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RESUMO EXECUTIVO

Diante dos sinais de recuperação da 
economia, o ano de 2018 começou com 
a expectativa de expansão de (3,81%) 
da indústria, diante dos efeitos do 
desdobramento dos juros e da inflação 
em condições mais baixos, além de maior 
oferta de crédito e da taxa de câmbio que 
não deve se apreciar, bem como do maior 
volume de comercialização do comércio 
internacional. Ressalta-se que os juros 
altos dos últimos 20 anos foram resultados 
da debilidade das contas externas e 
de grandes desvalorizações do real.

Ressalta-se que o crescimento da 
produção em 2017 poderia ter sido gradual 
entre os meses do último semestre, mas a 
indústria alagoana apresentou uma melhor 
performance exportadora apenas no último 
trimestre. A indústria sucroenergética foi 
responsável por esse dinamismo mais 
forte. Em contrapartida, o setor apresentou 
recuo no início do ano compatível com 
o menor dinamismo do período, ou seja, 
(- 9,81%) em relação dezembro de 2017.

No tocante as novas industrias para 
o estado de Alagoas, já no início de 
2018, segundo a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e Turismo 
(Sedetur),  três indústrias são esperadas 
(Inovaplast, Tigre Tubos e Conexões e 
Alepack Indústria e Comércio de Plásticos) 
que deverão gerar 400 empregos entre 
diretos e indiretos.  Especificamente a 
indústria Tigre produzirá em Alagoas 
insumos para outras indústrias do grupo 
no país e planeja implantar novas linhas 
de produção no Estado. Além disso, a 
Alepack Indústria Comércio irá fabricar 
de artefatos de material plástico para uso 
pessoal e doméstico. A expectativa é nos 
próximos dois anos 35 novas empresas 
se instalem em Alagoas, sendo que cinco 
são empresas que que irão se integrar a 
cadeia produtiva da química e do plástico.

Em termos setoriais, desde dezembro 
do ano passado a região canavieira de 
Alagoas vem registrando precipitações 
pluviométricas acima de média histórica o 
que permitirá a melhora de produtividade 
na próxima safra açucareira, mas para o 
ciclo de 2017/2018, segundo informações 

do Sindaaçucar/AL, ocorreram variações 
negativas na quantidade de cana processada 
que foram registradas em todas as unidades 
industriais, em torno de (-3,6% até - 60,4%). 
De maneira geral, esse ciclo sofreu com os 
impactos gerados pela crise econômica e pelo 
fechamento de mais uma unidade produtiva 
que foi a interrupção da usina Cachoeira 
em decorrência das questões conjunturais, 
estiagem com redução da oferta de canas 
de fornecedores e a redução de mercado 
decorrente, inclusive, da importação de 
etanol pelo EUA. Segundo a Pesquisa de 
Indicadores industriais, no mês o setor 
Sucroenergético apresentou alta de (41,73%) 
frente a janeiro de 2017 e no acumulado 
de 12 meses o acréscimo de (27,65%).

De acordo com os dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em 
janeiro de 2018 foram exportados R$ 133,54 
milhões frente ao valor de R$ 185,43 milhões 
do mesmo período do ano passado, ou seja, 
uma retração de (-27,98%). Por sua vez, as 
importações alcançaram R$ 171,65 milhões 
frente ao valor de 136,98 milhões registrados 
no mesmo mês do ano passado. Nessa 
direção, as importações cresceram 25,31% 
no primeiro mês de 2018. É importante 
ressaltar que 97,17% de toda a exportação do 
Estado no mês foi de açúcar, alcançando R$ 
129,76 milhões de um volume de 132,48 mil 
toneladas exportadas e que significou uma 
queda de (-13,74%) em relação ao volume 
exportado em janeiro do ano passado.

Em relação ao setor da Construção 
Civil, no mês de janeiro, a venda industrial 
recuou (-10,43%) frente a dezembro, mas 
apresentou alta de (45,17%) frente a janeiro 
de 2017. Segundo o Sinduscon-AL, em 
Alagoas, a construção civil já chegou ter 40 
mil empregos diretos e emprega atualmente 
cerca de 20 mil trabalhadores. Todavia, 
a expectativa é já em 2018 apresentar 
crescimento do emprego no setor, 
considerando que as construtoras já vêm 
anunciando a realização de algumas obras.

No que tange a indústria química, a 
variável venda industrial cresceu (2,79%) 
frente a dezembro de 2017, reforçando o 
quadro de alta apresentado no ano anterior.  
Mesmo considerando que durante o mês 

Vendas Industriais 
Indústria alagoana inicia o ano de 
2018 com crescimento de (11,78%) 
na comparação com janeiro de 
2017, refletindo a recuperação já 
observada em 2017.

Custo das Operações Indutriais    
A elevação de (2,47%) frente a 
janeiro de 2017 refletiu, em boa 
medida, no ápice da safra da 
produção do setor Sucroenergético.

Pessoal Empregado
O emprego industrial mostrou 
avanço de (4,42%) em janeiro 
de 2018 na comparação com 
dezembro de 2017. Todavia, a 
queda é intensa com (-5,84%) na 
comparação do acumulado de 2018 
com o acumulado em igual período 
de 2017.

Remunerações Pagas
A massa salarial real reduziu 
(-11,21%) em janeiro de 2018 frente 
a dezembro de 2017. A massa 
salarial real paga em janeiro de 2018 
é (-17,37%) inferior à de janeiro de 
2017. 

Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na produção 
recuaram (-11,21%) em janeiro 
de 2018. É segunda queda na 
sequência da redução da produção 
açucareira.

Utilização da 
Capacidade Instalada
A Utilização da Capacidade Instalada 
inicia 2018 com queda de  8 pontos 
percentuais (p.p), alcançando 71%, 
frente a dezembro de 2017. 
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A indústria em 2018 continua apresentando as condições de 
recuperação já apresentadas em 2017 em vários indicadores, mas 
percebe-se uma  recuperação, ainda, gradual.
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de janeiro, parte da produção da 
maior empresa do setor na fábrica 
de PVC, cloro e soda cáustica 
de Alagoas ficou paralisada em 
decorrência de um incêndio que 
destruiu uma subestação de energia, 
as perspectivas  econômicas 
melhoraram consideravelmente 
em decorrência do recuo da 
inflação, da queda da taxa de juros, 
e nos resultados positivos para 
o PIB total do Brasil e também 
para o industrial, que influenciam 
nos segmentos de clientes  da 
química, como construção civil, 
“especialmente para o mercado 
de reforma e pavimentação, óleo e 
gás, linha branca e automobilística”.

Analisando o comportamento 
do variável emprego industrial, 

observou uma alta de (4,42%) frente 
a dezembro de 2017. Considerando 
a variável em outra base de 
comparação, segundo dados do 
Cadastro Geral dos Empregados e 
Desempregados (Caged), em janeiro 
de 2018, verificou-se o fechamento 
de 2.189 postos de trabalho formal. 
As retrações ocorreram na indústria 
de transformação (-2.793) e no 
comércio (-731). Todavia, o número 
de contratações no setor de serviços 
(998) e na construção civil (362) 
ajudaram a reduzir o desemprego 
no estado. O setor que teve maior 
redução no número de vagas foi 
o da Indústria da Transformação, 
que perdeu 4.297 postos. Um dos 
destaques na geração de emprego 
em janeiro, o setor de construção civil 

de Alagoas registrou crescimento de 
1,57% no primeiro mês do ano, na 
comparação  com dezembro de 2017.

Em janeiro de 2018, as vendas 
reais da indústria recuaram, em 
termos reais (-3,28%), sobre 
dezembro. O custo das operações 
industriais recuou (-0,79%) na 
mesma comparação. Por sua vez, o 
emprego industrial mostrou alta de 
(4,42%).  A variável hora trabalhada 
registrou queda de (-41,74%) frente a 
dezembro. A queda nas horas refletiu 
no recuo do nível de utilização da 
capacidade instalada. A indústria 
alagoana passou de 83% para 71%, 
incluso o setor Sucroenergético. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma retração de (-11,21%) no mês de 
janeiro em relação ao mês anterior.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Ainda que tenha ocorrido o crescimento 
da venda na indústria alagoana em 2017, a 
expansão  do   setor  perdeu força  em janeiro 
com a desaceleração no volum e de novos 
pedidos e da produção. Na comparação 
com dezembro de 2017, a venda industrial 
recuou (-3,28%), inclusos efeitos sazonais 
da indústria açucareira. É o segundo 
mês consecutivo de queda. Por sua vez, 
o faturamento real da indústria mostra 
crescimento de (7,75%) na comparação 
entre os meses de janeiro de 2018 e 2017.

Os setores diretamente ligados a 
dinâmica do varejo, como Produtos 
Alimentares, um dos menos afetados 
pela crise em 2015 e 2016, aumentou as 
vendas em janeiro de 2018. A justificativa 
para o comportamento  positivo do 
segmento está baseada em mudanças 
no comportamento do consumidor 
e adequação as marcas com melhor 
custo versus benefício, aumento do 
consumo  de alimentos   e   bebidas   
saudáveis  e   funcionais, bem como 
a influência de variáveis relacionadas 
a oferta de crédito, saques do FGTS, 
redução do medo das famílias com o 
desemprego e do controle da inflação.

Por sua vez, o setor da construção 
civil apresenta no acumulado de 12 
meses o crescimento de 9,41%. Além 
da instalação de novas empresas em 
2018. o setor de construção civil tem 
sua dinâmica impulsionada em Alagoas 
por meio da retomada das grandes 
obras, como a duplicação da BR 101, 
a continuidade das obras do Canal 
do Sertão Alagoano, um dos maiores 
projetos  de  infraestrutura hídrica da 
segunda  fase do  Programa  de Aceleração 
do Crescimento (PAC 2) no Nordeste, 
com   250 quilômetros de extensão.

Por fim, dos quinze setores pesquisados, 
as maiores quedas em janeiro foram 
destaques nos setores: Construção Civil 
(-10,43%), Vestuários e Calcados (-18,78%) 
e Minerais Não-Metálicos (-30,83%).

A venda da indústria alagoana recuou (-3,28%) em janeiro frente a dezembro do ano 
passado. O resultado interrompeu dois meses seguidos de crescimento.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em 2017 os Custos de Operações 
Industrias continuaram em 
crescimento em razão do aumento 
puxado pela alta de 11,1% do 
óleo combustível em razão dos 
preços internacionais do petróleo 
e da alta de 2,8% da energia 
elétrica. Além disso, os custos com 
energia, salários e com os produtos 
intermediários nacionais e 
importados também contribuíram 
com o crescimento da variável 
no último trimestre de 2017.

Em 2018, a variável iniciou a série 
com um recuo de (-0,79%) frente 
a dezembro de 2017. Ressalta-
se que a queda no mês pode ser 
resultado da ociosidade do parque 
produtivo que permanece alta. Em 
janeiro, a utilização da capacidade 
instalada (UCI) alcançou 71%, 
recuo de 8 pontos percentuais 
frente ao mês anterior. Assim, o 
índice do nível de atividade do 
COI em relação ao usual recuou, 
na maior parte dos segmentos. 
Tal condição deve ser avaliada 
com o aumento da 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.

Ademais, o indicador 
apresentou queda em relação ao 
acumulado de 2017, mas ainda 
permanece abaixo da média para 
o início de ano. A estabilidade 
da   produção industrial no início 
de 2018 foi acompanhada de 
variação em relação a janeiro de 
2017, o resultado da indústria 
foi de +2,47%. O crescimento 
foi mais intenso pelo segmento 
manufatureiro, visto que em 
relação aos estoques, houve 
ligeira queda e o estoque efetivo.

Por outro lado, a variável 
apresentou alta intensiva em 
alguns gêneros, entre eles: 
Papel, Papelão e Celulose com 
(7,63%) e Produtos Alimentares 
e Bebidas com (14,85%).

A variável COI foi impactada com a queda na produção e recuou (0,79%) na passagem 
de dezembro para janeiro.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Mesmo com o aumento de 4,42% 
em janeiro frente a dezembro de 
2017, a variável emprego industrial 
ainda apresenta instabilidade, visto 
que os avanços, são modestos e o 
primeiro mês de 2018 não trouxe 
grande contribuição adicional a série 
em 12 meses. No Brasil, segundo a 
pesquisa do IBGE do último trimestre 
de 2017 existiam 13,7 milhões de 
pessoas sem trabalho e em Alagoas 
a taxa de desemprego foi a segunda 
maior do país, alcançando (15,5%).

Como tal, o desemprego 
elevado continua impactando a 
recuperação econômica e vem 
declinando como efeito do baixo 
dinamismo que caracteriza o atual 
momento da economia alagoana. 
Os resultados de janeiro destacam 
que ocorreu melhora em alguns 
setores, mas a expectativa e 
avaliação dos empresários para  
os  meses seguintes, não são 
muito favoráveis. De forma geral, 
no acumulado do ano a variável 
alcançou o recuo de (-5,84%) e um 
fator a ser destacado é que não foi 
apenas o número de ocupações 
criadas que se desacelerou quando 
comparado a 2017, mas, ocorreu 
o mesmo com o rendimento real, 
ainda que a queda da inflação que 
antes trazia um efeito positivo sobre 
o rendimento real, acrescentando 
as negociações salariais pouco 
favoráveis a reajustes nominais 
explicam o recuo do rendimento 
real no primeiro mês de 2018.

Os dados divulgados pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) demonstram que o Estado, em 
razão particularmente da presença 
de fatores sazonais, apresentou 
uma queda de 2.189 empregos 
celetistas, o que representou uma 
redução em relação ao estoque 
de assalariados do mês anterior.

Na comparação com dezembro do ano passado, a indústria alagoana registrou 
crescimento de 4,42% no emprego industrial, foi a primeira taxa positiva consecutiva 
nesta base de comparação.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O processo de amortização da 
crise neste início de 2018 reflete, 
em parte, na dinâmica da variável 
massa salarial que recuou (-11,21%) 
frente a dezembro de 2017. Tais 
condições tem fundamento na 
reduzida confiança dos empresários 
e dos trabalhadores, considerando a 
perda do poder real de compra dos 
salários ocasionada a partir de 2015.

Cabe mencionar, conforme gráfico 
ao lado, que o índice desse mês se 
delineou em queda ao se confrontar 
com   o  mesmo  período  do ano   anterior, 
desde o   início da série histórica da 
pesquisa, mesmo considerando um 
cenário de menor inflação para 2018.

Destaca-se que o resultado da 
variável adveio, ainda, da condição 
histórica do mês de janeiro, 
especificamente, da alta base de 
comparação de dezembro, ou 
seja, do crescimento anterior das 
remunerações vinculadas ao 13º 
salário, participação nos lucros 
e verbas rescisórias da indústria 
Produtos Alimentares e Bebidas 
que recuou (-2,34%). Todavia, 
ao analisarmos o movimento de 
disseminação da atividade industrial, 
constata-se que sete, dos quinze 
gêneros pesquisados, apresentaram 
recuo nos salários em janeiro.

Além disso, a retração da massa 
salarial no primeiro mês de 2018, 
comparativamente a janeiro de 2017, 
alcançou (-17,37%).  O recuo ocorreu 
em todas as bases de comparações, 
sendo mais incidente nos segmentos 
de Indústrias Diversas e Mobiliário 
com (-6,98%), Minerais Não- Metálicos 
com (-11,33%) e Sucroenergético 
com (-31,80%). O recuo da variável, 
nesses setores, está relacionado ao 
recuo do emprego e ao não aumento 
de pagamento de adicionais, como a 
participação nos resultados, condição 
anterior percebida na série histórica.

No acumulado dos últimos doze meses, a variável apresentou o resultado negativo 
mais elevado desde janeiro de 2013 (-14,58%)

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A queda no nível de utilização da 
capacidade instalada da indústria 
alagoana chegou a 71% em janeiro, 
o maior percentual desde janeiro de 
2014. Assim, a ociosidade avançou e 
influenciou na queda de (-43,05%) da 
variável Horas Trabalhadas na Produção 
em janeiro de 2018 frente ao acumulado 
de 2017. Na comparação com janeiro 
de 2017, recuou (-36,78%). Foi o terceiro 
mês consecutivo de queda do indicador.

Apesar da recuperação gradual, a 
produção cresceu menos que o esperado 
no mês de janeiro de 2018, indicando um 
maior lentidão da indústria, influenciada 
pelo ritmo menos acentuado do corte da 
matéria-prima do setor sucroenergético, 
devido aos baixos índices pluviométricos 
das regiões produtoras do estado, 
bem como pela redução dos principais 
indicadores de demanda interna de 
produtos químicos de uso industrial, 
visto ter ocorrido parada na produção 
em decorrência de um incêndio na 
maior indústria do segmento alagoano.

Mesmo considerando um aumento 
da variável venda, destaca-se na variável 
um resultado pífio em janeiro de 2018 
que há expectativas de melhorias 
considerando que há um cenário no 
país de inflação baixa e juros em queda, 
o que tende a favorecer o consumo e, 
consequentemente, um ritmo mais 
forte para a recuperação no nível de 
utilização da capacidade instalada por 
meio do aumento no consumo. Dos 
quinze setores analisados pela pesquisa, 
apenas sete apresentaram alta no mês, 
tendo as maiores quedas ocorridas em 
Papel, Papelão e Celulose (-11,70%), 
Produtos Alimentares e Bebidas 
(-11,54%) e Sucroenergético (-59,04%).

Em 2018, as horas trabalhadas na produção sofreram com a retração da utilização 
da capacidade instalada, sendo elevada a  queda no mês de janeiro de (-43,05%) 
frente a janeiro de 2017.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Com a ociosidade da indústria 
alagoana atingindo níveis baixos 
em 2017, a utilização da capacidade 
instalada da indústria de Alagoas, 
incluso o setor sucroenergético, 
atingiu 73% em janeiro, ante 83% 
no mês anterior e 82% em janeiro 
do ano passado. O recuo no uso da 
capacidade  aconteceu de forma 
mais acentuada frente a uma 
redução das horas trabalhadas. 
Este é o segundo pior desempenho 
da indústria nesse mês em relação 
ao referencial da produção 
do inicio da crise em 2014.

Por sua vez, os dados revelaram 
que a estabilidade na utilização 
da capacidade instalada, incluso 
o setor sucroenergético foi mais 
destaque em relação a dezembro, 
resultado do aumento da produção 
para produtos na copa do mundo 
que melhorou a produção do 
setor em janeiro. Dos segmentos 
com maior alta na utilização 
no mês frente ao mês anterior, 
destaques para: Vestuários e 
Calcados, Material de Transporte, 
Metalúrgicas e Siderúrgicas e 
Papel, Papelão e Celulose. Assim, os 
dados revelaram que a utilização da 
capacidade instalada da Indústria 
Alagoana alcançou esse índice, 
considerando também o final da 
safra no setor Sucroenergético.

Por outro lado, dos quinze setores 
investigados, dois  apresentaram 
as maiores quedas no nível de 
Utilização da Capacidade: Editorial 
e Gráfica (-6%), e Química (-45%).  
Destaca-se que a indústria de 
transformação nacional operou, 
em média, com 74,77% da 
capacidade instalada em janeiro. 
O valor é 1,1 ponto percentual 
inferior ao de dezembro de 2017.

A Utilização da Capacidade Instalada em janeiro apresenta queda de (-8%), incluido 
o setor Sucroenergético.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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