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RESUMO EXECUTIVO

A venda industrial na indústria 
alagoana apresentou expansão de 
11,41% entre novembro e outubro, 
sem a exclusão da indústria açucareira, 
recuperando-se tanto na base mensal, 
como anual das duas quedas anuais 
anteriores que levaram o indicador ao 
patamar histórico de maior retração. 
Assim, o mês de novembro destaca-
se como o melhor índice desde o 
início da crise econômica com uma 
distribuição de alta na variável venda 
entre a maior parte dos setores.

Nessa mesma base de comparação, 
todas as variáveis apresentaram alta nas 
margens, feito o ajuste sazonal. A segunda 
maior expansão foi verificada pela 
venda industrial (11,41%) e demonstra 
uma tendência ascendente nos últimos 
meses. A utilização da capacidade 
instalada apresenta alta de (1,0) p.p. 
e ficou estável com 82%, após  forte 
período de recuperação com a chegada 
da safra açucareira, minimizando a 
ociosidade de 10 meses. De forma 
semelhante, uma maior atividade 
conduziu a alta nas horas trabalhadas na 
produção com expansão de (1,64%).  Por 
sua vez, a alta de (2,13%) no emprego 
industrial permitiu uma acomodação na 
variável à medida que desde dezembro 
de 2014 apresentava  forte retração.

Em relação ao mesmo mês do ano 
passado, a venda industrial recuou (-4%) 
em novembro, uma sequência de 18 
meses, excluindo os efeitos da indústria 
açucareira, mas a queda foi menos 
intensa desde dezembro de 2014 com o 
índice de (-1,7%). No acumulado de 2016 
em relação ao mesmo período de 2015, o 
recuo da venda foi de (-14,41%).  De forma 
geral, os efeitos da crise se destacam 
ainda nessa base de comparação, mas 

os demais indicadores apresentam 
condições positivas, entre eles: custos 
industriais (14,41%), horas trabalhadas na 
produção (60,88%), emprego industrial 
(18,52%) e massa salarial real (20,32%).

Quando se analisa o mercado de 
trabalho, a taxa de desemprego no 
estado de Alagoas destaca um alto 
número de pessoas desocupadas nesse 
período, de setembro a novembro, 
apresenta uma taxa de desemprego 
acima da média nacional, taxa de 
12,8%, o maior contingente da série 
histórica. O rendimento médio real 
do trabalhador recuou (-1,9%) em 
novembro na comparação com o mês 
anterior, na série livre de efeitos sazonais. 
A alta consecutiva, consequência de 
dois meses de contratação no setor 
acucareiro não foi suficiente para 
reverter todo recuou nos últimos meses, 
mas o crescimento observado em 
setembro foi  de (2,9%), de forma que o 
rendimento no mês permanece acima 
do registrado em setembro e  outubro. 
Segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), 
em novembro de 2016, as empresas do 
estado contrataram 8.560 trabalhadores 
e demitiram 8.276, perfazendo um 
saldo positivo de 284 vagas, ou seja 
um crescimento de 0,08% em relação 
a outubro. Na análise setorial, o setor 
industrial foi o setor com o melhor 
desempenho no mês e apresentou uma 
alta de 0,83% no número de empregos 
formais, com saldo positivo de 660 
vagas, reflexo, ainda, das contratações 
acucareiras.  Em seguida, o comércio com 
crescimento de 0,58%, ou seja, 493 vagas 
de saldo. Em termos de retração, o setor 
extrativista mineral apresentou queda de 
(-4,64%) no número de empregos formais 
na comparação com outubro, enquanto 

Vendas Industriais 
Novembro continua com maior 
atividade industrial frente ao mês 
anterior e Setor Sucroeenrgético 
atinge taxa de crescimento de 
19,53%, fornecendo pelo terceiro 
mês consecutivo a maior contri-
buição para o resultado global 
do faturamento.

Custo das Operações 
Indutriais    
Nível do COI é maior do que no 
mês anterior, sendo que a maior 
influência adveio da produção 
do Setor Sucroenergético.

Pessoal Empregado
A maior parte dos setores no 
mês de novembro apresentou 
elevação em decorrência das 
contratações de fim de ano. 

Remunerações Pagas
De forma geral, aumento de 
emprego industrial se refletiu em 
uma maior expansão da variável 
no mês com 6,63% de alta.

Horas Trabalhadas
Em função da ampliação da 
produção e da capacidade 
instalada, os indicadores de 
horas trabalhadas no Setor 
Sucroenergético registraram 
elevação de (1,95%).

Utilização da
Capacidade Instalada
Taxa de Utilização da Capacidade 
Instalada em novembro da 
Indústria alagoana aumenta 
1 ponto percentual (p.p.) 
em relação ao mês anterior.
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Fatos Relevantes
Novembro/2016 Em novembro, todas as variáveis apresentam alta. O 

faturamento da indústria aumentou 11,41%, sem o ajuste 
sazonal do setor sucroenergético e alta de 8,08% em 
outra base de comparação, excluso a indústria açucareira.
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a  construção civil foi o setor com maior 
redução de empregos formais, ou seja, 
495 postos de trabalho. Em termos de 
desempenho setorial, alguns setores, 
em especial, a indústria química 
apresentou alta no mês de 9,78%, bem 
como na base de comparação frente ao 
mesmo período de 2015, refletindo em 
bom desempenho apesar da retração 
na demanda interna.  Segundo dados 
da maior empresa da indústria química 
de Alagoas, o EBITDA consolidado foi 
recorde em reais e em dólares em 2016, 
atingindo R$ 11.508 milhões e US$ 
3.304 milhões.  No  quarto trimestres, 
o EBITDA em reais e em dólares foi de 
R$ 2.385 milhões e US$ 729 milhões 
respectivamente. A demanda de 
resinas (PE, PP e PVC) foi de 1,3 milhão 
de toneladas, uma expansão de 8% em 
relação ao  segundo trimestre de 2016 
e 6% quando comparada a novembro 
de 2015.  A taxa de utilização dos 
crackers no Brasil apresentou recorde 
de 96%, 2 p.p. superior ao registrado 
no trimestre anterior e 4 p.p. superior 
ao ao mesmo período de 2015.

No tocante ao desempenho 
do setor sucroernergético, o bom 
desempnho do mês com a alta de 
19,53% frente a outro, pode ser 
entendida, considerando a análise do 
Sindaaçucar-AL que destaca que  em 

comparação ao ciclo 15/16, quando até 
o período haviam sido beneficiadas 6,8 
milhões de toneladas de cana, houve 
uma variação positiva de 15%.  Mesmo 
com um menor índice pluviométrico 
no mês, o aumento da área palantada, 
conforme destacado no boletim de 
outubro, destaca que até o mês passado, 
havia sido produzidas mais de 695 mil 
toneladas de açúcar. Ante ao mesmo 
período da safra passada, quando o 
acumulado era de 528 mil toneladas, 
houve um crescimento de 31,5%.

De forma geral quando se analisa o 
cenário  futuro da indústria alagoana,  
percebe-se que a economia alagoana 
tende a ganhar dinamismo, visto que 
em 2016, quatro novas indústrias se 
instalaram no Estado, considerando 
as indústrias Lè Mix e Cimento 
Zumbi, e, ainda, conta com outras 16 
empresas já em fase de instalação no 
Estado, com terrenos adquiridos e em 
diferentes estágios de obras. Segundo 
dados da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (Sedetur), desse quantitativo, 
oito iniciam as atividades este ano e 
2017 e as demais, entre 2018 e 2019. 
“O movimento de atração de grandes 
empresas tem como marco o ano de 
2012, quando a Braskem inaugurou 
uma fábrica para produção de PVC no 

município de Marechal Deodoro, em 
um projeto que consumiu mais de R$ 1 
bilhão”. Outro destaque que fortalece o 
amadurecimento da indústria alagoana 
se refere a aliança da Duratex Florestal 
que, em uma jointventure com uma 
empresa do ramo sucroalcooleiro local, 
a Usina Caeté, abrirá uma fábrica para a 
produção de painéis de MDF. A previsão 
será o início da construção em 2017 
e a inauguração da planta é em 2019.

Em novembro de 2016, as vendas 
reais da indústria avançaram, em 
termos reais (11,41%), sobre outubro. 
O custo das operações industriais 
aumentou (12,09%) na mesma 
comparação. Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou uma elevada 
expansão de 2,13%.  A variável hora 
trabalhada registrou expansão de 
1,64% frente a outubro. O aumento das 
horas refletiu na elevação do nível de 
utilização da capacidade instalada. A 
indústria alagoana passou de 81% para 
82%, o que representa uma expansão 
de 1 p.p. em relação a outubro. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma expansão de 6,63% no mês de 
novembro em relação ao mês anterior. 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De modo geral, os indicadores 
industriais apresentam um cenário melhor 
do que o verificado em novembro de 2015. 
Em uma análise específica, destaca-se que 
o mercado de trabalho alagoano sustentou 
o ritmo das contratações açucareira, e, parte 
da retomada setorial pode ser verificada, 
também, por meio do aumento da produção. 
Reforça-se que o arrefecimento da inflação 
tenha influenciado, bem como as demandas 
para o natal perante à dinâmica interna. 
Além disso, é esperado que o efeito da 
recente redução na SELIC sobre o nível 
de atividade  se perceba como um fator 
na recuperação da economia alagoana.

Devido a alta base de comporação 
do mês anterior,  as vendas do Setor 
Sucroenergético no mês avançaram 
(19,53%) sobre outubro. No acumulao do 
do ano,  o aumento da área plantada, a 
cotação do preço internacional do açúcar 
e os índices pluvimétricos explicam a 
performance do setor, bem como,   os 
investimentos  nos  tratos  culturais e a 
irrigação  mecanizada que foram fatores   
importantes, assegurados também por 
novas variedades genéticas que permitiram a 
melhoria da produtividade agrícola. Percebe-
se que os preços mais altos do açúcar 
permitiram que as empresas conseguissem 
fixar suas vendas nos níveis mais elevados  
e conduziram uma safra mais tranquila.

Como tal, a venda industrial referente 
a novembro de 2016 aponta para uma alta 
da atividade industrial. Nessa direção, o 
faturamento da indústria alagoana expandiu  
(11,41%) frente ao mês anterior, mesmo com 
a queda de (-59,50%) na indústria mecânica. 
As altas mais expressivas ocorreram 
principalmente por causa da base deprimida 
de comparação de meses anteriores de seis 
segmentos e puderam ser ampliados pela 
ampliação de vendas para o mercado nacional. 

O faturamento real acumulado até novembro de 2016 é (-14,41%) 
menor que o acumulado em igual período de 2015.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Na comparação com outubro 
o mês de novembro apresentou 
uma expansão de (2,13%) no 
emprego industrial, incluso o setor 
Sucroenergético, fruto do início 
da safra. Assim, as perspectivas do 
mercado de trabalho em Alagoas, 
ainda, confirmam o aumento do 
número de empregos formais em 
2016, conforme a taxa acumulada de 
18,52%.  Todavia, nos próximos meses, 
refletindo os efeitos de uma base de 
comparação já menos afetada em 
razão da diminuição dos estoques, 
da redução do parque industrial e da 
redução da demanda histórica de final 
de ano, a tendência é de que a indústria 
apresente resultado com estabilidade.

Segundo os dados do CAGED, 
em novembro de 2016, foram criados 
8.560 empregos celetistas, o segundo 
maior saldo dentre todas as Unidades 
da Federação, devido à presença 
de fatores sazonais relacionados 
às Atividades vinculadas à Cana de 
Açúcar. Em termos relativos, essa 
elevação representa expansão de 
0,08% em relação ao estoque de 
assalariados com carteira assinada do 
mês anterior. O setor de atividade que 
mais contribuiu para este resultado 
foi a Indústria de Transformação  
0 empregos relacionadas à 
Fabricação de Açúcar Bruto.

De forma geral, o mercado de 
trabalho na indústria apresenta até o 
período uma leve performance e teve 
uma distribuição mais homogenica 
na geração de empregos com 
carteira assinada no mês e apenas 
um setor apresentou recuo no mês 
sendo que 67% dos empregos de 
Alagoas foram criados em Maceió. 

O emprego industrial aumentou 2,13%, mas teve um alta maior de 4,39%, descontados 
os efeitos sazonais da indústria acucareira. Esse é um dos melhores meses na indústria, 
visto que emprego vem sendo afetado há dois anos ininterruptos com contração.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As horas trabalhadas na 
produção apresentaram uma leve 
expansão de 1,64% em novembro 
na comparação com outubro. 
Destaca-se a expansão de 1,95% 
do setor Sucorenegético frente 
ao mês anterior, ratificando o fato 
dos demais setores, em um cenário 
de crise, estarem com a utilização 
abaixo de sua capacidade instalada. 
No entanto, o indicador deverá 
sinalizar uma tendência descedente 
nos primeiros meses de 2017 em 
decorrência exclusivamente do 
final da safra Sucroenergética. 

Sem os efeitos sazonais da 
indústria do açúcar, ocorreu alta de 
(0,96%), influenciada, principalmente 
pelo setor de Produtos Alimentares 
e Bebidas com alta de (2,37%), 
devido ao aumento nos dias 
trabalhados por uma importante 
empresa do segmento. O indicador, 
todavia, conforme demostrado nas 
expectativas de estabilidade da 
produção da maioria dos setores 
já sinaliza uma queda em relação a 
queda das vendas no final de ano.

Convém destacar que 
historicamente durante o mês de 
novembro a indústria  alagoana 
costuma demonstrar acomodação 
de suas atividades, sendo comum 
pequenas variações com sinais 
divergentes entre as variáveis. 

De modo geral, os resultados 
da pesquisa revelaram de forma 
semelhante à indústria nacional, 
que apesar do avanço em alguns 
setores, o comportamento 
acompanha  a  estabilidade no 
índice de utilização da capacidade  
instalada quando excluídos os 
dados do setor Sucroenergético.  

As horas trabalhadas na produção aumentaram 1,64% em novembro, 
na série sem a exclusão dos efeitos açucareiros. As horas trabalhadas 
acumuladas até novembro de 2016 são 63,52% maiores que o mesmo 
período de 2015.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



6
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
   Ano 7- nº 61 Novembro de  2016

 

Os dados registraram ligeira 
alta de 6,63% da Massa Salarial 
Real da Indústria do estado de 
Alagoas em novembro,  quando 
comparada a outubro. A série, 
excluindo a indústria do açúcar,  
evidenciou alta e atingiu 13,82%. 

Sobressaíram-se  pela elevação 
da massa salarial, tendo como principal 
causa o pagamento de acordos salariais 
e maior pagamento de horas extras, 
em especial, os setores de Produtos 
Alimentares e Bebidas (5,90%), Produtos 
Matérias Plásticas e Borrachas (11,81%), 
Madeira (12,97%) e Química (38,90%). 
Destaca-se, ainda, à contabilização 
de outras formas de rendimento do 
trabalho, como 13º salário, participação 
nos lucros e verbas rescisórias.

Analisando a variável sob outro 
contexto, os setores que possuem suas 
demandas atreladas a safra acucareira 
também estão entre aqueles com 
maior aumento da massa salarial no 
acumulado do ano. A combinação 
de maior emprego e rendimento 
aumentou a massa de salários do ano. 

Todavia, ao analisarmos o 
movimento de disseminação da 
atividade industrial, constata-se que 
três, dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram recuo nos salários em 
novembro.   Sublinha-se que a maior 
retração na variável ocorreu no gênero 
Minerais Não-Metálicos com (-4,65%). 

No que tange ao acumulado 
do ano, a pesquisa revelou a expansão 
de 20,32% na indústria em geral. 
Salienta-se que apesar da crise, as 
remunerações diminuíram em um 
ritmo menor do que o que vinha 
sendo computado até junho de 
2016 em razão do recuo da inflação.

A massa salarial cresceu 6,63% em novembro. A alta é a segunda 
consecutiva na base mensal. Por sua vez, o acumulado de janeiro a 
novembro de 2016 com o de 2015 apresenta alta  de 20,32%.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A indústria alagoana registrou, em 
novembro de 2016, uma alta de (12,09%) 
na variável Custos de Operações Industriais, 
na comparação com mês anterior. De forma 
menos  intensa, a variável quando analisada 
sem a influência açucareira avançou no mês 
(8,36%).

Esses dados refletem, em boa medida, 
o início das encomendas de final ano e 
uma possível retomada da confiança dos 
empresários em relação a demanda de natal, 
corroboradas, ainda, pela alta dos preços 
industriais dos insumos, principalmente, em 
função do câmbio desvalorizado e maior 
concorrência dos produtos importados.

Assim, seguiram registrando alta de 
dois dígitos os gêneros  Indústrias Diversas e 
Mobiliário com (17,17%), Editorial e Gráfica com 
(19,19%) e Vestuário e Calçados com (76,17%). 
Esse índice justifica-se, principalmente, pela 
reduzida  base de comparaçao do mês anterior. 
No caso da indústria Sucroenergética a 
possível composição de escala de produção ou 
a formação de estoque no mês anterior, pode 
ter devolvido parte da expansão em setembro 
e em outubro.

Vale ressaltar, ainda, que o único 
setor  que expressou diminuição na variável 
apresentou condições de estoques maiores 
ou apresentou demandas sazonais nos meses  
anteriores. Adicionalmente a esse fato, o recuo 
do COI no mês para esse setor pode ser reflexo 
de cautela por parte dos industriais alagoanos, 
principalmente, no receio da débil demanda 
ainda no mercado doméstico.

Alta da variável é advinda da alta dos custos de produção da variável 
no setor Sucroenergético

Custo de Operações Industriais

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 82% em novembro, ante 
81% no mês anterior e 78% em 
novembro do ano passado. 

Quando excluso o setor 
sucronergético, a indústria 
alagoana se estabilizou em 57%. Tal 
resultado reflete, principalmente, a 
menor utilização pelos seguintes 
setores: Química, Indústria 
Mecânica e Minerais Não-Metálicos.   
Em termos explicativos, o recuo 
da utilização da capacidade por 
esses setores estaria associado 
ao processo de acomodação de 
demanda doméstica para ajustar 
estoques a um cenário de menor 
demanda no fim de ano. 

A estabilidade da atividade 
industrial fica explicitada tendo 
em vista que há três meses 
seguidos a UCI registra leve alta 
na comparação com o mês anterior 
em razão da safra acucareira. Em 
2016, as indústrias operaram, em 
média, com 68% de utilização da 
capacidade instalada (UCI), o que 
perfaz uma retração de 1,0 p.p., 
relativamente a 2015.

No cenário nacional, o uso 
da capacidade na indústria está 
no menor patamar em 20 anos. 
Destaca-se que a indústria de 
transformação nacional operou, 
em média, com 66% da capacidade 
instalada em novembro. A relativa 
estabilidade (alta de 0,1 ponto 
percentual frente ao mês anterior) 
ocorreu após dois meses de queda. 
A crise política e econômica  e 
o atual limite de ociosidade 
dificultam mais ainda a retomada 
dos investimentos.

A variável no mês de novembro apresentou alta de 1 p.p em razão do 
aumento da safra açucareira. O percentual médio da UCI em 2016 está 
2,0 pontos percentuais abaixo ao apresentado na média de 2015.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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