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RESUMO EXECUTIVO

A venda industrial apresentou alta de 
2,44% neste mês de novembro contra outu-
bro, respaldado pela expansão da produção 
que marca a indústria Quimica. Por sua vez, 
considerando as vendas reais do mês de no-
vembro, o acumulado nos primeiros onze 
meses deste ano, em comparação com igual 
período do ano anterior, foi de alta de 16,48%, 
resultado dos efeitos da safra no último tri-
mestre e da recuperação da indústria química.

Em termos de composição setorial, a 
indústria Quimica ultrapassou a participação da 
indústria Sucroenergética e computou 39% do 
total da indústria alagoana, enquanto 34% das 
vendas foram originadas na indústria Sucroe-
nergética. Na sequência, a indústria de Produ-
tos de Matérias Plásticas e Borracha computou 
5,18% de participação no valor da indústria.

No mês, a indústria Sucroenergética se 
comportou de forma atípica e recuou (-2,5%) 
frente a outubro. Mesmo com algumas medi-
das regulatórias como a que diminuiu a alíquo-
ta do imposto sobre o etanol de 25% para 23% 
e o anúncio do governo federal em bancar o 
seguro de crédito para as empresas poderem 
financiar todo o ciclo de exportação até a liqui-
dação das cotas, o setor ainda não recuperou 
o seu patamar de 2012. Segundo boletim do 
Sindaaçucar-AL, nesse ciclo há o reforço da  pre-
visão de quebra de safra já anunciada pelo setor 
com uma variação negativa de quase 10% ante 
ao mesmo período do ciclo passado. Ademais, 
o segmento, além dos efeitos da seca, do con-
trole dos preços dos combustíveis e da falta de 
crédito para novos financiamentos, se preocupa 
com outro fator que pode levar a perda da com-
petitividade. Tal questão seria o aumento de 
custos com o frete  à medida que em meio à cri-
se, a Petrobrás planeja a possibilidade que a uni-

dade da Transpetro do porto de Maceió será de-
sativada, a partir de março de 2016, alarmando 
as unidades produtoras de etanol de Alagoas.

Segundo os dados disponibilizados 
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio, o Estado registrou de janeiro a no-
vembro de 2015, um valor exportado de US$ 
593,8 milhões, valor (15,36%) maior do que as 
exportações em igual período do ano passa-
do, sendo que em novembro foram exporta-
dos US$ 208,4 milhões uma alta de 262,3% na 
comparação com US$ 57,5 milhões exportados 
em novembro de 2014. No acumulado do ano, 
a indústria Sucroenergética foi responsável 
por 98% das transações internacionais. Deve-
-se ressaltar que esse percentual no comércio 
exterior pode ser alterado nos próximos ci-
clos à medida que a diversificação produtiva 
das áreas rurais de Alagoas vem ganhando 
espaço com a atividade cultural de grãos, em 
especial, as variedades produtivas da soja.

No que concerne ao segmento químico, 
segundo informações da maior empresa do se-
tor químico,  os  principais fatores que contribu-
íram para tal desempenho estão relacionados 
a depreciação média do real de 15%,  o melhor 
patamar de spreads de petroquímicos básicos 
no mercado internacional, o bom desempenho 
operacional, além do maior volume de vendas 
da empresa no mercado interno associado a 
um aumento das exportações e compensa-
dos pelo menor patamar de spreads de resi-
nas termoplásticas no mercado internacional.

Outro segmento que nos últimos 
anos apontava como relevante na participa-
ção da indústria alagoana pela construção de 
115 mil casas no Estado, o setor da Constru-
ção Civil, em novembro só representou 1,09% 

Vendas Industriais 
Novembro con� rma maior 
atividade industrial frente ao 
mês anterior e Setor Químico 
atinge taxa de crescimento 
de 13,78%, fornecendo pelo 
segundo mês consecutivo 
a maior contribuição para 
o resultado global do fatu-
ramento.   
Custo das Operações In-
dutriais    
Nível do COI é menor do que 
no mês anterior, sendo que 
a maior in� uência adveio da 
retração da produção do Se-
tor Sucroenergético.  
Pessoal Empregado
A maior parte dos setores no 
mês de novembro apresen-
tou retração.   
Remunerações Pagas
Variação negativa recebeu in� u-
ência de sete dos quinze gêne-
ros analisados.   

Horas Trabalhadas
Em função da queda do qua-
dro de pessoal, os indicadores 
de horas trabalhadas no Setor 
Sucroenergético  registraram re-

cuo de (-29,73%) em novembro.         
Utilização da
Capacidade Instalada
Taxa de Utilização da Capa-
cidade Instalada em novem-
bro da Indústria alagoana re-
duz 6 ponto percentual (p.p.) 
em relação ao mês anterior.
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Aumento na variável venda em novembro  é impul-
sionado pela expansão na indústria Química decor-
rente do aumento de vendas e dos ganhos � nancei-
ros com a desvalorização do real ante o dólar.
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do total e recuou (-39,68%), significando o 
maior recuo da indústria no mês. Segundo 
informações do Sinduscon-AL, a constru-
ção civil brasileira perdeu 483 mil postos de 
trabalho em 2015 e retornou ao nível regis-
trado de maio de 2010. Em Alagoas, o setor 
amarga perdas decorrentes do impacto da 
crise econômica no setor, atraso de paga-
mento para o programa Minha Casa Minha 
Vida e desemprego na construção civil. 

Em relação aos demais setores, é cru-
cial observar o desempenho negativo no mês 
em quatro variáveis das cinco investigadas, 
em razão dos seguintes aspectos: 1) retração 
do mercado interno e dinamismo do consu-
mo doméstico face o recuo das transferên-
cias de renda por parte do governo federal; 2) 
pelo emprego industrial– variável mais direta-
mente associadas à produção industrial – que 
segue desfavorável, mesmo com a exclusão 
da indústria do açúcar, devido aos movimen-
tos da queda de postos de trabalhos tempo-
rários, mesmo com o pagamento da primeira 
parcela do 13° salário; 3) recuo da massa sala-

rial desfavorecida pela aceleração na inflação, 
considerando que o IPCA chegou a atingir 
9,62% em novembro de 2015, distante da 
meta do ano; 4) efeito calendário à medida 
que o mês de novembro teve um dia útil a 
menos que outubro e 5) pelo mês de novem-
bro que historicamente apresenta menor 
aquecimento frente a outubro por conta do 
declínio das encomendas para o fim de ano.

Analisando outra variável, o emprego 
industrial apresentou retração de (-1,67%) 
resultado dos desligamentos iniciados no 
setor Sucroenergético e  demais setores que 
executam a manutenção do segmento. Em 
outra base de comparação, contrariamente, 
segundo os dados do CAGED, em novem-
bro de 2015 foram criados 3.140 empregos 
celetistas, o que representou uma expansão 
de 0,87% em relação ao estoque de assalaria-
dos com carteira assinada do mês anterior. O 
setor de atividade que mais contribuiu para 
este resultado foi a Indústria de Transforma-
ção (+2.134 postos, devido principalmente 
ao desempenho da Indústria de Produtos 

Alimentícios:+2.113 postos, puxado pelas 
atividades sucroalcooleiras). Na série ajusta-
da, que incorpora as informações declaradas 
fora do prazo, nos primeiros onze meses do 
corrente ano, houve decréscimo de 3.535 
postos de trabalho celetistas (-0,96%). Ainda 
na série com ajustes, nos últimos 12 meses, 
verificou-se uma queda de 1,00% no nível 
de emprego ou -3.680 postos de trabalho.

Em novembro de 2015, as vendas 
reais da indústria avançaram, em termos 
reais (2,44%) sobre outubro. O custo das 
operações industriais recuou (-5,38%) na 
mesma comparação. Por sua vez, o empre-
go industrial mostrou uma leve retração de  
(-1,67%).  A variável hora trabalhada registrou 
retração de (-29,73%) frente a outubro. O re-
cuo das horas refletiu na queda  do nível de 
utilização da capacidade instalada. A indús-
tria alagoana passou de 79% para 73%, o 
que representa uma retração de (-6 p.p.) em 
relação a outubro A massa salarial industrial 
apresentou uma queda de (-3,38%) no mês 
de novembro em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A  venda industrial avançou (2,44%) 
no mês em relação a outubro, condicionan-
do uma estabilidade do resultado do ano, 
mesmo sendo um dos melhores da série no 
mês. Como tal, a indústria acumula em 2015 
um crescimento de 16,43%, resultado supe-
rior ao identi� cado nos meses anteriores. 
Na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, a produção sofreu alta de (16,29%).

Veri� ca-se que tal recuperação é 
atribuída, em boa dimensão a produção 
química à medida que não foi percebido 
um movimento de recuperação do ritmo de 
atividade na passagem para novembro na 
maioria dos demais segmentos. Segundo a 
mais importante empresa do setor, fatores 
externos, como a desvalorização do real 
frente ao dólar e a manutenção das atuais 
margens do setor petroquímico mundial, 
compensaram a persistente retração da eco-
nomia brasileira e contribuíram para o bom 
desempenho da empresa. Logo, a dinâmica 
do mercado internacional e o novo patamar 
de câmbio foram favoráveis e levaram ao au-
mento das vendas para o mercado externo.

 Por sua vez, o setor Sucroenergé-
tico apresentou queda de (-2,5 %) em no-
vembro, mas o segmento apresenta alta de 
30,69% no ano em parte decorrente do � m 
do congelamento de preços de combustí-
veis no mercado interno, bem como pela 
desvalorização do real no mercado externo. 
Além disso, medidas, como o seguro expor-
tação destinadas a bancos privados que 
� nanciarem investimentos de empresas 
sucroalcooleiras, foram contempladas no 
setor sucroalcooleiro, que vinha sendo mar-
cado pela seca no Nordeste e por duras po-
líticas de compensação do governo federal.

Os segmentos que apresentaram os 
principais impactos negativos foram: Indús-
tria Mecânica (-13,37%), Construção Civil 
(-39,68 %) e Material de Transporte (-47,64%), 
sendo o primeiro e o terceiro decorrentes 
do término da manutenção açucareira.

Aumento do indicador  em novembro é  just i f icado pela 
a l ta  da indústr ia  Química .

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De forma geral,  o fecha-
mento de postos de trabalho na 
indústria é considerado uma das 
evidências mais pujantes da crise 
que passa o emprego na indús-
tria alagoana. Como tal,  o pata-
mar da evolução do desemprego 
em novembro, na comparação 
com outubro  apresentou leve 
queda de (-1,67%), mas no acu-
mulado do ano apresenta uma 
alta retração de (-27,98%), in-
cluso o setor Sucroenergético.

Na comparação com mes-
mo mês do ano anterior, houve 
queda do emprego em 14 dos 15 
gêneros. Os segmentos que apre-
sentaram as maiores contribui-
ções negativas foram: Material 
de Transporte (-12,38%), Cons-
trução Civil  (-17,03%), Química 
(-17,31%), Têxtil  (-18,79%), Mi-
nerais Não-Metálicos (-19,49%), 
Sucroenergético (-24,97%) e 
Produtos Alimentares e Bebidas 
(-34,49%). O único resultado po-
sitivo foi apresentado por Pa-
pel,  Papelão e Celulose (0,76%).

Em outra base de compa-
ração e diferentemente da base 
do IEL/AL, segundo os dados do 
CAGED, em novembro de 2015 
foram criados 3.140 empregos ce-
letistas, o que representou uma 
expansão de 0,87% em relação 
ao estoque de assalariados com 
carteira assinada do mês ante-
rior. O setor de atividade que 
mais contribuiu para este resul-
tado foi a Indústria de Transfor-
mação (+2.134 postos),  devido 
principalmente ao desempenho 
da Indústria de Produtos Alimen-
tícios:+2.113 postos, puxado pe-
las atividades sucroalcooleiras.

A taxa de emprego industrial recuou (-1,67%) fren-
te ao patamar do mês anterior em razão da redução da sa-
fra açucareira e já acumula no ano perda de (-27,98%).

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A deter ior ização da in-
dústr ia  inf luenciou também 
em novembro a  var iável  ho -
ras  t rabalhadas  na produção 
que se  reduziu  f rente  à  ocio -
s idade  que se  mantém eleva-
da,  com a Ut i l ização da Capa-
c idade I nsta lada a lcançando 
apenas  73% em novembro,  na 
sér ie  l ivre  de efe i tos  sazonais . 

Chama atenção apenas 
a  expansão de 5 ,76% do setor 
Quimico,  f rente  ao mês ante -
r ior,  rat i f icando o fato de que 
a lguns setores,  em um cenár io 
de cr ise,  estarem com a ut i l iza-
ção abaixo de sua capacidade 
insta lada.  Como ta l ,  o  indica-
dor  deverá  s inal izar  uma ten-
dência  de queda em dezembro, 
sendo evidente exclus ivamen-
te  na indústr ia  do açúcar  de -
vido à  safra  Sucroenergét ica . 

Convém destacar  que 
histor icamente durante o  mês 
de novembro a  indústr ia   a la-
goana costuma demonstrar 
aquecimento de suas  at iv i -
dades,  sendo comum peque -
nas  var iações  com s inais  d i -
vergentes  entre  as  var iáveis . 

Por  outro lado,  o  indica-
dor  de horas  t rabalhadas  men-
surado em novembro é  39,30% 
menor  do que em novembro de 
2014.  Considerando os  resulta-
dos  do acumulado do ano de 
janeiro  a  novembro de 2015, 
as  horas  t rabalhadas  na indús-
tr ia  ca í ram ( -16,57%) em rela-
ção ao mesmo per íodo de 2014.

Contrariamente a média histórica, o número de horas pagas pela in-
dústria caiu (-29,73%) em novembro pela intensidade de recuo da 
produção açucareira.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A trajetória das remunera-
ções brutas  é igualmente preo-
cupante na indústria alagoana, 
considerando que a contração de 
(-3,38%) frente a outubro é supe-
rior a do pessoal empregado, in-
dicando que o desemprego na in-
dústria deve continuar. A título de 
exemplo, no mês de novembro de 
2015, o rendimento médio real dos 
trabalhadores ficou em torno de R$  
1.639,76, enquanto que em novem-
bro de 2014, o rendimento médio 
era R$  1.807,58, uma queda de 
(-9,28%), refletida na tabela abai-
xo com queda da massa salarial de 
(-31,85%) na base de novembo de 
2015 frente a novembro de 2014. 

Todavia, mesmo nesse ce-
nário de queda de massa salarial, 
sobressaíram-se  pela elevação da 
massa salarial, tendo como princi-
pais razões o pagamento de acor-
dos salariais e  o pagamento de 
décimo terceiro, em especial, para 
os setores Textil (12,24%), Madei-
ra (13,22%), Produtos Matérias 
Plásticas e Borrachas (17,88%) e 
Indústria Mecânica(37,01%). Des-
taca-se, ainda, a contabilização 
de outras formas de rendimento 
do trabalho, como a participação 
nos lucros e verbas rescisórias. 

No que tange ao acumulado 
do ano, a pesquisa revelou a que-
da de (-30,19%) na indústria em 
geral. Salienta-se que devido a  cri-
se, as remunerações diminuíram 
em um ritmo maior do que o que 
vinha sendo computado até 2014 
em razão do avanço da inflação. 

No mês veri� ca-se um recuo da ordem de (-3,38%).  Constata-se que 
sete, dos quinze gêneros pesquisados, apresentaram recuo nos salá-
rios em novembro.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os custos de operacões industriais 
apresentaram recuo de (-5,38%) em no-
vembro, in� uenciadas pela redução de 
importações de insumos e pelas aqui-
sições de cana para a indústria Sucroe-
nergética. Todavia, no ano  a variável já 
acumula alta de 7,28%, resultado do au-
mento com os custos com capital de giro, 
custos com tributos e custos de produção. 

Com o aumento da taxa de juros, 
os custos com capital de giro aumenta-
ram. Além disso, os custos de produção 
aumentaram com a alta de custos de bens 
intermediários importados, bem como 
a alta de energia e demais componentes 
importantes no custo de produção. Res-
salta-se que o aumento da variável vem 
ocorrendo acima ao aumento dos preços 
dos produtos manufaturados, signi� can-
do uma redução de margem de lucro das 
empresas. Entende-se que tal cenário é re-
sultado da crise econômica, que reprime 
a intenção de consumo e limita o repasse 
do aumento de custos para os preços.

Assim, seguiram registrando 
aumento de dois dígitos no ano as in-
dústrias: Papel, Papelão e Celulose com 
15,95%, Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha com 19,06%, Sucroenergético 
com 37,55% e  Indústria Mecânica com 
44,22%. Cabe mencionar que a variação 
positiva nesses setores justi� ca-se para 
atender a safra açucareira, além  da expan-
são de custo com bens intermediários im-
portados, que cresce impulsionado pela 
desvalorização do real frente ao dólar.  

Os dados con� rmam, ainda, que 
sete, dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram redução nos custos.  Cabe 
ressaltar que o motivo de tal retração 
está associado, além da diminuição da 
demanda, a redução da utilização da ca-
pacidade instalada dos setores que ex-
pressaram diminuição na variável e apre-
sentam condições de estoques maiores.

Queda na variável re� ete, em boa medida, o efeito da queda da pro-
dução no Setor Sucroenergético.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A ut i l ização da capacidade 
insta lada da indústr ia  de Alago -
as  at ingiu 73% em novembro, 
ante  79% no mês anter ior  e  82% 
em novembro do ano passado. 

Tal  resultado ref lete,  pr in-
c ipalmente,  a  menor  ut i l ização 
pelos  seguintes  setores :  Produ-
tos  Al imentares  e  Bebidas,  Têx t i l 
e  M inerais  Não -Metál icos,  entre 
outros.  Em termos expl icat ivos, 
o  recuo anter ior  da ut i l ização 
da capacidade por  esses  setores 
estar ia  associado ao processo 
de acomodação de demanda do -
mést ica  para  a justar  estoques a 
um cenár io  de menor  demanda. 

Por  sua vez ,  os  dados re -
velaram que a  ut i l ização da ca-
pacidade insta lada da I ndústr ia 
Alagoana a lcançou em 2015 
uma redução em relação a  2014. 
Em 2015,  as  indústr ias  opera-
ram,  em média ,  com 75% de ut i -
l ização da capacidade insta lada 
(UCI) ,  o  que per faz  uma retração 
de 5  p.p. ,  re lat ivamente a  2014.

Destaca-se  que a  indús-
tr ia  de t ransformação nacional 
ca iu  0 ,4  ponto percentual  em 
novembro,  na  comparação com 
o mês anter ior,  na  sér ie  l ivre  de 
inf luências  sazonais ,  somando 
77% no mês retrasado,  sendo 
a   UCI  de novembro 3 ,7  pontos 
percentuais  menor  do que a  me -
dida em novembro de 2014. 

Utilização da Capacidade Instalada recua em novembro, além 
de ser inferior a novembro de 2014.

Capacitada Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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