
1
w w w . f i e a . o r g . b r
Informativo da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas

RESUMO EXECUTIVO

Diante da análise no mês de novembro 
de 2017 da pesquisa de indicadores de 
desempenho industrial, considerando os 
dados com e sem a indústria açucareira, 
percebe-se que no período supracitado 
não ocorreu uma reversão completa dos 
resultados negativos dos meses anteriores e, 
sobretudo, do ano de 2016, mas os resultados 
evidenciam um esforço da indústria em 
superar a crise e assegurar uma trajetória 
sustentada de crescimento, sendo destaque 
o valor de alta de (26,28%) no acumulado 
de onze meses da variável venda industrial.

No mês, destacam-se com índices 
positivos, a venda industrial com  alta de 
(11,44%), o custo de operações indústrias 
com (1,70%), a massa salarial com (2,27%),  as 
horas trabalhadas na produção com (4,95%) 
e a  utilização da capacidade instalada (UCI).  
A UCI alcançou 78%, valor superior a média 
de 73% do ano. Por sua vez, o emprego 
recuou (-4,31%) no mês, uma taxa de retração 
que, embora única entre os indicadores, 
é a segunda maior do ano. No decorrer 
dos onze meses, os indicadores oscilaram 
em patamares positivos e negativos, o 
que demonstra que ainda não se pode 
assegurar uma tendência de reversão da 
crise por meio do crescimento sustentável.

Todavia, percebe-se que a indústria 
alagoana até novembro de 2017 apresentou 
sinais gerais de melhora na comparação com 
o ano passado, mesmo considerando que a 
base de comparação seja descontinua. Pela 
análise dos dados dos setores, a percepção é 
que a indústria parou de cair, mas, ainda, está 
distante do nível alcançado antes da crise, 
mesmo considerando os desdobramentos 
positivos da queda dos juros e do declínio 
da inflação. Ademais, contribuíram para 
essa melhoria os estoques menos elevados, 
a estabilidade do nível de utilização da 
capacidade instalada, a melhoria dos níveis de 
confiança dos empresários locais, o aumento 
da taxa de inversão em equipamentos, bem 
como a importação de matérias-primas 
de setores como Produtos e Alimentares 
e Bebidas. Como tal, os resultados do 
acumulado  de 2017 comparado com igual 
período de 2016 apresentam alta para o 
emprego industrial, horas trabalhadas na 

produção, massa salarial e venda industrial.
Em termos de desempenho setorial, em 

especial, a indústria química apresentou 
recuo no mês de (-1,08%), mas apresentou 
alta nas outras duas bases de comparação 
frente ao mesmo período de 2016, refletindo 
em bom desempenho em 2017, apesar da 
retração na demanda interna.  Segundo 
dados da maior empresa da indústria química 
de Alagoas, a mesma operou com taxa de 
utilização de capacidade instalada de 90% na 
média do ano de 2017.  A empresa destaca, 
ainda, que o resultado, que representa uma 
alta de mais de 13% sobre o mesmo período 
do ano passado, seria atribuído aos spreads 
de químicos 36% mais altos no mercado 
internacional, ao aumento do volume de 
vendas das unidades dos EUA e Europa, assim 
como o ganho de participação de mercado 
de polietileno e polipropileno no Brasil.

No que se refere ao setor sucroenergético, 
o bom desempenho do mês com a alta de 
(103,48%) frente a outubro, considerando a 
análise do Sindaçucar-AL,  em comparação 
ao ciclo 16/17, quando até o período  
tinham sido beneficiadas 10 milhões de 
toneladas de cana, reflete uma tendência 
positiva.  Pela estimativa do Sindicato, 
o ciclo 17/18 deve ser encerrado com o 
beneficiamento de, aproximadamente, 14 
milhões de toneladas de cana. Mesmo com 
um menor índice pluviométrico no mês 
e um menor volume processado de cana, 
além da redução da exportação de etanol, 
o aumento do preço do açúcar no mercado 
internacional  em 2017 explica a alta de 
(72,16%) frente ao mesmo período de 2016.

Na análise do comércio exterior, as 
exportações alagoanas apresentam um 
bom desempenho no ano, mesmo não 
alcançando um  volume próximo de U$ 
1 bilhão, já alcançado no ano de 2011.  
Todavia, o volume acumulado nos onze 
meses  ultrapassou o acumulado de  2016  
de US$ 420,8 milhões quando o comércio 
internacional registrou o menor patamar 
dos últimos doze anos. Até novembro de 
2017, as exportações  somaram U$ 573,2 
milhões frente aos R$ 344,7 milhões no 
mesmo período em 2016, um crescimento 
de (36,19%). Tal taxa permitiu que

Vendas Industriais 
Considerando o  desempenho de 
(11,44%) no  mês de novembro de 
2017, a variável permanece positiva 
no acumulado do ano. 

Custo das Operações Indutriais    
Mesmo que a variável tenha 
computado saldo positivo no 
comparativo com o mês anterior e 
com o acumulado do ano, registrou 
queda de (-12,66%) na comparação 
com novembro de 2016.

Pessoal Empregado
O nível de emprego iniciou um ciclo 
negativo, mas  finalizou de forma 
positivo na base de comparação 
do acumulado, apresentando 
variação de (4,25%) com relação ao 
acumulado do ano anterior.

Remunerações Pagas
Em novembro de 2017, a massa 
salarial paga aos colaboradores 
da indústria ficou com trajetória 
positiva em duas bases de 
comparação, avançando (14,18%) 
quando comparado ao acumulado 
do ano anterior. 

Horas Trabalhadas
Os indicadores que mensuram às 
horas trabalhadas na produção 
destacam variações positivas  
no mês e no aumulado do ano, 
contribuindo com o cenário de 
estabilidade no mês de novembro 
de 2017.

Utilização da 
Capacidade Instalada
Taxa de Utilização da Capacidade 
Instalada em novembro da Indústria 
alagoana aumenta 3 pontos 
percentuais (p.p.) em relação ao mês 
anterior.

Indicadores de Desempenho
Publicado em Fevereiro de 2018

Fatos Relevantes
Novembro/2017

O aumento de (11,44%) na venda reforça o caráter positivo da 
indústria no ano de 2017. No mês de novembro, apenas a variável 
emprego industrial não apresenta alta frente a outubro.
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Alagoas se consolidasse 
como o quintomaior exportador 

antecedendo Piauí, Rio Grande 
do Norte, Paraíba e Sergipe.

Quando se analisa o mercado 
de trabalho, a alta consecutiva, 
consequência de dois meses de 
contratações no setor açucareiro, foi 
suficiente para reverter o recuo dos 
últimos meses e consolidar o aumento 
de (4,25%) no acumulado de 2017. No 
entanto, no mês a variável computa 
retração de (-4,31%). Em outra base 
de comparação, segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), em novembro 
de 2017, Alagoas fechou com saldo 
positivo de 1.468 empregos. No mês  
foram 8.154 admissões e, destas, 
6.686 demissões, o que totalizou um 

resultado de 1.468 empregos, gerando 
uma variação positiva de (0,42%).  
Assim, no acumulado do ano, o total 
de admissões é de 101.169 e o de 
desligamentos, 108.906, acarretando 
em um saldo negativo de 7.737 postos 
e uma variação negativa de(-2,16%), 
comportamento contrário ao dado 
que computa apenas o setor industrial.

No tocante ao comportamento das 
vendas na indústria de transformação 
e do comercio de Alagoas, o segmento 
de comércio varejista cresceu (8,9%), 
de janeiro a novembro de 2017 frente 
ao mesmo período de 2016. Segundo 
dados da Pesquisa de Comércio do 
IBGE, esse número representa o maior 
crescimento entre todos os estados 
do Nordeste, o que demonstra o papel 
que tem a indústria na dinâmica do 

comercio local , visto que quando  a 
indústria cresce o varejo em Alagoas 
acompanha o comportamento.

Em novembro de 2017, as vendas 
reais da indústria avançaram, em termos 
reais (11,44%), sobre outubro. O custo 
das operações industriais aumentou 
(1,70%) na mesma comparação. Por 
sua vez, o emprego industrial mostrou 
uma redução de (-4,31%).  A variável 
hora trabalhada registrou expansão de 
(4,95%) frente a outubro. O aumento 
das horas refletiu na elevação do nível 
de utilização da capacidade instalada. A 
indústria alagoana passou de 75% para 
78%, o que representa uma expansão 
de 3 p.p. em relação a outubro. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma expansão de (2,27)% no mês de 
novembro em relação ao mês anterior.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em novembro de 2017, a indústria 
alagoana obteve um resultado de alta 
da venda industrial de (11,44%) frente a 
outubro, considerada a maior alta desde 
outubro de 2013 na série ajustada. Quando a 
variável é analisada, excluindo-se a indústria 
do açúcar, verifica-se uma queda (-1,77%).

De forma geral, os resultados apontam 
o aumento da produção em setores com 
magnitude na indústria alagoana, o que 
não implica o índice global negativo obtido 
sem o setor sucroenergético, mas reforça 
certa cautela, considerando a alta no mês 
de um setor que está no ápice de sua 
safra, principalmente porque a indústria 
alagoana é voltada para bens de consumo 
não duráveis, que dependem mais de 
renda e emprego e que até o momento 
não conseguiram estabelecer com firmeza 
uma sequência sustentável de crescimento.

Todavia, as perspectivas da economia e 
da indústria alagoana são de continuidade  
da retomada no último trimestre de 2017, 
embora com expectativa de ritmo de 
expansão mais pontual somente em 2018. 
Foram responsáveis pelos aumentos mais 
expressivos, acima da média da indústria 
de transformação, os setores de Construção 
Civil (24,71%), Vestuários e Calçados 
(39,17%), Sucroenergético (103,48%) 
e Material de Transporte (293,92%). O 
primeiro setor concluiu projetos de grande 
porte em 2017 e teve  sua dinâmica 
impulsionada por meio da retomada  de 
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. Os setores Sucroenergético e 
Material de Transporte sofreram influência 
da maior demanda do mercado externo 
de açúcar. O aumento das vendas  de 
Vestuários e Calcados justifica-se na alta da  
produção da coleção de outono-inverno, 
além das vendas extras de final de ano.

Na comparação entre novembro de 2017 frente a outubro de 2017, o indicador avançou 
(11,44%) e no embate com igual mês do ano anterior registrou variação negativa de 
(-1,04%).

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável custo de operações 
industriais, na análise do mês de 
novembro de 2017 em relação 
ao mês anterior, se manteve 
estável, quase sem oscilação, 
computando leve alta de (1,70%). 
A variável registrou  alta dos custos 
com tributos, energia e pessoal 
no terceiro trimestre, enquanto o 
preço dos bens produzidos caiu, 
favorecendo a queda da inflação.

Com relação à variação 
registrada em igual mês de 2016, 
a variável recuou (-12,66%) e 
os setores que obtiveram as 
maiores variações foram os de 
Minerais Não-Metálicos (-45,52%) 
e Sucroenergético (-37,64%). 
Dentre os quinze setores 
pesquisados, apenas quatro 
apresentaram variações positivas.

No acumulado do ano de 2017 
sobre igual período de 2016, o 
indicador apresentou alta de 
(16,19%). Tal avanço positivo 
retrata que a margem de lucro 
das empresas continuou se 
retraindo no terceiro trimestre 
de 2017 e só não subiu em 
razão da queda no custo com 
capital de giro no terceiro 
trimestre face a redução da taxa 
de juros pelo Banco Central.

Segundo análise retratada 
em boletim da CNI em 
novembro, a queda do custo 
com intermediários ocorreu, 
principalmente, devido à 
valorização do real, que reduziu 
o preço dos insumos adquiridos 
em dólar de outros países. “Além 
disso, a baixa demanda e a 
competição entre as empresas 
vêm contendo o aumento 
dos preços dos intermediários 
fabricados no Brasil”.

Em  relação à variável  que computou o acumulado dos onze primeiros meses de 
2017, verificou-se a expansão de (16,19%), resultado esse superior em 2 pontos 
percentuais no comparativo aos resultados da análise até outubro de 2017.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da variável emprego 
industrial de novembro de 2017 
comparados aos de outubro revelam 
a diminuição do crescimento 
do indicador na maioria das 
atividades industriais, ou seja, em 
14 dos 15 setores pesquisados. Tal 
variação sinaliza a instabilidade 
do comportamento da produção 
destacada anteriormente que não 
permite confiança na contratação 
de novos postos de trabalho.  Em 
novembro, a variável recuou (-4,31%) 
frente a outubro e (-0,15%), quando 
excluído o setor Sucroenergético. 
Todavia, destaca-se que o ano 
de 2017 se iniciou acompanhado 
da estabilização nos índices de 
emprego da indústria alagoana, 
após um movimento de recuperação, 
iniciado no primeiro trimestre 2017 
e que culminou em um acumulado 
até novembro de alta de (4,25%) 
frente a idêntico período de 2016.

Em outra base de comparação, 
percebe-se um movimento 
diferente, pois segundo os dados 
do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados do Ministério do 
Trabalho e do Emprego (CAGED/
MTE), o recuo das contratações da 
indústria desacelerou. Os dados 
apontaram em novembro que o 
volume de contratações de Alagoas 
fechou com saldo positivo de 1.468 
empregos. No mês  foram 8.154 
admissões e, destas, 6.686 demissões, 
o que totalizou um resultado de 1.468 
empregos, gerando uma variação 
positiva de (0,42%).  Historicamente, 
o pico de contratações da indústria 
se dá no mês de setembro na safra 
açucareira e então elas começam a 
cair, retomando gradativamente no 
ano seguinte. Em 2015, o emprego 
avançou nessa direção, mas a crise 
acentuou fortemente as demissões 
em janeiro. As contratações líquidas 
positivas só voltaram em abril de 2016.

O acumulado mensurado nos onze primeiros meses de 2017, frente ao mesmo período 
de 2016, apresentou evolução positiva e alcançou alta de (4,25%).

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O indicador de massa salarial 
da indústria alagoana apresentou 
aumento de (2,27%) em relação 
ao nível de outubro na série, 
(-6,65%) frente ao resultado 
observado em novembro de 2016 
e (14,18%) no acumulado do 
ano. A série, excluindo a indústria 
do açúcar,  evidenciou recuou e 
atingiu (-3,52%) em novembro.

Sobressaíram-se  pela elevação 
da massa salarial, tendo como 
principal causa o aumento do 
emprego, a menor inflação e 
o maior pagamento de horas 
extras, os setores: Sucroenergético 
(7,15%), Madeira (10,94%). 
Indústria Mecânica (11,53%), 
Vestuários e Calcados (17,73%) e 
Indústrias Diversas e Mobiliário 
(16,63%). Destaca-se, ainda, à 
contabilização de outras formas 
de rendimento do trabalho, 
como 13º salário, ganhos de 
produtividade e verbas rescisórias.

De maneira geral, a combinação 
de expansão nos níveis de emprego 
e de horas trabalhadas aponta 
para manutenção de um melhor 
patamar de produção no penúltimo 
mês de 2017. O embate de maior 
emprego e rendimento aumentou 
a massa de salários do ano.

Ao analisarmos o movimento 
de disseminação da atividade 
industrial, constata-se que 
apenas um dos quinze gêneros 
pesquisados apresentou recuo nos 
salários em novembro.   Sublinha-se 
que a retração na variável ocorreu 
no gênero Produtos Alimentares 
e Bebidas com (-15,98%). 

No que tange a comparação entre novembro de 2017 com igual mês do ano 
anterior, a massa salarial recuou (-6,65%). No mês, a variável apresentou alta de 
(2,27%) e o maior componente global foi da indústria sucroenergética (7,15%).

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em novembro, as horas trabalhadas na 
produção registraram alta de (4,25%), na 
comparação com outubro, influenciada 
principalmente pela elevação do pessoal 
empregado no setor sucroenergético. 
Excluindo-se os efeitos sazonais 
desse setor,  a queda foi de (-2,69%).

Os maiores incrementos ocorreram 
nos setores de Papel, Papelão e Celulose 
(4,57%), Editorial e Gráfica (8,14%) 
e Sucroenergético (8,82%). Frente a 
novembro de 2016, verificou-se retração 
de (-4,06%) no indicador, sendo este 
o 3º mês consecutivo de retração da 
variável nessa base de comparação.  Na 
análise do acumulado do ano,  observou-
se expansão de (11,10%) na variável.

No entanto, pelo menos até o 
primeiro semestre de 2018, o aumento 
das horas trabalhadas ainda não 
parece comprometer as decisões de 
investimentos dos empresários locais 
à medida que a variável continua 
dando sinais incertos de crescimento. 
Nos próximos meses é determinante  
monitorar a trajetória dessa variável, 
principalmente porque qualquer 
aumento sinalizará o cenário  futuro de 
crescimento da economia alagoana.

Interessante notar, por sua vez, 
que o setor de Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha foi um dos gêneros 
que apresentou as maiores taxas de 
crescimento em 2017, com alta de 
(17,81%) no acumulado do ano. A 
crise não interrompeu a trajetória 
desse segmento que, inclusive, 
ampliou sua capacidade instalada, 
apesar de um certo arrefecimento 
no terceiro trimestre de 2016.

Quando comparado ao mês de outubro, a variável avançou (4,25%). Todavia, dentre 
os quinze segmentos, dez permaneceram registrando variações negativas, sendo 
a indústria química (-4,52%) o segmento industrial com  o maior recuo influente.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No mês de novembro, o nível 
de Utilização da Capacidade 
Instalada na indústria alagoana 
totalizou (78%). Tal resultado 
está superior ao identificado 
no mês anterior (75%) e inferior 
aos 82% encontrados em 
novembro de 2016. Na base 
de comparação, excluindo-se a 
indústria açucareira, percebe-
se relativa estabilidade da 
variável (53%) em outubro 
frente aos (53%) em novembro.

Na análise setorial,  dentre 
os 15 setores pesquisados, 
seis apresentaram nível de 
Utilização da Capacidade acima 
de 70%: Construção Civil (90%), 
Editorial e Gráfica (76%), Papel, 
Papelão e Celulose (83%), 
Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha (75%), Química (89%) e 
Sucroenergético (83%). Por outro 
lado, os setores com os menores 
níveis, abaixo de 50%:  Têxtil (7%),  
Material de Transporte (19%), 
Vestuário e Calçados (19%) 
e Indústria Mecânica (40%).

Quando se realiza a análise 
do acumulado do ano, a média 
da variável alcançou (73%), 
superior  ao mesmo período 
de 2016 (70%). Considerando 
esse período, sobressaíram-se 
com maior nível de Utilização 
da Capacidade Instalada em 
2017 os setores: Química (90%), 
Produtos Plásticas e Borracha 
(75%), Construção Civil (76%).

O nível de utilização da capacidade instalada na indústria de Alagoas  foi de 78% 
em novembro de 2017, avançando em 3 p.p. no comparativo com outubro de 2017 
e recuando 4 p.p no confronto com novembro de 2016.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



Autorizada a reprodução desde que citada a fonte. 

Indicadores de Desempenho
Publicação mensal da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA

 
 

Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA
 

Presidente
José Carlos Lyra de Andrade

 
1º Vice-presidente

José da Silva Nogueira Filho

 
 Unidade Técnica – UNITEC/FIEA

 
Coordenador

Helvio Vilas Boas
 

Elaboração
Núcleo de Pesquisas do IEL/AL

Coordenadora
Eliana Sá  

 
Informações Técnicas

Reynaldo Rubem Ferreira Júnior  -  82 2121.3085  l  2121.3079
Luciana Peixoto Santa Rita  -  82 2121.3085  l  2121.3079

Diagramação
Núcleo de Inovação e Pesquisa - NIP

Yan Vasconcelos Navarro -  82 2121.3085  l  2121.3079

Endereço: Av. Fernandes Lima, 385 - Farol
Ed. Casa da Indústria Napoleão Barbosa 

6º andar - CEP: 57.055-902

 


