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RESUMO EXECUTIVO

Ainda sob os efeitos da recessão, o ano 
de 2017 traduz os desdobramentos da crise 
e seus efeitos na estrutura industrial do 
Estado. De um lado, a reduzida expectativa 
dos empresários praticamente paralisou os 
investimentos locais, levando, inclusive, ao 
fechamento de algumas unidades fabris. 
Por outro, a redução da renda impactou 
negativamente as vendas dos setores de 
comércio de bens e serviços, tendo em 
vista a relevância da indústria de bens de 
consumo não-duráveis na configuração 
da indústria alagoana. Mas também 
apresentou um panorama mais confiante 
por outros empresários com a retomada 
dos investimentos em novas plantas, com a 
implantação de quatro novas indústrias e de 
outras 16 empresas já em fase de instalação 
no Estado, com terrenos adquiridos e em 
diferentes estágios de obras. Na realidade, 
quando se considera a indústria sem o 
setor sucroenergético, a retomada ocorre 
a partir do segundo semestre de 2016 
e se sustenta no segundo semestre de 
2017, como descrito na alta apresentada 
no acumulado da venda industrial.

Nessa direção, percebe-se que a indústria 
alagoana em 2017 apresentou sinais 
gerais de melhora na comparação com o 
ano passado, mesmo considerando que 
a base de comparação seja mínima. Pela 
análise dos dados isolados dos setores, a 
percepção é que a indústria parou de cair, 
mas, ainda, está distante do nível alcançado 
antes da crise, em torno de 9,89%, mesmo 
considerando os desdobramentos positivos 
da queda dos juros e do declínio da inflação. 
Ademais, contribuíram para o panorama, os 
estoques menos elevados, a estabilidade 
do nível de utilização da capacidade 
instalada, a melhoria dos níveis de confiança 
dos empresários, o aumento da taxa de 
inversão em equipamentos, bem como a 
importação de matérias-primas de setores 
como Produtos Alimentares e Bebidas.

Os setores diretamente ligados à dinâmica 
de  commoditieis, como  a Indústria Química, 
um dos menos afetados pela crise em 2015 
e 2016, aumentou em 5,39%  as vendas em 
2017. A justificativa para o comportamento 
positivo do segmento está baseada em 

mudanças no posicionamento no mercado 
internacional, crescimento da demanda 
por químicos refletida na retomada da 
atividade em setores que são clientes da 
indústria, como automobilístico, linha 
branca e construção civil, além da fraca base 
de comparação dos três anos anteriores, 
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.

Além da instalação de novas indústrias, 
em 2017 o setor de construção civil teve  
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. Como tal, 
apresentou a alta no acumulado de 109,99%.

De  maneira geral,  no setor 
Sucroenergético as quebras da produção, 
além dos efeitos do endividamento das 
usinas não permitiram que o segmento 
maximizasse  os efeitos da desvalorização 
do real, bem como impactos da alta 
internacional dos preços do açúcar no fim 
de 2016 na melhoria dos caixas das usinas, 
visto que em geral as empresas já tinham 
fixado antecipadamente os preços da sua 
produção antes dos embarques. Todavia, 
ocorreu um aumento nas exportações de 
22,11% na comparação acumulado de 2017 
frente ao acumulado de 2016. Na análise do 
comércio exterior, as exportações alagoanas 
em 2017 somaram R$ 2,14 bilhões, frente aos 
R$ 883 milhões em 2016, um crescimento 
de 58,01%. Tal taxa permitiu que Alagoas 
se consolidasse como o quinto maior 
exportador antecedendo Piauí, Rio Grande 
do Norte, Paraíba e Sergipe. Os resultados 
foram resultados da maior diversificação da 
pauta de exportações alagoana. De forma 
geral, esse aumento é justificado por meio 
de dois fatores, o primeiro, em razão do 
aumento e variação no preço do açúcar 
no primeiro trimestre de 2017, com alta 
de 33%, já sinalizada no período do fim 
de 2016. Por sua vez, o segundo se refere 

Vendas Industriais 
A variável apresenta alta em 
dezembro em decorrência do 
aumento da venda no setor 
Sucroenergético de 93,79% frente a 
novembro.

Custo das Operações Indutriais    
Nível do COI é menor do que no 
mês anterior, sendo que a maior 
influência adveio da retração da 
produção da Indústria de Produtos 
Alimentares e Bebidas.

Pessoal Empregado
Frente ao mês de dezembro de 
2016, a maior parte dos segmentos 
pesquisados apresentou queda 
do volume de emprego. As 
maiores oscilações negativas 
ficaram por conta das Indústrias 
Diversas e Mobiliário (-46,73%) , 
Sucroenergética com (-27,35,%) e 
Minerais Não-Metálicos (-19,47%).

Remunerações Pagas
A redução dos desligamentos e 
do rendimento real, intensados no 
segundo semestre ano, contribuiu 
para o resultado positivo de (2,58%) 
no acumulado do ano na variável.

Horas Trabalhadas
Na análise setorial, na comparação 
dezembro frente a novembro, 6 
das 13 atividades pesquisadas 
no mês assinalaram queda. Os 
principais destaques positivos 
foram observados em: Material 
de Transporte (10%) e Editorial e 
Gráfica (7,32%).

Utilização da 
Capacidade Instalada
Redução  de 1 p.p na UCI em 
dezembro é justificada pela retração 
de Produtos Alimentares e Bebidas.
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O desempenho positivo da venda industrial em 2017 destaca, 
principalmente, os efeitos do maior volume de exportações da 
Indústria Sucroenergética na série histórica.
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ao consórcio Tomé Ferrostaal que não 
exportava há dois anos e exportou 
no período do primeiro trimestre de 
2017, na forma de bens de capital, 
representando, cerca de 46,33% 
da balança comercial de Alagoas.

No recorte setorial, entre os 
maiores desempenhos negativos em 
2017, destacaram-se os seguintes 
segmentos: Material de Transporte 
(-93,97%), Indústria Mecânica 
(-74,66%), Têxtil (-39,85%) e Madeira 
(-13,57%) que apresentaram retração 
nesta comparação devido os efeitos 
da crise econômica,  endividamento 
das famílias, emprego em queda 
e cenário político-econômico 
implicando em  queda de diversos 
indicadores de confiança dos 
consumidores e dos empresários, 
que alcançam níveis historicamente 

baixos, sem  demonstrar nenhum 
sinal concreto de reversão no 
consumo das famílias, formação bruta 
de capital fixo e no desempenho 
da atividade econômica para 2018. 

O emprego industrial apresentou 
no acumulado de 2017  uma 
queda de (-7,92%). Em outra base 
de compração, segundo os dados 
divulgados pelo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Trabalho 
e Emprego,   em 2017, em Alagoas  
foram eliminados 8.200  empregos 
celetistas, o que representou um 
decréscimo anual de 4,7%. No 
acumulado do ano, oito setores da 
economia tiveram perdas no número 
de vagas, mas o principal deles foi 
o da indústria de transformação 

(como as usinas), que fechou 4.297 
postos. Na sequência, aparecem os 
setores da construção civil (-2.375), 
agropecuária (-848), comércio (-498), 
ser. indust. de util. pública (-103), 
extrativa mineral (-72), serviços 
(-42) e administração pública (-20).

As vendas em termos reais 
cresceram  12,57 % sobre novembro. 
Por sua vez, o emprego industrial 
mostrou uma retração de (-1,91%) 
quando comparado a novembro. A 
variável horas trabalhadas registrou 
alta  de (0,91%), frente a novembro. 
O nível de utilização da capacidade 
instalada passou de 82% para 81% 
em dezembro. A massa salarial 
industrial apresentou uma alta 
de (3,06%) no mês. Por fim, o COI 
recuou (-11,19%) frente a novembro.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A pesquisa Indicadores Industriais em 
dezembro sinaliza que o aumento da 
venda industrial segue em curso, com 
variações positivas dos índices quando 
incluso o setor sucroenergético. Tal 
retomada só se intensificou na segunda 
metade de 2017, quando esses índices 
passaram a mostrar sequências de  
recuperação dos setores de commoditieis, 
ainda que modestas, intensificadas com 
o início da safra açucareira em setembro. 
Nessa direção, o aumento da Venda 
Industrial do mês de dezembro de 12,57% 
e 24,85% no acumulado do ano refletem 
o bom desempenho que alcançou a 
indústria química e as transferências 
para o mercado internacional realizadas 
pelo setor sucroenergético que 
termina o ciclo 2017/2018, sendo 
que a pespectiva é uma redução    da  
produção no próximo semestre.

Como tal,  as vendas do Setor 
Sucroenergético no mês cresceram 
93,79% sobre novembro. Nesses 
termos, as transferências no mercado 
internacional explicam a performance 
do setor, bem como,   o crescimento 
das exportações face a melhor cotação 
do açucar e não pelo aumento  da 
produção, amortecendo, ainda, que 
parcialmente, a retração da demanda 
doméstica da indústria alagoana.

Em relação aos demais setores,  o 
aumento da produção acontece como 
um desdobramento da expansão das 
vendas internas, o que implica em médio 
prazo na recuperação do emprego 
industrial. Ressalta-se que outros setores 
diretamente ligados a dinâmica do 
varejo, como Produtos Alimentares, 
um dos menos afetados pela crise em 
2015 e 2016,  não aumentou as vendas 
em 2017, mas há um comportamento 
positivo do segmento baseado em 
mudanças nos hábitos do consumidor e 
adequação as marcas com melhor custo 
versus benefício e controle da inflação.

O faturamento real da indústria cresceu 12,57% em dezembro de 2017. A variável em 
dezembro de 2017 é 24,85% maior que o observado no mesmo mês de 2016.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A  análise do Indicador de 
Custos de Operações Industriais 
demonstra que a indústria 
registrou  fôlego com a queda 
de 5,4% no custo com capital de 
giro no terceiro trimestre de 2017 
em razão da redução de juros 
pelo Banco Central. Ademais, 
também houve uma redução nos 
preços dos bens intermediários, 
considerados insumos na 
produção, à medida que a 
valorização do real reduziu o 
preço dos insumos adquiridos em 
dólar de outros países. Além disso, 
a menor capacidade de demanda 
e a competição entre as empresas 
vêm contendo o aumento dos 
preços dos intermediários locais.

Assim, a  variável Custo de 
Operações Industriais apresentou 
recuo de (-11,19%) em dezembro 
e finaliza no acumulado de 2017 
com queda de  (-9,45%).  Com 
efeito,  a variável foi impactada 
pela melhoria da estabilidade 
macroeconômica, controle da 
dívida pública, inflação na meta 
e taxas de juros mais baixa. Entre 
outros componentes da variável 
que apresentaram melhoria, 
destacam-se o custo com mão 
de obra, mesmo considerando  
que custo tributário aumentou 
porque alguns segmentos 
industriais deixaram de pagar 
os seus impostos durante a 
crise e  voltaram a negociar 
o parcelamento  com o Fisco 
por meio do programa de 
regularização tributária, o Refis.

Nessa direção, na maior 
parte dos setores, excetuando-
se os Minerais Não-Metálicos, 
Vestuários e Calçados, Material 
de Transporte,  Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha  e 
Indústrias Diversas e Mobiliário, 
a redução dos custos industriais 
está abaixo do aumento 
dos preços dos produtos da 
indústria, sinalizando uma alta de 
margem de lucro das empresas.

O COI caiu (-11,19%) em dezembro com inclusão do setor Sucroenergético,  segunda 
queda consecutiva do índice no semestre. O resultado negativo do acumulado 2017 
é praticamente idêntico  ao registrado em todas as bases de comparação.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável que aponta a evolução 
do número de empregados sinaliza 
uma possível interrupção do ciclo 
de demissões na série, mas o índice 
ainda não assegura a estabilidade 
do emprego à medida que finaliza o 
ano de 2017 com queda de (-7,92%). 
Essa interrupção é relevante 
considerando que uma pequena 
parte dos setores industriais 
apresentou resultados positivos 
em 2017. Dos 13 segmentos da 
indústria, 3 se recuperaram  e 
apresentam índices positivos.

Apesar dessa condição, o emprego 
industrial em dezembro de 2017 é 
(-1,91%) inferior ao registrado em 
novembro e o acumulado no ano 
é (-7,82%) menor que o acumulado 
em igual período de 2016. Os 
segmentos que apresentaram as 
maiores contribuições negativas 
foram: Indústria Diversas e 
Mobiliário (-46,76%), Minerais 
Não-Metálicos (-19,47%), 
Madeira (-16,05%), Produtos 
Alimentares e Bebidas (-14,67%) 
e Sucroenergético (-9,69%). Na 
comparação com mesmo mês 
do ano anterior, houve queda do 
emprego em quase todos gêneros.

Em outra base de comparação, 
segundo os dados divulgados pelo 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho e Emprego,   
em 2017, em Alagoas  foram 
eliminados 8.200 empregos, o 
que representou um decréscimo 
anual de (-4,7%). Os setores 
que mais contribuíram foram  
Construção Civil (-2.375 postos), a 
Indústria de Transformação (-4.297 
postos), devido particularmente 
às atividades ligadas ao 
complexo sucroalcooleiro e 
o Comércio (-498 postos).

 O recuo de (-7,92%)  do emprego industrial em 2017 afetou de maneira mais suave 
os indicadores de massa salarial e rendimento médio real da indústria alagoana frente 
ao ano de 2016. 

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A massa salarial apresentou 
movimento contrário, com o 
segundo semestre mais positivo 
que o primeiro, e  consolidou alta 
de 2,58% no ano. Se por um lado, o 
emprego reduziu em dezembro em 
relação ao mês anterior, por outro 
lado a massa salarial apresentou alta.

Os dados da Pesquisa de 
Indicadores Industriais indicam 
que a variável  aumentou 3,06% 
em dezembro, desconsiderando 
as influências sazonais, o segundo 
aumento mensal consecutivo. 
Durante o segundo semestre, o 
índice teve queda somente em julho. 
O aumento no mês aconteceu com 
a contabilização de outras formas 
de rendimento do trabalho, como 
13º salário e verbas rescisórias.

Analisando a variável, sem a 
influência açucareira, verifica-se no 
mês um crescimento da ordem de 
6,30%. Boa parte deste desempenho 
deve-se ao comportamento das 
Indústrias Química e Produtos 
Alimentares e Bebidas. As 
justificativas apontadas para explicar 
tal desempenho referem-se ao 
pagamento de parte do décimo 
terceiro salário, pagamento de férias 
e gratificações adicionais. A título de 
exemplo, no mês de dezembro de 
2017, o rendimento médio real dos 
trabalhadores ficou em torno de R$ 
1.760,19, enquanto que em dezembro 
de 2016, o rendimento médio era 
R$  1.625,75 uma alta de (8,26%).

Apenas dois dos treze  gêneros 
pesquisados, apresentaram recuo 
nos salários em dezembro.   Sublinha-
se que a maior retração na variável 
ocorreu no gênero Material de 
Transporte com (-3,97%). No que tange 
ao acumulado do ano, a pesquisa 
revelou a retração de cinco dos 
treze gêneros na indústria em geral.

O rendimento médio real teve variação positiva de (2,58%) no acumulado em 
comparação ao acumulado do ano passado.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em relação a novembro de 2017, as horas 
trabalhadas na produção tiveram alta de 
0,91%, a quinta taxa positiva consecutiva 
na comparação com o mês anterior do 
mesmo ano. Todavia, em dezembro,  a alta 
foi inferior as variações de outubro (3,71%) e 
novembro (4,95%). No segundo semestre, 
a variável cresceu (2,9%) em relação ao 
mesmo período de 2016, mas a queda 
no acumulado do ano foi de (-1,60%).

A reação de retomada da produção 
só se consolidou no segundo semestre 
à medida que  o aumento do consumo 
somente  aos poucos    estimulou  a atividade 
industrial.  A análise dos dados permite 
evidenciar  que, depois de cinco meses 
consecutivos de alta, a variável apresentou 
uma certa estabilidade. No entanto, 
frente as grandes quedas registradas    
no  primeiro    semestre, a  variável 
fechou 2017 com resultados negativos.

Em termos setoriais, a alta do número 
de horas trabalhadas  em dezembro 
ocorreu em seis setores de atividade, 
repetindo o padrão observado em 
novembro, na mesma comparação. Em 
dezembro, as maiores influências positivas 
vieram dos seguintes setores: Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha (1,41%), 
Editorial e Gráfica (7,32%)  e Material de 
Transporte (10%). Esse indicador registrou 
movimento dividido setorialmente: seis 
setores registraram incremento de horas 
trabalhadas, enquanto um registrou recuo 
e seis ficaram na estabilidade. Chama 
atenção a expansão de 0,19% do setor 
Quimico, frente ao mês anterior, ratificando 
o fato de que alguns setores, em um 
cenário de crise, estarem com a utilização 
abaixo de sua capacidade instalada.

Apesar da alta de (0,91%) no mês de dezembro,  o ano fecha com resultados 
negativos. As horas trabalhadas recuam (-1,60%) na comparação entre dezembro 
de 2017 e o mesmo mês de 2016.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O nível de utilização da 
capacidade instalada da indústria 
alagoana ficou praticamente 
estável em dezembro, com 
queda de 1 ponto percentual 
na comparação com novembro 
e ajuste sazonal.  Nessa direção, 
a utilização da capacidade 
instalada da indústria de Alagoas 
atingiu 81% em dezembro, ante 
82% no mês anterior e 87% em 
dezembro do ano passado. Esse 
foi o segundo maior percentual 
do indicador em quase três anos. 
Apesar da retomada, o índice está 
4 pontos percentuais abaixo do 
registrado na média dos meses 
de novembro entre 2011 e 2014.

Tal resultado reflete, 
principalmente, a menor 
utilização pelos seguintes 
setores: Produtos Alimentares 
e Bebidas e Indústria Mêcanica. 
Em termos explicativos, o 
recuo anterior 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.

Destaca-se que na indústria 
de transformação nacional, 
a utilização da capacidade 
instalada cresceu 0,1 ponto 
percentual em dezembro frente 
a novembro, mas a ociosidade 
na indústria continuou 
elevada. A indústria operou, 
em média, com apenas 78% 
da capacidade instalada na 
série sem influências sazonais.

O nível de utilização da capacidade instalada da indústria alagoana reduziu 1 ponto 
percentual em dezembro na comparação com novembro. Com o recuo, a variável 
chegou a 81%, maior que os índices de 2014 e 2015.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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