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Nos últimos três meses, a variável mais 
relacionada a produção manteve-se acima 
da média, incluindo o setor 
Sucroenergético. A venda industrial 
registrou alta de 13,17% em novembro, na 
comparação com outubro. Na comparação 
com o acumulado de novembro de 2018, 
houve alta de (11,49%). Os índices 
acumulados do ano nos últimos 12 meses 
continuam positivos, mas o setor seguiu 
mostrando perda de ritmo frente  ao 
mesmo período do mês de outubro de 
2018 com retração de (-9,04%). Por outro 
lado, o emprego industrial apresentou um 
crescimento razoável em novembro. De 
fato, a variação de 0,42% com relação a 
outubro foi a menor que os últimos três 
meses. Na comparação com novembro de 
2018, o número de ocupados na indústria 
alagoana ainda apresenta variação 
positiva (4,72%), segunda taxa positiva, 
porém a de menor magnitude dos últimos 
nove meses. Ou seja, também há uma 
nítida melhora gradativa da taxa de 
emprego nessa comparação (mês contra 
mesmo mês do ano anterior). Segundo os 
dados do CAGED, em novembro de 2019, 
foram criados 1.327 empregos celetistas, 
o segundo menor saldo dentre todas as 
Unidades da Federação. Em termos 
relativos, essa elevação representa 
expansão de 0,38% 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, o  setor da 
construção civil alagoano gerou 1.535 
postos de trabalho com carteira assinada 
de janeiro a novembro deste ano, o setor  
é o responsável pelo segundo maior 
volume de geração de empregos no 
estado, atrás apenas do setor 
agropecuário, que criou 1.681 vagas. De 
forma geral, é factível que os valores 
apontados em novembro também 
permitem ter uma visão muito mais 
precisa  do  impacto  da  crise  na indústria 
nacional  sob  o  ângulo  do  emprego.  
 

 
 
Não foi um impacto pequeno, muito pelo 
contrário, pois o nível de ocupação do 
período pré-crise (setembro de 2014) 
somente será alcançado em abril de 2022, 
ou mesmo depois da retomada da 
produção o que se respeita um período 
temporal para que o empresário recupere 
a confiança ou mesmo substitua os 
empregos por tecnologias advindas da 
indústria 4.0. Em outras palavras, quando 
se analisa a economia alagoana e seus 
rebatimentos na indústria, percebe-se que 
o aumento no acumulado do ano é 
composto especificamente pela indústria 
sucroenergética, pois se ao excluímos o 
acumulado do ano já apresenta retração 
de (-28,48%) na análise da variável.  Assim 
como na economia brasileira, o estado de 
Alagoas, dependente de duas indústrias 
de commodities, uma a química que 
encontra-se paralisada e a outra de 
açúcar, em fim de safra, são acometidos 
pelos investimentos que foram afetados 
de forma intensa, pela deterioração das 
expectativas que adiaram decisões de 
investimentos e pelo aumento da 
ociosidade na indústria que se encontra 
em 66% sem a indústria sucroenergética. 
De acordo com os dado do Sindaçúcar-AL, 
ante ao mesmo período do ciclo passado, 
18/19, quando a moagem era de 9,2 
milhões de toneladas, houve uma variação 
positiva de 3,5%. Das 14 unidades 
industriais em funcionamento neste ciclo, 
apenas três processaram, até a primeira 
quinzena de dezembro, uma quantidade 
de cana menor que a beneficiada no ciclo 
anterior. Tais reduções variaram de - 1,1% 
até - 15,7%. A produção de açúcar teve 
aumento em comparação ao ciclo 
passado. Nesta moagem, já foram 
produzidas mais de 738 mil toneladas, 
enquanto no ciclo anterior o acumulado 
era de 704 mil toneladas. O que 
representa um crescimento de 4,8%. No 
tocante à análise setorial da indústria 
química, o setor já acumula uma queda de 
(-52,31%) no ano de 2019 em decorrência    
 

Vendas Industriais 
A venda industrial avançou 13,17% 
em novembro, incluído o setor 
Sucroenergético. A alta  é a 
terceira após uma sequência de 
três baixas mensais consecutivas. 
 
 

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 
Apenas cinco setores no mês de 
novembro apresentaram 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 2,97% de alta. 
 

 

Horas Trabalhadas 
Mesmo sem a ampliação da 
produção e da capacidade 
instalada, os indicadores de horas 
trabalhadas no Setor 
Sucroenergético registraram 
elevação de (3,16%). 
 
 

Utilização da  
Capacidade Instalada 
Taxa de Utilização da Capacidade 
Instalada em novembro da 
indústria alagoana recua 1 ponto 
percentual (p.p.) em relação ao 
mês anterior. 
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RESUMO EXECUTIVO 
O destaque dos Indicadores Industriais de novembro  é a positividade em 

todos as variáveis, com o setor sucroenergético. Entre as variáveis 

pesquisadas, a venda industrial é a que demonstra pela terceira vez 

consecutiva a mais elevada alta no mês, bem como no acumulado do ano.  
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da paralisação de uma unidade o que 
impactou nas exportações alagoanas, 
bem como no indicador venda 
industrial, segundo dados veiculados 
pela empresa,  em decorrência de uma 
série de ações judiciais, a Braskem 
decidiu encerrar a exploração de sal-
gema em Maceió (AL), suspensa desde 
março  de  2019, a extração do mineral 
é apontada como o principal motivo do 
afundamento de terrenos e rachaduras 
em imóveis em 3 bairros na capital 
alagoana. A decisão foi comunicada ao  
mercado  financeiro  em novembro por  
meio  de fato relevante. “Em meio a 
frustração na venda e ações judiciais, a  
empresa  registrou  prejuízo  líquido de 
R$ 888 milhões no 3º trimestre deste  
ano. O  resultado  reverte  lucro líquido 
de  R$ 1,3 bilhão  no  mesmo  período 
de  2018  e  de  R$ 84 milhões  no  2º 
trimestre  deste  ano. De acordo  

com comunicado ao mercado, o 
prejuízo foi causado pela depreciação 
do real frente ao dólar à exposição 
líquida da companhia.” Segundo dado 
da  Secretaria de Estado do 
Planejamento, Gestão e Patrimônio 
(Seplag),  o PIB de Alagoas cresceu 
2,44% no acumulado do ano de 2019. 
Segundo dados emitido pelo setor, o 
setor agropecuário foi o que mais 
colaborou para o índice positivo. A 
estimativa aponta que o setor 
apresentou uma variação de 13,26% em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior. O dado também foi maior que 
o  do  Brasil, que  alcançou  variação  de 
1,40% no mesmo período. O setor 
industrial, por outro lado, apresentou 
recuo no período de análise. A 
estimativa da Seplag mostra que a área 
teve uma queda de (-2,44%) no 
acumulado do ano  até  o  terceiro  
trimestre  de 2019.   

Em novembro de 2019, as vendas reais 
da indústria avançaram, em termos 
reais (13,17%), sobre outubro. O custo 
das operações industriais aumentou 
(17,25%) na mesma comparação. Por 
sua vez, o emprego industrial mostrou 
uma elevada expansão de (0,42%).  A 
variável hora trabalhada registrou 
expansão de (3,16%) frente a outubro. 
O aumento das horas não refletiu na 
elevação do nível de utilização da 
capacidade instalada. A indústria 
alagoana passou de 73% para 72%, o 
que representa uma retração de 1 p.p. 
em relação a outubro. A massa salarial 
industrial apresentou uma alta de ( 
2,97%) no mês de novembro em 
relação ao mês anterior.  
 
 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Vendas Industriais 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Em novembro de 2019, a venda da indústria alagoana avançou 13,17% no confronto com o mês 
imediatamente anterior. Mesmo com a alta, o indicador reduziu (-9,04%) em comparação a 
novembro de 2018. 
 
 
 
 

A venda industrial referente a 
novembro de 2019 aponta para uma 
alta da atividade industrial. Nessa 
direção, o faturamento da indústria 
alagoana expandiu  (13,17%) frente ao 
mês anterior, mesmo com a queda de 
(-5,60%) na indústria mecânica. As 
altas mais expressivas ocorreram 
principalmente por causa da base 
deprimida de comparação de meses 
anteriores do setor sucroenergético e 
puderam ser ampliados pela expansão 
de vendas para o mercado nacional.  
De modo geral, os indicadores 
industriais apresentam um cenário 
melhor do que o verificado em 
novembro de 2018. 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 comparação do 
mês anterior,  as vendas do Setor 
Sucroenergético no mês avançaram 
(49,51%) sobre outubro. No 
acumulado  do ano,  o aumento da 
área plantada, a cotação do preço 
internacional do açúcar e os índices 
pluviométricos explicam a 
performance do setor, bem como,   os 
investimentos  nos  tratos  culturais e a 
irrigação  mecanizada que foram 
fatores   importantes, assegurados 
também pela 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. 
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A indústria alagoana registrou, em 
novembro de 2019, uma alta de 
(17,25%) 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 (2,77%). 
Considerando a expansão nos gastos 
com pessoal, energia e bens 
intermediários, a variável  alcançou 
14,30% no acumulado do ano frente 
ao período anterior. Na comparação 
com o mesmo período do ano passado, 
os custos industriais aumentaram 
8,48%. 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 valorizado e maior 
concorrência dos produtos 
importados. 
Assim, seguiram registrando alta de 
dois dígitos os gêneros  Papel, Papelão 
e Celulose com (10,44%), Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha com 
(16,39%) e Sucroenergético  com 
(63,36%). Esse índice justifica-se, 
principalmente, pela reduzida  base de 
comparação do mês anterior. No caso 
da indústria Sucroenergética a possível 
composição de escala de produção ou 
a formação de estoque no mês 
anterior, apresenta o segundo mês de 
alta nos estoques. 
Vale ressaltar, ainda, que cinco setores  
expressaram diminuição na variável 
podendo ter condições de estoques 
maiores ou apresentado 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. 
 
 
 
 
 

Custo de Operações Industriais              
 
Custos da indústria alagoana sobem 17,25% em novembro e 14,30% no acumulado de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Na comparação com outubro o mês de 
novembro de 2019 apresentou uma 
expansão de (0,42%) 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 2019, 
conforme a taxa acumulada de 11,50%.  
O indicador segue com pequenas 
elevações desde julho deste ano e 
encontra-se 4,72% acima do registrado 
em novembro de 2018. 
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 
menor 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 2019, foram criados 
1.327 empregos celetistas, o segundo 
menor saldo dentre todas as Unidades 
da Federação. Em termos relativos, 
essa elevação representa expansão de 
0,38% 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, o  setor da 
construção civil alagoano gerou 1.535 
postos de trabalho com carteira 
assinada de janeiro a novembro deste 
ano, o setor  é o responsável pelo 
segundo maior volume de geração de 
empregos no estado, atrás apenas do 
setor agropecuário, que criou 1.681 
vagas. 

Nível de Emprego Industrial 

 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O indicador de emprego apresenta uma leve alta (0,42%) em novembro de 2019 frente a 
outubro, incluído o setor sucroenergético. Destaca-se que a variável apresenta leves altas 
desde julho e deve confirmar estabilidade em 2019. 
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Os dados registraram ligeira alta de 
2,97% 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 
3,34%.  
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 Minerais 
Não-Metálicos (16,42%), Indústria 
Mecânica (16,40%), Sucroenergético 
(2,53%) e Material de Transporte 
(2,29%). Destaca-se, ainda, a 
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 à safra açucareira 
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 cinco, dos 
quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram recuo nos salários em 
novembro.   Sublinha-se que a maior 
retração na variável ocorreu no gênero 
Madeira com (-3,36%).  
No que tange ao acumulado do ano, a 
pesquisa revelou a retração de (-6,19%) 
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 2019 em razão do recuo da 
inflação. 
 

Remunerações Brutas 

 
Em novembro de 2019, a massa salarial cresceu 2,97% frente a outubro, na série incluído o 
setor sucroenergético. Tal variação reafirma a trajetória de alta no semestre. Em comparação a 
novembro de 2018, a queda foi de  (-6,19%). 
 
 
 
 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 



7 
w w w . f i e a . com . b r 

Indicadores de Desempenho 
Ano 10 – nº 97 – Novembro de  2019 

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 Sucrorenegético 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 descendente nos primeiros 
meses de 2020 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 demonstrado nas 
expectativas de estabilidade da 
produção da maioria dos setores já 
sinaliza uma queda em relação às 
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.   
 

Horas Trabalhadas 
 

 
As horas trabalhadas na produção aumentaram 3,16% entre outubro e novembro de 2019, 
considerando a série com setor sucroenergético. O indicador avançou 2,26% frente a novembro 
de 2018, porém apontou melhora no acumulado no ano (20,35%), registrado em igual período de 
2018. 
 
 
 
 
 

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 72% 
em novembro, ante 73% no mês 
anterior e 82% em novembro do ano 
passado.  
Quando excluso o setor 
sucroenergético, a indústria alagoana 
se estabilizou em 66%. 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 paralisação 
de unidade e 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 açucareira. 
Em 2018, as indústrias operaram, em 
média, com 80% de utilização da 
capacidade instalada (UCI), o que 
perfaz uma retração de 10 p.p., 
relativamente a 2019. 
No cenário nacional, nível de utilização 
da capacidade instalada da indústria 
brasileira subiu para 78,2% em 
novembro de 2019, na série 
dessazonalizada (ajustada para o 
período). Com o aumento de 0,3 ponto 
percentual em relação a outubro, o 
indicador atingiu o maior nível desde 
agosto de 2018. Segundo dados da 
CNI. De acordo com a entidade, a 
utilização da capacidade instalada deve 
fechar 2019 com resultado positivo, 
apesar do ritmo de crescimento da 
indústria. 
  
 

A Utilização da Capacidade Instalada recuou 1 ponto percentual (p.p.) em novembro de 2019 na 
comparação com outubro, registrando 72%. Em relação ao registrado em igual período em 2018 é 
10 pontos percentuais abaixo do percentual médio. 

 

 

 

 

 

Capacidade Instalada 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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