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RESUMO EXECUTIVO

Com a diminuição do ritmo de 
recuperação, a indústria alagoana 
segue na sequência de queda neste 
início de ano.  Os dados apresentam 
que dois terços dos segmentos 
industriais encerraram o primeiro mês 
de 2019 com desempenho negativo, 
na comparação a dezembro do ano 
anterior. Um destaque é a disseminação 
dos resultados negativos entre os 
diferentes segmentos industriais. 

Destaca-se que a variável venda 
industrial em janeiro apresentou recuo 
de (-6,66%) frente o mês de dezembro 
do ano anterior, corroborando não 
apenas uma base inicial negativa,  mas 
um agravamento da  condição visto 
que o emprego caminhou na mesma 
trajetória por meio do resultado de 
(-0,11%) frente a dezembro. Em relação 
a janeiro de 2018 e ao acumulado de 12 
meses, sem exlusão dos efeitos sazonais, 
destaca-se elevado recuo no emprego 
de (-6,84%) e (-4,58%), respectivamente.

De forma geral, o comportamento da 
variável venda, massa salarial e pessoal 
empregado revelam que a indústria 
emite sinais claros de recessão, com 
recuos intensos e generalizados aos 
setores. Entre alguns condicionantes 
que reforçam as expectativas negativas 
para a recuperação da indústria, 
destacam-se: a menor demanda do 
setor externo,  a incerteza de avanço na 
privatização de estatais  o que permitiria 
a alocação de recursos em obras paradas 
de infraestutura no Estado, a elevada 
ociosidade do parque industrial, os 
reduzidos níveis de financiamento 
para novos investimentos e a 
desarticulação política em torno das 
reformas necessárias da previdência. 

Adiciona-se a análise do 
comportamento da indústria 
local, historicamente dependente 

dos movimentos das cadeia 
sucroenergética, química e plásticos, 
as previsões do  Boletim Focus, 
do Banco Central, à medida  que a 
expectativa de crescimento de 3,3% 
da produção em 2019,  foi revista para 
uma expansão de menor grau em 
torno de 2,04%, considerando que 
sem aumento da confiança e redução 
da ociosidade, a retomada da decisão 
de investir não permite consistência.

De forma geral, os setores mais 
ligados ao consumo não duráveis 
não caíram tanto quanto os demais 
setores industriais, mas já apresentam 
estagnação e uma sequência recessiva, 
como destacado na retração de (-0,80%) 
em Produtos Alimentares e Bebidas. 
Vale lembrar o desempenho de setores  
relacionados à manutenção da indústria 
açucareira à medida que no início de 
2019,  Material de Transporte chegou a 
um recuo de (-66,12%),  além da Indústria 
Mecânica com recuo de (-38,33%). 

A despeito desse cenário com a 
disseminação dos resultados negativos 
entre os diferentes ramos industriais, o 
setor químico se apresentou positivo 
no mês com alta de 3,17% frente a 
dezembro, face a maior demanda 
de resinas no mercado brasileiro. De 
acordo com os dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
o  hidróxido de sódio (soda cáustica) 
aparece em segundo lugar entre os 
produtos mais exportados por Alagoas 
em janeiro, com 6% do total com uma 
movimentação de US$ 1,81 milhão. 
Segundo os dados veiculados pela 
maior empresa do segmento, em 2018, 
a receita líquida de vendas cresceu 18% 
na comparação ano a ano, saindo de R$ 
49,3 bilhões em 2017 para R$ 58 bilhões 
em 2018. O EBITDA  recuou 8%, de R$ 
12,3 bilhões para R$ 11,3 bilhões no 

Vendas Industriais 
A venda industrial recuou (-6.66%)  
em janeiro de 2019 na comparação 
com dezembro de 2018.  O recuo 
interrompe uma sequência de duas 
altas seguidas. 

Custo das Operações 
Indutriais    
A alta de (9,46%) refletiu, em boa 
medida, no aumento da produção 
da indústria química.

Pessoal Empregado
O emprego industrial recuou 
(-0,11%) em janeiro de 2019, na 
série incluso os efeitos sazonais. O 
recuo é o primeiro em quatro meses 
e  remete a alta base de comparação 
com o aumento de 8,52% registrado 
em dezembro de 2018. 

Remunerações Pagas
A massa salarial caiu (-2,77%) em 
janeiro de 2019, na série com os 
dados  do setor sucroenergético. 
A queda reverte parcialmente o 
crescimento de 4,82%. do mês 
anterior.

Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na produção 
cresceram 3,19% em janeiro de 
2019 frente ao mês anterior. Quando 
analisado frente a janeiro de 2018, 
há uma expansao de 19,88%.

Utilização da 
Capacidade Instalada
Aumento de de (2)p.p no uso da 
capacidade instalada permitiu 
que a variável continuasse em 
recuperação em janeiro.

Indicadores de Desempenho
Publicado em Abril de 2019

Fatos Relevantes
Janeiro/2019 Faturamento, massa salarial real e pessoal empregado recuaram neste início 

de ano. Todavia se percebe sinais de recuperação nas variáveis COI, horas 

trabalhadas e utilização da capacidade instalada.
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ano passado. A empresa registrou 
um lucro líquido de R$ 2,87 bilhões 
no ano passado, inferior em 30% ao 
alcançado no ano anterior, de R$ 4,1 
bilhões.  Como tal, nas unidades de 
Alagoas, esse resultado foi explicado 
pela greve dos caminhoneiros no 
Brasil, as instabilidades no acesso as 
matérias-primas em determinados 
mercados, como a questão do 
baixo nível fluvial do rio Reno, na 
Europa, e o incidente na planta de 
cloro soda no Estado que impactou 
negativamente os resultados. 

Por sua vez, o setor 
sucroenergético apresentou 
contração de (-19,65%) na venda 
industrial em janeiro, refletindo 
tanto a chegada da entressafra na 
produção  doméstica quanto o 
reflexo da alta base comparação 
dos meses anteriores. Nessa direção, 
a maior parte dos indicadores 
na indústria Sucroenergética 
apresentou desempenho negativo 
no primeiro mês de 2019. Segundo 
informações do Sindaçúcar/AL, 
com 15 unidades, a safra 18/19 
em Alagoas deverá beneficiar 
16,5 milhões de toneladas de 
cana. Ressalta-se que o processo 
de recuperação não pode ser 
considerado reflexo das condições 
financeiras das usinas, mas fruto de 
uma aparente normalidade climática 

à medida que a pluviosidade no 
período de desenvolvimento 
da cana está normal.

No que tange à atração de novos 
investimentos no Estado,  no início 
de 2019, o Conselho Estadual do 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (Conedes) autorizou a 
concessão de incentivos fiscais 
para a instalação da empresa 
QualiCôco, vice-líder nacional do 
segmento de derivados de coco 
industrializados e naturais. Destaca-
se que o investimento da empresa 
será de R$ 15 milhões, gerando 
aproximadamente 600 empregos 
entre diretos e indiretos. Destaca-
se que já tinha sido anunciada a 
implantação da chinesa GSPPak 
com 500 postos de trabalho, maior 
fabricante do mundo de embalagens 
cartonadas para alimentos que irá se 
instalar em Rio Largo, com previsão 
para iniciar as operações no final de 
2019. Por último, sublinha-se a vinda 
da indústria  Kapazi  “Kapachos e 
Tapetes” que  irá se instalar no Polo 
Industrial de Marechal Deodoro com 
a previsão de 125 empregos diretos.  

Considerando os dados do 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, em janeiro de 
2019 foram exportados US$ 29,87 
milhões, valor (-24,87%) menor 
do que as exportações em igual 

período do ano passado, sendo que 
em 2018 foram exportados US$ 
500,42 milhões, representando uma 
queda de (-27,9%). As exportações 
de açúcar alcançaram US$ 23 
milhões,  representando 77% do 
total exportado pelas empresas 
alagoanas, equivalendo a uma 
participação de 0,2% no volume 
de exportações brasileiras em 
janeiro. O volume, no entanto, 
é 42,9% menor em relação ao 
volume exportado no primeiro 
mês de 2018, quando o produto 
movimentou US$ 40,26 milhões.

Em janeiro de 2019, as vendas reais 
da indústria recuaram, em termos 
reais (-6,66%), sobre dezembro. O 
custo das operações industriais 
aumentou (9,46%) na mesma 
comparação. Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou recuo de 
(-0,11%).  A variável hora trabalhada 
registrou alta de (3,19%) frente a 
dezembro. A alta nas horas refletiu 
no aumento do nível de utilização 
da capacidade instalada. A indústria 
alagoana passou de 81% para 83%, 
incluso o setor Sucroenergético. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma queda de (-2,77%) no mês de 
janeiro em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A  variável venda industrial apresentou 
em janeiro um recuo de  (-6,66%) frente 
a dezembro. Destaca-se que  a  maior 
parte dos segmentos apresentou 
desempenho negativo no primeiro mês 
de 2019.  Entre os destaques, Material 
de Transporte chegou a um recuo de 
(-66,12%), além da Indústria Mecânica 
com recuo de (-38,33%).  Embora seja 
provável uma recuperação, alterando a 
série exposta no gráfico, há motivos para 
para não se minimizar a permanência da 
trajetória negativa nos proximos meses. 
Um desses motivos é a disseminação dos 
resultados negativos entre os diferentes 
setores. Dos 15 segmentos, 60% ficaram 
no vermelho no primeiro mês de 2019.

Além disso, setores mais relacionados 
ao varejo, como Produtos Alimentares e 
Bebidas, a venda recuou (-0,80%) ante 
o mês de dezembro. Na comparação 
entre janeiro de 2019 e o mesmo 
período de 2018, o desempenho positivo 
ou negativo não foi generalizado.

Na análise janeiro de 2019 frente a 
janeiro de 2018, verifica-se uma alta de 
4,31%. Tal desempenho não pode ser 
considerado excepcional, bem como 
não se pode justificar o resultado por 
meio de fatores pontuais, principalmente 
em decorrência do agravamento 
do quadro recessivo, visto que  os 
meses de recuo foram majoritários, 
considerando o ciclo dos doze meses. 

A composição da variável deve-
se também a relevância do setor 
sucroenergético, que registrou a 
segunda variação negativa seguida, 
recuando (-19,65%) no mês. Ressalva-
se que pelo fato de ter o maior peso na 
indústria, seu resultado acumulado em 
12 meses (67,08%) implica diretamente 
ao verificado na venda consolidada 
(13,57%), evidenciando um efeito 
mais direto na contribuição externa.

O faturamento real de janeiro de 2019 é 4,31% maior que o registrado em janeiro de 2018. 
Adiciona-se que o acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior, 
apresenta alta de 13,57%.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os custos de operações 
industriais aumentaram 9,46% 
em janeiro, na comparação com 
mês anterior. A alta do indicador 
foi puxado pelos custos com 
insumos e com energia. Adiciona-
se, ainda, o efeito da greve dos 
caminhoneiros e pela  tabela de 
preço mínimo do frete rodoviário.

Considerando o impacto 
negativo da alta do custo com 
insumos importados, além da  
alta do dólar, iniciada  em 2018, 
pressionada pelo aumento 
da energia e dos preços dos 
bens intermediários, os custos 
da indústria avançaram.

Além do aumento dos custos 
industriais de maneira superior 
ao aumento dos preços dos 
produtos manufaturados, 
percebe-se uma perda de margem 
de lucro das indústrias. Atente-
se que essa condição é um 
desdobramento dos efeitos da 
crise econômica, que diminuiu o 
consumo, limitando o repasse da 
elevação dos custos aos preços.

De forma geral, a alta de (9,46%) 
nos custos no mês é resultado  do 
custo com bens intermediários 
pela indústria química, que 
ampliou impulsionado pelo 
aumento de demanda do 
mercado internacional.

Por outro lado, a variável 
apresentou recuo intensivo 
em outros gêneros, entre eles: 
Indústria Diversos e Mobiliário 
com recuo de (-31,91%), 
Sucroenergético com (-19,61%).  E 
Indústria Mecânica com retração 
de (-18,32%). Assim, o índice do 
nível de atividade do COI em 
relação ao usual avançou na maior 
parte dos segmentos. Tal condição 
deve ser avaliada com a ociosidade 
que diminuiu o consumo de 
insumos. Vale mencionar, ainda, 
que os setores que expressaram 
diminuição na variável apresentam 
condições de estoques maiores 
ou apresentaram demandas 
sazonais nos meses anteriores.

A alta na passagem entre os meses de dezembro e janeiro foi consequência da 
melhoria do desempenho da produção da Indústria Química.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Analisando os resultados do 
emprego industrial no mês de 
janeiro, os indicadores, confirmam 
um quadro pontuado por uma 
tendência à retração, visto que a 
queda ocorreu de forma ampla 
e disseminada setorialmente. 
Assim, o emprego industrial 
reduziu (-0,11%) em janeiro na 
comparação com o mês anterior. 

Quando se avalia a dinâmica 
da variável emprego industrial, 
observou uma queda de (-5,84%) 
frente a dezembro de 2018. 
Considerando a variável em outra 
base de comparação, CAGED/
MT, em janeiro de 2019, verificou-
se, em razão, particularmente, da 
presença de fatores sazonais, uma 
queda de 5034 empregos celetistas, 
o que representou que esse índice 
para baixo foi o da Indústria de 
Transformação, do qual fazem 
parte as usinas, com saldo negativo 
de -4.826 vagas. Seguido pelo setor 
de comércio, com -1.000 vagas.

Esse resultado pode ser 
explicado ao considerar que em 
um cenário sazonal, os ajustes 
iniciais são refletidos no Valor 
de Transformação Industrial, 
buscando uma acomodação da 
produção e nivelamento dos 
estoques.  Posteriormente é que 
se iniciam as reduções nas horas 
extras, férias e acordos coletivos 
à medida que as demissões 
incorrem em custos trabalhistas.

O Indicador de emprego industrial apresentou recuo em todas as bases de comparação. 
Se avaliado ao mesmo mês do ano anterior, a variável teria ficado (-6,84%) abaixo do 
patamar de janeiro de 2018.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A massa salarial caiu (-2,77%) em 
janeiro,  frente  ao  mês anterior.  A  retração 
no mês aconteceu além da queda do 
emprego, a contabilização de outras 
formas de rendimento do trabalho,  
bem como as  verbas rescisórias. 

Analisando a variável, sem a 
influência açucareira, verifica-se no 
mês um recuo da ordem de (-4,35%). 
Boa parte deste desempenho negativo 
deve-se ao comportamento das 
Indústrias Química, Sucroenergético 
e Produtos Alimentares e Bebidas. 
As justificativas apontadas para 
explicar tal desempenho negativo 
referem-se a maior base de 
comparação em dezembro em 
razão do pagamento de parte do 
décimo terceiro salário, pagamento 
de férias e gratificações adicionais. 

Ao analisarmos o movimento de 
disseminação da atividade industrial, 
constata-se que treze, dos quinze 
gêneros pesquisados, apresentaram 
recuo nos salários em janeiro.   Sublinha-
se que a maior retração na variável 
ocorreu no gênero Indústrias Diversas e 
Mobiliário  com (-26,65%). Dois fatores 
concorreram para esse movimento de 
desaceleração: a redução de turno e 
o menor crescimento da ocupação. 

No que tange ao acumulado 
do ano, a pesquisa revelou a 
retração de (-6,24%), incluso o setor 
sucroenergético e uma retração de 
(-2,01%) na indústria quando excluso 
a indústria do açúcar. Salienta-se que 
apesar do recuo, as remunerações 
diminuíram em um ritmo menor do 
que o que vinha sendo computado 
até setembro de 2018 em razão do 
recuo da inflação. Devem-se considerar 
os efeitos da desvalorização cambial 
que já começam a ser observados a 
partir da movimentação dos índices 
de inflação nos últimos quatro meses. 
Esses dados refletem, em suma, o 
efeito da crise sobre a economia. 

A massa salarial caiu (-2,77%) em janeiro de 2019, na série com o setor 
sucroenergético. A queda reverte parcialmente o crescimento do mês anterior de 
(4,82%).

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As  horas trabalhadas na produção 
da indústria alagoana apresentaram 
elevação de (3,19%) no mês de janeiro, 
contra dezembro, influenciadas pelo 
ritmo do corte da matéria-prima do setor 
sucroenergético, bem como pela alta 
dos principais indicadores de demanda 
interna de alguns setores  relevantes na 
composição da indústria como Produtos 
Alimentares e Bebidas, Quimica e 
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha.

Quando se analisam os dados, entende-
se que o mês foi marcado pela  redução da 
ociosidade, bem como pelo dinamismo da 
produção Sucroenergética, do aumento 
de disponibilidade dos financiamentos 
de longo prazo e pelo termo de adesão 
das indústrias do setor sucroenergético 
ao regime especial previsto no decreto 
governamental nº 59.991 que prevê a 
redução de impostos sobre a produção 
de açúcar e etanol. Tal decreto garante a 
concessão de crédito presumido de 12% 
sobre o valor da operação na saída interna 
ou interestadual de álcool etílico hidratado 
combustível sendo de 6% anteriomente.

Dos quinze setores analisados pela 
pesquisa, oito apresentaram alta no mês, 
tendo as maiores altas ocorridas em 
Produtos  de Matérias Plásticas e Borracha 
(15,05%) e Indústria Diversas e Mobiliário 
(10%). Percebe-se que a alta nesses 
setores está associado a reduzida base 
de comparação dos meses anteriores.  
Com o ajuste do setor sucroenergético, 
a utilização da capacidade em janeiro 
2019 foi 83%, assinalando alta na indústria 
do açúcar, influenciada pelo acentuado 
do corte da matéria-prima do setor e 
altos indíces pluviométricos das  regiões 
produtoras nos meses anteriores. 

A  variável, diretamente associada à atividade industrial, começa 2019 em patamar 
superior ao registrado a dezembro de 2018 com alta de 3,19%.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O nível de utilização da 
capacidade instalada, ou seja, de 
uso do parque fabril, avançou 2 
ponto percentual em janeiro deste 
ano, na comparação com dezembro, 
e chegou a 83%. Esse patamar 
é 10 ponto percentual maior do 
que o de janeiro de 2018. A alta 
no uso da capacidade aconteceu 
de forma mais suave frente a uma 
expansão das horas trabalhadas. 

Por sua vez, os dados revelaram 
que a alta de 2p.p. na utilização da 
capacidade instalada, excluso o setor 
sucroenergético, foi mais intensa em 
relação a dezembro. Dos segmentos 
com maior grau de utilização 
no mês frente ao mês anterior, 
destaque Produtos Alimentares 
e Bebidas e Indùstria Química.

Em termos explicativos, a 
retomada na produção industrial 
da Indústria Química no 
último trimestre do ano trouxe 
conseqüências para a variável na 
medida em que a sustentação do 
setor em 2019  está pautado em 
um ambiente de dificuldade e baixa 
confiança para  novos investimentos.

Destaca-se, ainda, que  para a  
indústria de transformação nacional 
a utilização da capacidade instalada 
ficou em 78,3 por cento em janeiro. 
Os Indicadores Industriais de 
janeiro confirmam a trajetória de 
recuperação da indústria, com o 
aumento do emprego, das horas 
trabalhadas na produção e no nível de 
utilização da capacidade instalada.

De forma semelhante ao 
relatório de indicadores de 
desempenho do mês anterior, 
incluso o setor sucroaenergético, 
a UCI é maior em janeiro de 2019, 
quando analisado a variável em 
igual período do ano anterior. 

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) de janeiro de 2019 alcançou 83%. A variável 
em janeiro apresenta alta de (2%), incluído o setor Sucroenergético.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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