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Os Indicadores Industriais de outubro 
apontam positividade em todas as 
variáveis com continuidade da retomada 
da venda industrial pelo segundo mês 
consecutivo, acumulando alta de 19,01% 
no período. Todavia, no acumulado do 
ano, a perda de ritmo é evidente à medida 
que a expansão do indicador passou de 
9,35% em maio para 0,48% em outubro. 
Destaca-se, ainda, o aumento da 
Utilização da Capacidade Instalada, visto 
que o percentual alcançou 73% na série, 
incluído o setor sucroenergético, um 
avanço de 2 pontos percentuais (p.p.) 
frente a setembro. As remunerações e o 
emprego ficaram estáveis, enquanto os 
custos industriais cresceram 19,98%. O 
exitoso desempenho recente interrompe 
um comportamento inconsistente  que a 
atividade industrial vinha apresentando 
desde  o final de 2018. A alta no mês ante 
setembro foi mais disseminada entre as 
atividades pesquisadas diretamente 
ligadas ao varejo do que tinha ocorrido no 
mês anterior. Em outubro, 6 dos 15 
gêneros registraram expansão. No mês, a 
regularidade do crescimento foi maior do 
que nos meses anteriores, em decorrência 
do desdobramento dessa recuperação, 
principalmente em razão da inflação com 
taxa de juros mais baixa, maior acesso ao 
crédito, melhora leve do mercado de 
trabalho com elevação gradual da massa 
de rendimentos, considerando ainda a 
liberação de saques do FGTS e a 
proximidade da Black Friday. Na análise 
setorial, os gêneros industriais que 
apresentaram  os maiores acréscimos de 
vendas em outubro foram as Indústrias 
Diversas e Mobiliário (+21,59%) 
recuperação das vendas após queda em 
setembro de (-8,59%); Vestuário e 
Calçados (+41,68%); Sucroenergético 
(+111,68%) e Material de Transporte 
(+193,75%)  em decorrência da safra com 
boa perspectiva de vendas futuras. Os 
maiores  decréscimos  foram  verificados  
 
 

 
 
em Química (-5%) com a  paralisação da 
produção; Construção Civil (-15,15%) com 
a redução de demanda e cancelamento de 
pedidos e Indústria Mecânica (-35,55%) 
com o retorno ao nível normal de compras 
após aumento de (+120,67%) em agosto. 
No que se refere ao nível de emprego, 
quatro dos quinze  gêneros pesquisados 
alcançaram resultados positivos e outros 
nove negativos, cujo índice resultou em 
um aumento de 2,42%. O emprego, 
excluído o setor Sucroenergético, retraiu 
(-0,33%). O resultado dos primeiros dez 
meses contra igual período de 2018 
apresentou um aumento de 31,08% 
variável. Os principais aumentos 
ocorreram em Sucroenergético (+3,64%) 
em razão do aumento sazonal e 
temporário para atender à produção de 
açúcar e Papel, Papelão e Celulose 
(+14,47%) frente ao aumento sazonal de 
vendas de fim de ano de embalagens. As 
maiores quedas se deram nos gêneros 
Química (-0,30%) fruto de ajustes da 
parada na maior empresa do setor  e 
Produtos Alimentares e Bebidas (-0,71%) 
devido à redução de demanda e 
cancelamento de pedidos. Considerando 
outra base de comparação, CAGED/MT, 
em  outubro de 2019, foram criados 2.290 
empregos celetistas. Apesar do saldo 
positivo, o volume de vagas criadas em 
outubro é o pior para o mês desde 2004, 
devido à presença de fatores sazonais 
relacionados às Atividades vinculadas à 
Cana de Açúcar. Em termos relativos, essa 
elevação representa expansão de 0,65% 
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 (+1254 postos, devido às 
atividades relacionadas à Fabricação de 
Açúcar Bruto). Na análise do comércio 
internacional, a balança comercial registra 
o pior resultado para outubro em cinco 
anos.  

Vendas Industriais 
Outubro confirma maior atividade 
industrial frente ao mês anterior e 
Setor Sucroenergético atinge taxa 
de crescimento de 111,68%, 
fornecendo pelo segundo mês 
consecutivo a maior contribuição 
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 alta de 
228,57% da produção do Setor 
Sucroenergético. 
 

Pessoal Empregado 
A maior parte dos setores no mês 
de novembro apresentou 
retração.  Todavia as maiores altas 
ocorrem nos setores 
Sucroenergético e Papel, Papelão 
e Celulose. 

 

Remunerações Pagas 
Variação negativa recebeu 
influência de nove dos quinze 
gêneros analisados. As altas são 
oriundas dos setores 
Sucroenergético e Papel, Papelão 
e Celulose. 

 

Horas Trabalhadas 
Em função do aumento do quadro 
de pessoal, os indicadores de 
horas trabalhadas no Setor 
Sucroenergético registraram alta 
de (20,22%). 
 

Utilização da  
Capacidade Instalada 
Taxa de Utilização da Capacidade 
Instalada em outubro da Indústria 
alagoana aumenta 2  pontos 
percentuais (p.p.) em relação ao 
mês anterior. 
 

    Indicadores de Desempenho 
Publicado em Janeiro de 2020 

Fatos Relevantes 

Outubro/2019 

RESUMO EXECUTIVO 
Aumento de 19,01% na venda industrial em outubro é impulsionado pela 

expansão na indústria Sucroenergética. Destaca-se, ainda, o aumento de 2 

pontos percentuais da Utilização da Capacidade Instalada.  
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Embora a previsão inicial de produção 
açucareira  seja atingir um maior 
volume que o ciclo anterior, as 
exportações em outubro, segundo os 
dados disponibilizados pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, registraram de janeiro a 
outubro de 2019, um valor exportado 
de US$201,24 milhões, valor (-42,34%) 
menor do que as exportações em igual 
período do ano passado, sendo que em 
outubro a  queda nas exportações 
alagoanas foi puxada pela retração na 
exportação de policloreto de vinila 
(PVC)  realizada pela Braskem, que 
registraram uma queda de (-48,4%) no 
acumulado do ano, na comparação 
com o mesmo período de 2018. 
Segundo dados do Sindaçúcar-AL, 
diante de um panorama de 
crescimento, apesar das dificuldades  
ainda existentes, as usinas alagoanas 
devem moer neste ciclo  cerca de 19 
milhões de toneladas de cana. No 
início de safra, que  iniciou  em  agosto 

passado, a previsão era beneficiar 18 
milhões de toneladas. No ciclo 18/19, 
quando foi dado início ao processo de 
retomada de crescimento do setor 
sucroenergético alagoano, após uma 
das menores moagens do Estado de 
Alagoas, a produção final foi de 16,5 
milhões de toneladas de cana. Em 
termos de desempenho setorial, de 
acordo com os dados da 
Superintendência de Produção da 
Informação e do Conhecimento (Sinc) 
do Estado de Alagoas, a estimativa da 
variação do PIB alagoano foi maior do 
que a apresentada pelo país, que foi de 
1,00% no mesmo período. De janeiro a 
setembro, a economia de Alagoas 
apresentou alta de 2,44% em relação ao 
mesmo período de 2018. O setor 
agropecuário foi o que mais colaborou 
para o índice positivo com uma variação 
de 13,26% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.  Todavia, a 
estimativa da Seplag destaca que a área 
da  indústria  teve  uma queda de 2,44%  

no acumulado do ano até o terceiro 
trimestre de 2019. A venda industrial 
apresentou  alta  de  19,01%  frente a 
setembro. O custo das operações 
industriais aumentou 19,98% na 
mesma comparação. Por sua vez, o 
emprego industrial mostrou uma 
elevada expansão de 2,42%.  A variável 
hora trabalhada registrou expansão de 
11,11% frente a setembro. O aumento 
das horas refletiu na elevação do nível 
de utilização da capacidade instalada. 
A indústria alagoana passou de 71% 
para 73%, o que representa uma 
expansão de 2 p.p. em relação a 
setembro. A massa salarial industrial 
apresentou uma expansão de 3,23% 
no mês de outubro 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 

A venda da indústria cresceu 19,01% em outubro frente a setembro,evidenciando que a alta é a 
maior dessa sequência. Na análise, excluso o setor Sucroenergético, a variável recuou (-2,70%). 
 
 
 

Quando incluindo os dados do setor 
Sucroenergético que está no período 
da safra,  a variável venda industrial 
apresenta um crescimento de 19,01% 
frente ao mês de setembro. Por sua 
vez,  excluso o setor Sucroenergético, 
percebe-se o recuo de (-2,70%) na 
passagem de setembro para outubro. 
No mês, a indústria química 
apresentou uma retração de (-5%) 
quando comparado com setembro. Em 
boa medida esse baixo desempenho é 
atribuído à paralisação de parte da 
produção da mais importante empresa 
do setor. Ressalva-se, assim, que a alta 
em outubro da venda industrial está 
em parte associada a tendência de 
preços favoráveis das commodities 
alagoanas no mercado internacional, 
além de melhores indicadores e índices 
pluviométricos para a produção da 
cana. Argumenta-se que mesmo com 
uma leve recuperação de alguns 
segmentos em outubro outros fatores 
contribuíram para a melhoria do grau 
de confiança dos empresários e 
consumidores, levando o estímulo ao 
investimento em ativo de capital, 
elemento fundamental para a 
retomada do crescimento da 
produtividade. Como tal, a venda 
industrial referente a outubro de 2019 
aponta para uma leve expansão da 
atividade industrial. Nessa direção, o 
faturamento da indústria alagoana 
aumentou (0,48%) frente ao ano 
anterior, mesmo com a alta de 
324,07% na indústria Sucroenergética. 
Todavia, os recuos mais expressivos 
ocorreram principalmente por causa 
da base deprimida de comparação de 
meses anteriores de seis segmentos e 
puderam ser ampliados pela redução 
de vendas para o mercado nacional, 
conforme análise da tabela ao lado.  
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No que se refere à análise da variável, 
ressalta-se que até outubro esta 
acumulou alta de (5,85%), ante 1,87% 
apurado no mesmo período do ano 
passado. Logo, os dados referentes aos 
custos de operações industriais 
também sinalizam para um movimento 
de aceleração, porém diferente da 
intensidade do que foi observado no 
mesmo período do ano anterior. 
Destaca-se que apenas parte dessa 
expansão é explicado pela alta base de 
comparação que apresentou elevação 
nos meses anteriores devido ao 
aumento dos custos dos insumos 
industriais, visto que a parcela mais 
significante é  explicada pelo início da 
safra Sucroenergética e pela queda no 
setor químico. Logo os resultados do 
COI, excluso o setor, apresentaram 
uma queda da ordem de (-3,76%) 
frente ao acumulado do ano em 
relação ao ano anterior. É importante 
ressaltar que esse cenário de alta de 
custos no mês resulta do uso dos 
insumos do setor sucroenergético à 
medida que em setembro o 
acumulado do ano estava em (-
10,64%) em relação ao ano anterior. 
Esse ano, deve-se considerar a queda 
dos custos em decorrência do patamar 
baixo da inflação brasileira e, 
principalmente, da queda generalizada 
dos itens que sofrem concorrência dos 
produtos importados, os chamados 
bens não comercializáveis. Esse 
movimento de queda dos custos, 
mesmo considerando um menor 
número de dias em outubro, não pode 
explicar a melhoria da produtividade, 
mas principalmente a expectativa de 
redução de produção para os próximos 
meses. De forma diferente a análise 
em outubro de 2018, os custos 
industriais são atingidos pela queda 
dos custos com capital de giro, custos 
com tributos e custos de produção que 
com a redução dos juros, os custos 
com capital de giro reduziram-se, 
considerando, ainda as expectativas 
desfavoráveis de consumo.  
 
 
 
 

Custo de Operações Industriais              
 
Alta da variável é advinda principalmente da expansão dos custos de produção da variável no 

setor Sucroenergético. 

 

 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Na comparação com setembro, o mês 
de outubro apresentou uma expansão 
de (2,42%) no emprego industrial, 
incluso o setor Sucroenergético, fruto 
do início da safra. Assim, as 
perspectivas do mercado de trabalho 
em Alagoas, ainda, confirmam 
retomada do número de empregos 
formais em 2019, conforme a taxa 
acumulada de 31,08%.  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 resultados 
menos vultosos. Segundo os dados do 
CAGED, em outubro de 2019, foram 
criados 2.290 empregos celetistas. 
Apesar do saldo positivo, o volume de 
vagas criadas em outubro é o pior para 
o mês desde 2004, devido à presença 
de fatores sazonais relacionados às 
atividades vinculadas à Cana de Açúcar. 
Em termos relativos, essa elevação 
representa expansão de 0,65% 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 (+1254 postos, devido 
às atividades relacionadas à fabricação 
de Açúcar Bruto). De forma geral, em 
dezesseis anos, o recorde na abertura 
de postos com carteira assinada em 
outubro aconteceu em 2017, com a 
criação de 16.393 empregos, sendo que  
nove setores apresentaram recuo no 
mês de outubro de 2019, considerando 
que 70% dos empregos de Alagoas 
foram criados em Maceió. Apenas os 
setores Sucroenergético e Papel, 
Papelão e Celulose representam a 
maior magnitude da alta em outubro. 

Nível de Emprego Industrial 

 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O nível de emprego industrial em outubro de 2019 cresceu 2,42% frente ao patamar do mês 
anterior em razão da safra açucareira e acumula no ano uma expansão de 31,08%. 
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No mês de outubro de 2019, o 
rendimento médio real dos 
trabalhadores ficou em torno de R$ 
1.495,61, enquanto que em outubro de 
2018, o rendimento médio era 
R$1.467,44, uma alta de (1,23%),  
refletida na tabela a seguir com alta da 
massa salarial de (3,23%) na base de 
outubro de 2019 frente a setembro de 
2019. Na contramão, na análise 
setorial, além da Indústria Química 
com (-0,09%), o setor de Produtos 
Alimentares e Bebidas (-1,65%), 
Indústria Mecânica (-3,53%) e 
Vestuários e Calçados (-4,19%) se 
destacam por apresentarem os 
maiores impactos negativos nos 
indicadores em outubro frente a 
setembro de 2019, consequência da 
redução de horas extras pagas, do  
acerto em banco de horas e das 
demissões ocorridas em algumas das 
empresas pesquisadas. Considerando a 
retração da massa salarial no primeiro 
semestre de 2019, visto a perda de 
dinamismo aparente nos indicadores 
macroeconômicos,  o acumulado do 
ano, apresenta retração de (-5,01%),  
com projeção de uma desaceleração na 
demanda interna e no ritmo de 
crescimento da economia. Além da 
perda de otimismo em relação à atual 
situação de vendas, a trajetória do 
rendimento médio dos colaboradores 
deverá acentuar a sua queda  frente ao 
resultado dos frágeis dissídios 
trabalhistas referentes ao 
estabelecimento dos acordos em  
importantes indústrias, como Produtos 
Alimentares e Bebidas e Química. 
Adicionalmente, ao efeito da 
expectativa de queda, no mês com 
preços em queda, a inflação medida 
pelo IPCA,  chegou 0,10% em outubro e 
chegou a 2,54% em 12 meses, ficando 
abaixo da meta do governo. Em 
outubro de 2018, a inflação tinha sido 
de 0,45%. 
 

Remunerações Brutas 

 
A massa salarial cresceu 3,23% em outubro, considerando a série com setor Sucroenergético. 
Nos últimos meses, a massa salarial vem alternando altas e baixas mensais, essas últimas 
sempre mais intensas. 
 
 
 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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As horas trabalhadas na produção 
apresentaram uma expansão de 11,11% 
em outubro, na comparação com 
setembro. Chama atenção a expansão 
de 20,22% do setor Sucroenergético e a 
expansão de 30,24% do setor de Papel, 
Papelão e Celulose frente ao mês 
anterior, ratificando o fato de que 
alguns setores, em um cenário de 
desaquecimento, estarem com a 
utilização abaixo de sua capacidade 
instalada. Como tal, o indicador deverá 
sinalizar uma tendência ainda 
ascendente nos meses de novembro e 
dezembro em decorrência do início da 
safra Sucroenergética e encomendas de 
fim de ano. Sem os efeitos sazonais da 
indústria do açúcar, ocorreu alta de 
(0,91%), influenciada, principalmente 
pelo setor de Produtos Alimentares e 
Bebidas com alta de (0,11%), devido ao 
aumento nos dias trabalhados por uma 
importante empresa do segmento e da 
indústria química com alta de (6,69%). O 
indicador, todavia, conforme 
demostrado nas expectativas baixas de 
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 outubro 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  acomodação no índice de utilização da 
capacidade  instalada quando excluídos 
os dados do setor. 
 

Horas Trabalhadas 
 

 
As horas trabalhadas na produção avançaram 11,11% em outubro, um percentual de alta 
registrado ao mês anterior. Na comparação do acumulado do ano até outubro com o mesmo 
período de 2018, as horas trabalhadas na produção avançaram 43,28%. 
 
 
 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Em outubro, o nível médio de 
Utilização da Capacidade Instalada 
ficou em 73%, superior ao observado 
em setembro, estimado em 71% e 
inferior aos 84% em outubro de 2018.  
Com este resultado e seguindo o 
mesmo comportamento do emprego e 
horas trabalhadas, o nível de utilização 
da capacidade instalada (UCI) 
aumentou devido à safra 
Sucroenergética e com isso, a variável 
completou dois meses consecutivos de 
expansão, evidenciando um quadro de 
aquecimento sazonal da atividade 
industrial.  
Todavia, cabe mencionar que o nível 
da utilização deste mês é um dos mais 
baixos desde outubro de 2014 que só 
obteve 67% da utilização da 
capacidade instalada, visto que o 
aumento é explicado apenas pelo início 
da safra açucareira.  
Na série com a exclusão da indústria 
Sucroenergética houve uma leve 
elevação de (66%) em outubro ante 
(65%) em setembro, mas o indicador 
chegou a patamares muitos baixos 
desde o início da série. Ressalta-se que 
o incremento da produção, 
usualmente observado historicamente 
no terceiro trimestre, quando as 
indústrias se preparam para atender às 
demandas de final de ano do  
comércio, não deverá alterar esse 
cenário de relativa utilização em 2019. 
Em termos setoriais, importantes 
setores como Produtos Alimentares e 
Bebidas, Construção Civil, Minerais 
Não-Metálicos apresentaram 
estabilidade em outubro de 2019. 
De forma semelhante, na indústria 
nacional, o nível de utilização da 
capacidade instalada ficou em 78% em 
outubro. A UCI de outubro é 0,5 ponto 
percentual superior à registrada em 
outubro de 2018, mas a UCI média em 
2019 até outubro é idêntica a do 
mesmo período de 2018. 
  
 

A utilização da capacidade instalada de outubro ficou em 73%, após o ajuste sazonal. O valor 
representa crescimento de 2 pontos percentuais ao registrado em setembro. 

 

 

 

 

Capacidade Instalada 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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