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RESUMO EXECUTIVO

Seguindo a tendência dos demais es-
tados do Brasil, a indústria em Alagoas vem 
sofrendo os efeitos da crise econômica. Toda-
via apresentou crescimento, em especial em 
outubro, em decorrência do ciclo 2015/2016 
da safra Sucroenergética. Com tal, a dinâmica 
da indústria alagoana, in� uenciada por dois 
períodos, safra e entressafra açucareira, reve-
la, ainda, de uma maneira geral, a importância 
que tem a indústria nos meses de setembro e 
outubro na oferta de empregos em Alagoas.

Do ponto de vista do recorte setorial, 
a maior parte dos setores sofreu em outubro 
de 2015 uma diminuição de sua dinâmica em 
decorrência dos efeitos da redução do crédi-
to, da combinação entre in� ação alta, demis-
sões e queda no emprego, dos investimentos 
públicos e da queda de renda real, indicando 
um ano de desaceleração nas vendas. Entre-
tanto, foi destaque a importância que alcan-
çaram os setores produtores de commodi-
ties, mais especi� camente Sucroenergético e 
Químico, para o dinamismo da indústria local 
em outubro. A trajetória da indústria do Esta-
do foi visivelmente afetada pelo desempe-
nho desses dois setores que representaram 
70% do faturamento da indústria no mês. 
Adicionalmente, da participação setorial, Pro-
dutos Alimentares e Bebidas que também 
apresentou alta de 0,53% � cou com 18% 
de representatividade em venda industrial.

Diferentemente do setor Sucroener-
gético com alta de 66,11% em outubro devi-
do a safra, em alguns setores, químico, produ-
tos alimentares e bebidas e construção civil, 
o aumento da participação ocorreu em razão 
da fraca base de comparação do mês anterior. 

Para a indústria química, a crise re-

sultou em um movimento diferente, visto 
que a maior empresa da indústria química 
destacou que no terceiro trimestre registrou 
lucro líquido global de R$ 1,482 bilhão, de-
rivado do aumento de vendas no mercado 
internacional, dos ganhos � nanceiros com 
a desvalorização do real ante o dólar, da 
prática da contabilidade de hedge e da ma-
nutenção das atuais margens do setor pe-
troquímico mundial. A companhia manteve 
a previsão de investimento de R$ 2 bilhões 
este ano. Segundo dados do site dessa em-
presa, “como saída para enfrentar a redução 
da demanda no mercado doméstico, as 
exportações de resinas termoplásticas cres-
ceram 43% na comparação com igual perí-
odo de 2014, totalizando 454 mil toneladas”.

No entanto, mesmo com o aumento 
no mês das vendas internacionais dos dois 
maiores setores, no acumulado do ano até 
outubro de 2015, as exportações no estado 
alcançaram o valor de 385,4 milhões de dó-
lares, ou seja, (-15,70%) abaixo em igual perí-
odo do acumulado de 2014. Argumenta-se 
que mesmo com uma leve recuperação da 
indústria do açúcar, com a desvalorização 
do real, outros fatores contribuíram para a 
deterioração do grau de con� ança dos em-
presários, levando o desestímulo ao investi-
mento em ativo de capital, elemento funda-
mental para a retomada do crescimento da 
produtividade no campo. No acumulado, 
destacaram-se, ainda, dois fatores que con-
tribuíram para o dé� cit da balança comercial 
no estado de Alagoas em 2015: queda no 
preço das commodities maior que a espera-
da, principalmente Sucroenergética e os cus-
tos  com importação de combustíveis, que 
apresentaram melhora no ano passado, mas 
foram considerados muito elevados no ano.  

Vendas Industriais 
As vendas industriais registraram 
alta de (27,11%) em outubro. For-
te alta é justificada pelo aumento 
da produção Sucroenergética e 
da indústria Química.  
Custo das Operações Indu-
triais    
Custos da indústria avançam 
(8,9%) em outubro, mas a alta é 
puxada, principalmente pela pro-
dução do açúcar e álcool e por in-
sumos, custos de produção, capi-
tal de giro, tributos e energia.  
Pessoal Empregado 
Emprego industrial sobe (1,60%) 
resultado das contratações açu-
careiras, mas cai (-18,11%) no 
acumulado de outubro ante 
acumulado de outubro de 2014. 
Remunerações Pagas
O resultado das contratações açu-
careiras, além de alta na indústria 
química aumenta o indicador em 
14,33% frente a setembro de 2015. 

Horas Trabalhadas
A variável na indústria aumen-
tou 16,81% em outubro frente 
a setembro. Tal resultado posi-
tivo é impulsionado pela safra 
açucareira. Com isso, a variável 

acumula alta de 5,36% no ano.         
Utilização da
Capacidade Instalada
Comparativamente ao mês anterior, 
a UCI avançou em razão da safra 
açucareira o que signi� ca que a in-
dústria, nesse momento, opera 2% 
acima do nível do mês de setembro..
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Fatos Relevantes
Outubro/2015

O mês de outubro foi marcado pelo desem-
penho positivo de todas as variáveis em 
mais de uma base comparação, resultado da 
alta dos setores Químico e Sucroenergético



2
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 6 - nº 48 - Outubro de 2015

Segundo informações do Sindaa-
çucar-AL, o prolongamento da estiagem 
na zona canavieira de Alagoas implicou a 
redução das expectativas de produção de 
cana-de-açúcar na safra 2015/2016. No pri-
meiro mês da safra, em setembro, a previsão 
era que a colheita poderia atingir o mesmo 
volume do ciclo anterior, desde que o verão 
fosse chuvoso. Todavia, a chuva não veio e 
em outubro a expectativa atualizada apon-
tava já para uma redução da ordem de 10%.

Por outro lado, segundo dados 
da Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo (Sedetur), por meio de 
incentivos � scais, o governo conclama em 
2015 um saldo de quatro novas indústrias 
já em funcionamento e de vinte e uma em 
fase de instalação, principalmente do setor 
químico e plástico e do setor de móveis. 
No total, essas indústrias investiram aproxi-
madamente R$ 260 milhões na instalação 
e geraram 8.703 novos empregos. Com a 
reformulação do Programa de Desenvolvi-

mento Integrado do Estado (Prodesin), em 
tramitação na Assembleia, há a previsão 
da chegada de mais trinta e nove indús-
trias e empresas em 2016, com estimativa 
de um investimento de cerca de R$ 1,3 bi-
lhão e aproximadamente 2.600 empregos.

No que ser refere a variável empre-
go industrial, o mês apenas apresentou alta 
de 1,6% frente a setembro em razão das 
contratações da indústria açucareira. Con-
siderando outra base de comparação, CA-
GED/MT, em outubro de 2015, Alagoas foi 
o estado que mais gerou empregos no mês 
frente a setembro.  Em outubro de 2015, fo-
ram criados 6.456 empregos celetistas, o 
que representou uma expansão de 1,82% 
em relação ao estoque de assalariados com 
carteira assinada do mês anterior, a maior 
taxa de crescimento dentre todos os es-
tados. Os setores de atividades que mais 
contribuíram para este resultado foram a 
Indústria de Transformação (+6.592 postos, 
devido particularmente ao desempenho 
positivo das atividades de fabricação de 

açúcar:+5.713 postos) e a Agropecuária 
(+369 postos). No que tange à utilização 
da capacidade instalada em outubro, a va-
riável chegou a 79%, bem superior à média 
em igual período de 2013 que alcançava 
70% e de outubro de 2014 com 67%, ain-
da acima da média de setembro com 77%.

Em Outubro de 2015, as vendas 
reais da indústria avançaram, em termos 
reais (27,11%), sobre setembro. O custo das 
operações industriais aumentou (8,90%) 
na mesma comparação. Por sua vez, o 
emprego industrial mostrou uma elevada 
expansão de 1,60%.  A variável hora traba-
lhada registrou expansão de 16,81% frente 
a setembro. O aumento das horas re� etiu 
na elevação do nível de utilização da ca-
pacidade instalada. A indústria alagoana 
passou de 77% para 79%, o que represen-
ta uma expansão de 2 p.p. em relação a 
setembro. A massa salarial industrial apre-
sentou uma expansão de 14,33% no mês 
de outubro em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A venda industrial alagoana avan-
çou (12,59%) em outubro ante o mês de se-
tembro, descontados os efeitos da sazonali-
dade do setor Sucroenergético e aumentou 
(27,11%) quando computado o setor Su-
croenergético. Considerando que no mês, 
os setores com maior peso na indústria ala-
goana apresentaram alta, não se pode, para 
o último trimestre do ano, entender a crise 
como generalizada, visto que in� uenciou, 
frente a outubro do ano passado, apenas 
06 dos 15 segmentos incluídos na pesquisa.

Um fator relevante nessa trajetória 
de crescimento no quarto trimestre, prin-
cipalmente em outubro é que ele é robus-
to à medida que cresceu 16,69% frente a 
igual período de 2014 e está sustentado 
pela dinâmica sazonal do Setor Sucroener-
gético e do Setor Químico, sem demos-
trar conduta ascendente em setores com 
baixa representatividade, seja em termos 
de crescimento da atividade produtiva 
ou na expansão do emprego. Enquanto 
o avanço da indústria Sucroenergética é 
histórico, o avanço da indústria química é 
respaldado no bom desempenho opera-
cional da maior empresa que continuou 
operando seus crackers em linha com o tri-
mestre anterior, apresentando taxa média 
de utilização de 92%, além do momento 
apresentar um melhor patamar de sprea-
ds de petroquímicos básicos no mercado 
internacional, bom desempenho opera-
cional das plantas e a expansão de vendas.

Ressalta-se que dos quinze gêne-
ros pesquisados cerca de onze informaram 
aumento do nível de venda no mês, signi-
� cando um dos meses de maior atividade 
na indústria em 2015. Exerceram in� uên-
cias positivas signi� cativas, no indicador 
Vendas, os setores de Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha (20,25%), Produtos 
Alimentares e Bebidas (0,53%), Quími-
ca (21,40%) e Sucroenergético (66,11%).

Aumento do indicador  é  just i f icado pela  a l ta  das  indús-
tr ias  Sucroenergét ica  e  Química

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Na comparação com setem-
bro, o mês de outubro apresentou 
uma leve expansão de (1,60%) no 
emprego industrial, incluso o setor 
Sucroenergético, fruto do segundo 
mês da safra. Todavia, as perspec-
tivas do mercado de trabalho em 
Alagoas não confirmam o aumen-
to do número de empregos formais 
em 2015, conforme a taxa negativa 
acumulada de (-1,23%).  Reforça-se, 
de forma semelhante ao mês ante-
rior, nos próximos meses, refletindo 
os efeitos de uma base de compa-
ração já afetada em razão da dimi-
nuição dos estoques, da redução do 
parque industrial e da redução da 
demanda histórica de final de ano, a 
tendência é de que a indústria apre-
sente resultados menos vultosos.

No que tange ao recorte se-
torial no nível de emprego, apenas 
quatro dos quinze gêneros pesquisa-
dos alcançaram resultados positivos 
em outubro. Assim, o nível de empre-
go da indústria alagoana aumentou 
(0,53%) frente a setembro quando 
excluso o setor Sucroenergético. De 
acordo com os dados da Pesquisa, a 
Indústria açucareira aumentou em 
outubro o seu quadro em 631 em-
pregos.  Tal resultado pode ser cor-
roborado com as informações do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), que apre-
sentou uma expansão de (1,82%) em 
relação ao estoque de assalariados 
com carteira assinada do mês an-
terior, a maior taxa de crescimento 
dentre todos os estados. Os setores 
de atividades que mais contribuí-
ram para este resultado foram a In-
dústria de Transformação (+6.592 
postos, devido particularmente ao 
desempenho positivo das atividades 
de fabricação de açúcar:+5.713 pos-
tos) e a Agropecuária (+369 postos).

 A taxa de emprego industrial em outubro de 2015 cres-
ceu 1,6% frente ao patamar do mês anterior em razão da sa-
fra açucareira, mas acumula nesse período perda de (-1,23%)

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As  horas  t rabalhadas  na 
produção apresentaram uma 
alta  expansão de 16,81% em 
outubro,  na  comparação com 
setembro.  Vale  c i tar  o  resul -
tado express ivo de 10,16% 
no acumulado do ano da in-
dústr ia  Sucroenergét ica .

Destaca-se  que a  var i -
ável  acumula  o  terceiro  mês 
seguido de cresc imento,  nes-
sa  base de comparação contra 
setembro,  inf luenciadas  pelo 
aumento no nível  de emprego 
na I ndústr ia  Sucroenergét ica . 

Ass im,  o  incremento de -
monstra  o  resultado do aumen-
to da produção e  da contra-
tação de novos t rabalhadores 
para  atender  ao processo de 
moagem açucareira .  Deve -se 
considerar  que o  igual  número 
de dias  úteis  f rente  a  setembro 
afetou minimamente a  var iável . 

Semelhante ao mês de se -
tembro especula-se  que a  retra-
ção no acumulado do ano,  ex-
c luso o  setor  Sucroenergét ico, 
rat i f ica  o  fato de que a lguns se -
tores  antes  da cr ise  econômica 
estar  com a ut i l ização máxima 
de sua capacidade insta lada. 

Destaca-se,  a inda,  que 
a lgumas empresas  do Estado 
estavam aproveitando no l imi-
te  suas  insta lações  e  ocupan-
do seu pessoal  em três  turnos 
de t rabalho,  antes  da cr ise.

De maneira semelhante a setembro, o número de horas pagas pela 
indústria aumentou 16,81% 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 massa salarial em 2015 
sofre os efeitos da combinação 
entre inflação alta, queda no em-
prego e no salário e provoca a re-
dução na renda disponível para 
consumo. No entanto, na indústria 
alagoana a variável em outubro 
foi influenciada pelo aumento de 
20,19% do setor Sucroenergético.

No mês de outubro de 2015, 
o rendimento médio real dos tra-
balhadores ficou em torno de R$ 
1.563,19 acima do valor de setembro 
que foi R$ 1.388,44, enquanto que 
em outubro de 2014, o rendimento 
médio era R$ 1.607,33, uma que-
da de (-2,73%), refletida na tabela 
abaixo com queda da massa salarial 
de (-18,85%) na base de outubro 
de 2015 frente a outubro de 2014.

Algumas das maiores contri-
buições positivas vieram de Pro-
dutos Alimentares e Bebidas com 
(0,39%), Química com (17,71%) 
e Sucroenergética com (20,19%). 
Considerando os dados do acu-
mulado de 2015, a massa real de 
salários expandiu em outubro 
(1,70%) e (2,21%), excluso o setor 
Sucroenergético. No que tange 
ao aumento da indústria em ge-
ral, dois fatores concorreram para 
esse movimento de aceleração: a 
frágil base de comparação do mês 
anterior e o maior crescimento da 
ocupação da indústria açucareira.

Constata-se que quatro, 
dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram recuo nos salários 
em outubro.   Sublinha-se que a 
maior retração na variável ocorreu 
no gênero Indústria Mecânica com 
(-11,07%) em decorrência de um au-
mento de (8,40%) do mês anterior.

O valor da folha de pagamento real com ajuste da in� ação aumentou 
13,33% em outubro em decorrência das contratações efetuadas pelo 
setor Sucroenergético

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Embora a variável Custo de Ope-
rações Industriais tenha apresentado 
alta de 8,90% frente ao mês de setem-
bro, percebe-se que a forte elevação é 
advinda da produção Sucroenergética à 
medida que a variável recuou (-7,12%) 
quando excluído o setor açucareiro. 

Deve-se considerar que a indús-
tria alagoana deverá continuar em crise 
durante os próximos meses, principal-
mente em razão da redução da con-
� ança dos empresários, além do fato do 
nível de estoques ser o mais alto desde 
2007, quando se iniciou a série histórica. 

Como as estratégias para a re-
cuperação da crise passam pelo al-
cance da competitividade do setor, 
respaldada pela maior taxa de câmbio 
ou por salários pagos menores, a va-
riável poderá  apresentar um menor 
dinamismo nos próximos meses à 
medida que o segmento químico já 
exerce forte in� uência, mas hoje o acu-
mulado do ano alcança alta de 7,43% 
em decorrência do aumento do custo 
com energia que se destaca entre as 
variações dos componentes do cus-
to com produção de várias indústrias, 
além do custo de bens intermediários, 
do  custo com capital de giro, do cus-
to tributário e do custo com pessoal.

Assim, seguiram registrando 
expansão de dois dígitos os gêneros: 
Indústria Mecânica com (16,47%); Ma-
terial de Transporte com (105,18%) 
e Indústria Sucroenergética com 
(73,87%). Esse índice positivo justi� ca-
-se, principalmente, pelo aumento no 
uso da utilização da capacidade ins-
talada, observado nas indústrias que 
realizam o fornecimento de peças na 
safra para Indústria Sucroenergética.

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

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em setembro, o nível médio 
de Utilização da Capacidade Insta-
lada ficou em 77%, superior ao ob-
servado em agosto, estimado em 
55% e superior aos 67% em setem-
bro de 2014.  Com este resultado e 
seguindo o mesmo comportamento 
do emprego e horas trabalhadas, o 
nível de utilização da capacidade 
instalada (UCI) aumentou devido a 
safra Sucroenergética e com isso, a 
variável completou dois meses con-
secutivos de expansão, evidencian-
do um quadro de aquecimento sa-
zonal da atividade industrial. 

Todavia, cabe mencionar que 
o nível da utilização deste mês é 
um dos mais baixo desde setembro 
de 2007, visto que o aumento é ex-
plicado apenas pelo início da safra 
açucareira. 

Na série com a exclusão da in-
dústria Sucroenergética houve uma 
leve elevação de (49%) em setem-
bro ante (48%) em agosto, mas o 
indicador chegou a patamares mui-
tos baixos desde o início da série. 
Ressalta-se que o incremento das 
produção, usualmente observado 
historicamente no terceiro trimes-
tre, quando as indústrias se prepa-
ram para atender as demandas de 
final de ano do  comércio, não deve-
rá alterar esse cenário de baixa utili-
zação em 2015. Em termos setoriais, 
importantes setores como Produtos 
Alimentares e Bebidas, Construção 
Civil, Minerais Não-Metálicos e Quí-
mica apresentaram queda em se-
tembro de 2015.

De forma semelhante, na in-
dústria nacional, o nível de utiliza-
ção da capacidade instalada ficou 
em 77,7% em setembro, registrando 
o menor patamar da série histórica 
que iniciou em 2003.

A Utilização da Capacidade Instalada em setembro apresenta 
alta de 22% em decorrência da safra açucareira.

Capacitada Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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