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RESUMO EXECUTIVO

Ainda que os dados indiquem 
que a indústria alagoana possa 
estar alternando de uma etapa 
de recuperação para uma fase de 
menor crescimento, os resultados de 
outubro explicam o arrefecimento 
da produção açucareira, bem como 
a expectativa de alta de vendas dos 
demais setores para o fim de ano. 
Todavia, uma preocupação é o fato 
da expansão não ter se disseminado 
no ano entre todos os segmentos. 
Em 2018, os setores sucroenergético 
e químico responderam por 80% 
do avanço geral da indústria.

Além da safra açucareira, 
finalizadas as eleições, percebe-
se uma melhoria da expectativa 
das empresas e dos consumidores, 
edificando que o quarto trimestre 
deverá ser melhor do que o terceiro.  
Ressalta-se que a maior oferta de 
crédito em outubro foi um dos 
fatores que justificaram também essa 
melhoria de humor. Nessa direção, 
o comportamento da indústria até 
outubro sinaliza que o ano de 2018 
crescerá, mas a plena recuperação 
poderá acontecer em 2019.

De forma geral, os Indicadores 
Industriais de outubro apresentam 
que a atividade industrial segue 
na média da retomada. A venda 
industrial elevou pelo segundo mês 
consecutivo, descontados os efeitos 
sazonais da indústria açucareira e já 
registra a terceira alta nos últimos 
quatro meses, acumulando avanço 
de 39,30% no período. Os destaques 
ficaram por conta dos setores 
Sucroenergético (+146,72%), em 
razão dos embarques de açúcar e 
álcool e de Material de Transporte com 

expansão de (+50,41%) para atender 
o sistema de logística da indústria 
do açúcar em decorrência da base 
de comparação deprimida no mês 
anterior.  Além disso, o segmento de 
Minerais Não-Metálicos apresentou 
a terceira maior alta com (+36,27%).

Na sequência, a utilização da 
capacidade instalada também 
avançou pelo segundo mês 
consecutivo, para 84,4%. As horas 
trabalhadas aumentaram 24,43%. 
Por sua vez, o emprego também 
aumentou pelo terceiro mês 
consecutivo. Como a alta mensal tem 
sido razoável, o volume do acumulado 
no período é de 26,10%. No ambiente 
interno, mesmo considerando um 
aumento no consumo das famílias 
alagoanas, o desemprego se mantém 
muito alto, limitando grandes 
avanços de produção, alcançando 
o patamar de 17%. Ademais, o 
rendimento médio real e a massa 
salarial real cresceram em outubro.

No ambiente externo, as 
exportações de açúcar representaram 
(57,4%) do total comercializado até 
outubro de 2018 pelas empresas 
alagoanas. Em seguida, a indústria 
química com polímeros de cloreto 
de vinilo  ou  de outras olerina 
halogenadas com (35,2%) e soja 
(2,1%). Adicione-se que a valorização 
do real permitiu a inserção do 
produto internacional no mercado 
doméstico, mesmo com queda 
de 8,5% na passagem de 2017 
para o acumulado até outubro de 
2018, além de ter minimizado a 
atuação do produto alagoano no 
exterior, inclusive pelo acirramento 
da concorrência internacional. 

Vendas Industriais 
As vendas industriais registraram 
alta de (15,27%) em outubro.  O 
faturamento é 29,19% superior ao 
registrado em outubro de 2017 e o 
acumulado nesse ano até outubro, 
39,30% maior.

Custo das Operações 
Indutriais    
Custos de operações industriais 
avançam (2,23%) em outubro, mas 
a alta é puxada, principalmente 
pela produção do açúcar e álcool e 
por insumos, custos de produção, 
capital de giro, tributos e energia.

Pessoal Empregado
Emprego industrial sobe (8,46%) 
resultado das contratações 
açucareiras e apresenta alta de 
(26,10%) no acumulado de outubro 
ante acumulado de outubro de 
2017.

Remunerações Pagas
A massa salarial real cresceu 12,91% 
em outubro na série incluindo 
efeitos sazonais. A massa salarial 
caiu em sete dos dez meses de 2018.

Horas Trabalhadas
Antes de um abrandamento, as 
horas trabalhadas na produção 
vinham oscilando, alternando altas 
e quedas mensais desde o início do 
ano, mas desde agosto apresenta 
alta e finaliza outubro com uma 
expansão de 24,43%.

Utilização da 
Capacidade Instalada
A UCI de outubro é 4,1 p.p. maior 
que a registrada em setembro de 
2018, enquanto que a média para 
os dez primeiros meses de 2018 é 2 
p.p. maior.

Indicadores de Desempenho
Publicado em Janeiro de 2018

Fatos Relevantes
Outubro/2018 O mês de outubro apresenta expansão em todas as variáveis em 

razão da safra da Indústria Sucroenergética, mas apresenta recuo na 
venda industrial de (-5,51%) quando excluso a indústria do açúcar.
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Acrescenta-se que as 
exportações alagoanas permitiram 
o deslocamento de manufaturados 
em seus principais mercados 
externos pela China, ampliando 
a presença em outros países para 
compensar a perda de dinamismo 
nas economias centrais. Por meio 
do terminal marítimo da planta 
Cloro Soda, em Maceió, a unidade 
Braskem de Alagoas passou a 
exportar eteno produzido na 
Bahia.  Em 2017, as exportações 
alagoanas apresentaram o valor 
de US$ 665,01 milhões ao Estado e 
deverá finalizar o ano com US$ 500 
milhões uma perda de US$ 164 
milhões (ou R$ 617,86 milhões) na 
passagem de um ano para o outro. 
Acrescenta-se que a Holanda 
tem sido o principal destino dos 
produtos alagoanos, com 35,2% 
do total exportado - o equivalente 
a US$ 176,18 milhões. Na 
sequência os países como Argélia 
(15,3%), Canadá (12%), Tunísia 
(5,6%) e Estados Unidos (4,5%). 

Adicionalmente, pode-se 
observar que, a existência de um 
dia útil a mais em outubro, na 
comparação com o mês anterior, 
impulsionou positivamente os 
setores de Madeira com (+13,33%), 
Produtos Alimentares e Bebidas 
com (+5,31%) e Construção Civil 
com (+8,37%). A maior parte dos 

setores apresentou também em 
outubro de 2018 uma elevação 
de sua dinâmica em decorrência 
dos efeitos da oferta do crédito, 
da combinação entre inflação 
baixa, melhoria do humor dos 
consumidores e empresas, dos 
investimentos públicos e do fôlego 
de alta da renda real, indicando um 
ano de recuperação nas vendas. 

De acordo com os dados da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (Sedetur), 
por meio de incentivos fiscais, o 
governo anunciou a instalação 
de mais uma indústria. A 
indústria GsPak, gigante chinesa 
especializada na fabricação de 
embalagens acartonadas para 
alimentos, construirá sua primeira 
planta nas Américas em Alagoas e 
no Paraná. Com um investimento 
de R$ 117 milhões, a empresa irá 
se instalar no município de Rio 
Largo, região metropolitana do 
Estado, gerando cerca de 600 
empregos diretos e indiretos.

No tocante a variável emprego 
industrial, o mês de outubro 
apresentou alta na variável de 
8,46% frente a setembro em razão 
das contratações da indústria 
açucareira. Considerando outra 
base de comparação, CAGED/
MT, em outubro de 2018, Alagoas 
gerou 378 vagas de emprego com 

carteira assinada em Alagoas no 
mês de outubro, correspondendo 
a  uma variação de 0,97%, em 
relação ao mês anterior, setembro. 
Durante o mês de outubro foram 
contratados 10.117 e 6.739 
foram demitidas em Alagoas. A 
indústria de transformação foi 
o setor que mais admitiu, com 
2.405 novas vagas. O serviço, 
comércio e agropecuária 
aparecem em seguida, com 435, 
259 e 183, respectivamente.

Em outubro de 2018, as vendas 
reais da indústria avançaram, 
em termos reais (15,27%), sobre 
setembro. O custo das operações 
industriais aumentou (2,23%) na 
mesma comparação. Por sua vez, o 
emprego industrial mostrou uma 
elevada expansão de (8,46%).  A 
variável hora trabalhada registrou 
expansão de (24,43%) frente a 
setembro. O aumento das horas 
permitiu a estabilidade do nível de 
utilização da capacidade instalada. 
A indústria alagoana apresentou 
80% em setembro e 84,4% em 
outubro, o que representa uma 
estabilidade em relação ao mês 
anterior. A massa salarial industrial 
apresentou uma expansão de 
12,91% no mês de outubro 
em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Independente do período da safra 
açucareira, a evolução da economia 
doméstica depende da aprovação 
das reformas e da expectativa de 
investimentos na indústria local. A 
venda industrial, no último trimestre de 
2018 comparado ao mesmo de 2017, 
apresentou um movimento quase 
que generalizado em seus setores e 
complexos de aceleração produtiva 
e cresceu 39,30% até o acumulado 
de 2018. Todavia, a recuperação 
não pode ser considerada suficiente 
para possibilitar um aquecimento e 
alterar a retração dos últimos anos. 

Pode-se afirmar com segurança 
que o terceiro aumento da indústria 
no ano foi resultado da elevação do 
nível de produção, além da indústria 
do açúcar, sendo onze dos quinze 
gêneros pesquisados, com destaque 
para Sucroenergético com (146,72%), 
Material de Transporte com (50,41%), 
Madeira com (13,33%), seguido 
por Construção Civil com (8,36%).

Mesmo com atração de novos 
investimentos e plantas em 2018, de 
forma geral, a percepção é que, enquanto 
houver incertezas sobre o ambiente 
político e regulatório, os investimentos 
da indústria seguirão estanques, voltados 
apenas para pequenos projetos de 
modernização ou redução de custos.

Entre as grandes categorias 
econômicas com recuo negativo, a 
indústria mecânica (17,45%) teve a pior 
taxa negativa no mês, interrompendo 
duas altas consecutivas. Por outro lado, 
importantes setores como Química 
(-13,54%) e de Editorial Gráfica (-8,39%) 
tiveram recuo na passagem setembro 
para outubro.  Destarte, após quatro 
anos de crise e instabilidade política, é 
prudente que a indústria aguarde para 
2019 uma recuperação mais robusta.  
Logo a atividade industrial segue instável.

Variável venda industrial apresenta elevada alta de 15,27% em razão da participação 
do segmento açucareiro na indústria.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O alto custo da matéria-prima e 
o câmbio ganharam importância 
entre os componentes dos custos 
industriais enfrentados pelos 
empresários no quarto trimestre 
do ano. A indústria alagoana 
registrou, em outubro de 2018, 
uma alta de (2,23%) na variável 
Custos de Operações Industriais, 
na comparação com mês anterior. 
De forma menos intensa, a variável 
quando analisada sem a influência 
açucareira recuou no mês (-8,98%).

Esses dados refletem, em boa 
medida, que a  alta do índice foi 
determinada também, além do 
custo de produção da indústria 
açucareira, pelo aumento do 
custo tributário e do custo com 
produtos intermediários.  Por 
outro lado, os custos de operações 
industriais só não foram maiores 
no período porque houve queda 
em outros dois componentes: 
o custo com capital de giro e o 
custo com pessoal.  Reforça-se 
que a linha decrescente do custo 
com capital de giro se iniciou 
no segundo trimestre de 2016.

Em relação aos componentes 
do custo de produção, o custo 
com pessoal foi o que apresentou 
maior elevação, sendo em alguns 
segmentos superior à inflação 
computada pelo IPCA em 12 meses 
até outubro de 2018 (4,56%), ou 
seja, mesmo com a crise econômica, 
os salários continuaram indexados. 
Adicione-se que a alta também 
recebeu influência do custo com 
bens intermediários em razão 
da matéria-prima importada.

No entanto, seguiram 
registrando retração de um ou dois 
dígitos, o gênero Química com 
(-18,78%) e Indústria Mecânica 
com (-8,23%). Esse índice negativo 
justifica-se, principalmente, pelo 
recuo no uso da utilização da 
capacidade instalada, observado 
nesses segmentos, principalmente, 
na espera de uma definição mais 
clara do cenário de consumo.

Nível do COI é maior do que no mês anterior, sendo que a maior influência adveio da 
expansão da produção da Indústria açucareira.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Segundo dados do IBGE, Alagoas é 
o terceiro estado no país com maior 
taxa de desemprego, com 17,1%. 
No Brasil, a taxa de desocupação 
foi de 11,9%. Destaca-se que o 
Estado liderou a taxa combinada 
da desocupação e da força de 
trabalho potencial, com 32,4%.

Quando se analisa os dados 
de outubro da variável  emprego 
industrial percebe-se uma alta de 
8,46% em relação a setembro de 
2018 e uma alta de 1,72% quando 
excluídos os dados do setor 
sucroenergético. No que tange ao 
recorte setorial, dez dos quinze 
gêneros pesquisados alcançaram 
resultados positivos em outubro. 
Todavia, o emprego industrial 
alagoano aumentou face ao reflexo 
das contratações de mão-de-obra 
para a safra açucareira, visto que o 
segmento sucroenergético apresenta 
uma alta de 11,85% frente setembro. 

Na comparação ao trimestre 
imediatamente anterior, o número 
do emprego industrial apresentou 
acréscimo em 2,6%, com 56 mil 
pessoas. Já para a comparação 
com o mesmo trimestre do ano 
anterior observou-se decréscimo 
de (-0,2%). Em relação à força de 
trabalho, computou-se no mês e no 
acumulado do ano, uma estabilidade 
frente ao trimestre imediatamente 
anterior e crescimento de 0,8% 
em relação ao mesmo trimestre 
do ano passado. De forma geral, a 
composição do indicador revelou 
que não houve inflexão em outubro 
da taxa de emprego nos setores 
com maior representatividade na 
indústria, ou seja, Química e Produtos 
Alimentares e Bebidas. No entanto, 
não se deve esperar que os setores 
mais significantes em participação 
venham ampliar expressivamente 
seus efetivos precisamente no 
momento em que a crise se mantém. 

 Indústria Alagoana supera em outubro o desempenho de várias as indústrias da região 
Nordeste, sendo destaque em âmbito nacional em decorrência da safra açucareira.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As remunerações pagas aos 
trabalhadores registraram um 
avanço de (12,91%) no mês em 
análise,  contra  setembro.   Analisando 
a variável, sem a influência sazonal 
açucareira, verifica-se no mês 
um recuo da ordem de (-1,65%).  

Considerando os dados CNI, 
apesar da piora no emprego em 
outubro, a massa salarial real dos 
trabalhadores da indústria cresceu 
0,3% em relação a setembro. Na 
comparação com outubro de 
2017, porém, a massa de salários 
paga na indústria caiu 2,5%. 
Considerando o período de janeiro 
a outubro de 2018, houve um 
recuo de 1,7% na massa salarial 
na comparação com os dez 
primeiros meses do ano passado. 

Constata-se que nove, dos quinze 
gêneros pesquisados, apresentaram 
recuo nos salários em outubro.   
Sublinha-se que a maior retração na 
variável ocorreu no gênero Madeira 
com (-6,14%) em decorrência de 
um aumento de 5,8% do mês 
anterior. Dois fatores concorreram 
para esse movimento de 
desaceleração: a redução do poder 
de compra salarial em outubro e o 
menor crescimento da ocupação. 

No que tange ao acumulado do 
ano, a pesquisa revelou a expansão 
de 10,45%, incluso o setor 
Sucroenergético e uma retração 
de (-5,79%) na indústria, excluído 
o setor sucroenergético. Algumas 
contribuições positivas relevantes 
vieram dos Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha com 3,59% 
e Sucroenergética com 26,12%. 

A massa real de salários avança frente a setembro, mesmo diante da recuperação 
lenta do emprego.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As horas trabalhadas na 
produção apresentaram uma 
alta expansão de 24,43%  em  
outubro,  na  comparação com 
setembro. Vale citar o resultado 
negativo de (-23,66%) no 
acumulado do ano da indústria.

Destaca-se que a variável 
acumula o terceiro mês 
seguido de crescimento, nessa 
base de comparação contra 
setembro, influenciadas pelo 
aumento no nível de emprego 
na Indústria Sucroenergética. 

Assim, o incremento demonstra 
o resultado do aumento da 
produção e da contratação 
de novos trabalhadores para 
atender ao processo de moagem 
açucareira. Deve-se considerar 
que o maior número de dias 
úteis frente a setembro afetou 
minimamente a variável. 

Semelhante ao mês de 
setembro, especula-se que a 
retração no acumulado do ano, 
excluso o setor Sucroenergético, 
ratifica o fato de que alguns 
setores antes da crise econômica 
estarem com a utilização máxima  
de  sua capacidade instalada. 

Destaca-se, ainda, que 
algumas empresas do Estado 
estavam aproveitando no limite 
suas instalações e ocupando 
seu pessoal em três turnos 
de trabalho, antes da crise. 

De maneira semelhante a setembro, o número de horas pagas pela indústria aumentou 
24,43% em outubro pelo aumento da produção açucareira.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A utilização da capacidade 
instalada da indústria de Alagoas, 
atingiu 84,4% em outubro, ante 
80,3% no mês anterior e 79,1% em 
outubro do ano passado. O avanço 
pequeno no uso da capacidade 
aconteceu frente a uma ampliação 
das horas trabalhadas. Tal resultado 
poderá sinalizar uma recuperação, 
principalmente porque as vendas 
de setores com forte correlação 
com o comércio já apontam os 
primeiros sinais de recuperação.

Em termos explicativos, 
o avanço da utilização da 
capacidade no Estado, é também 
um possível sinal de recuperação 
de consumo doméstico para 
ajustar estoques a um cenário de 
maior demanda, mas também 
resultado de um período anterior 
de estagnação de investimentos 
no ambiente nacional.

A Utilização da Capacidade 
Instalada  aumentou em outubro 
frente a setembro em 09 dos 15 
setores analisados. Os setores em 
que a variável aumentou com maior 
intensidade foram: Química com 
7,4 p.p Sucroenergético com 4,4 
p.p e Produtos de Matérias Plásticas 
e Borracha com 2,8 p.p. Por sua vez, 
os demais setores permaneceram 
estáveis e apenas 02 apresentaram 
alto recuo, sendo  Material de 
Transporte com -5 p.p e Editorial 
e Gráfica com -2,8 p.p. Assim, a 
indústria alagoana operou, em 
média, com 80% de sua capacidade 
instalada no mês de outubro. Com 
isso, a variável completou dois 
meses consecutivos de expansão, 
mas sem evidenciar um quadro 
de aquecimento da atividade.

A taxa de utilização da capacidade da Indústria alagoana expande-se em outubro após 
movimento para normalizar níveis de estoques nos meses anteriores.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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