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

RESUMO EXECUTIVO

Por meio da análise dos indicadores 
industriais de outubro de 2017 é possível 
concluir que a indústria alagoana ainda 
permanece em condição de recuperação 
moderada. Destaca-se que no mês as 
variáveis mais ligadas à produção, como 
venda industrial e horas trabalhadas 
apresentaram uma tendência mais ampla 
de positividade, bem como, a massa salarial 
e emprego foram beneficiados pela inflação 
em queda, mas apresentam variações 
positivas menores. Ainda que em outubro 
não haja a reversão  completa dos resultados 
negativos dos meses anteriores e, sobretudo, 
do ano anterior, os resultados evidenciam 
um esforço da indústria  em meio a juros 
e inflação baixos em superar a crise e 
assegurar uma trajetória não moderada, mas 
sustentada de crescimento. Mesmo com 
recuo do mês anterior, a venda industrial 
expandiu (12,34%) em termos reais na 
passagem para outubro, com destaques para 
as influências dos setores Sucroenergético, 
Química e Produtos Alimentares e Bebidas. 
Na comparação do acumulado com o 
mesmo período do ano passado, a alta 
foi de 15,81%. A utilização da capacidade 
instalada diminuiu 5 pontos percentuais 
frente a setembro, para 79%, ressaltando 
um abrandamento  da ociosidade à 
medida que em outubro de 2017 ficou 2 
pontos percentuais abaixo do mês anterior. 

De forma geral, as oscilações dos 
indicadores comprovam que a crise começa 
a enviar sinais de debilidade aliada à redução 
das taxas de juros, da inflação e reversão, 
ainda, que mínima das taxas de desemprego, 
mas também o cenário de retomada da 
produção mostra que a recuperação ainda 
não aconteceu. A pesquisa realizada pelo 
IEL/AL revela que a falta de estabilidade de 
resultados favoráveis em 2017 estabelece 
para indústria alagoana parâmetros 
inferiores ao registrado em igual período do 
ano passado. Nessa diretriz, com exceção da 
Utilização da Capacidade Instalada, os outros 
indicadores tiveram expansão no acumulado 
do ano de 2017 face ao ano de 2016. A maior 
expansão foi a do emprego com (42,42%). 
Em seguida, horas trabalhadas na produção 
com 38,88% e massa salarial com 38,38%.  A 

venda industrial cresceu (15,81%), enquanto 
custos de operações industriais, (18,91%).  O 
levantamento  destaca ainda que a indústria 
alagoana operou até outubro de 2017 
com uma média de 75% da capacidade 
instalada, semelhante a média de 2016.

Mesmo com sinais ambíguos, sem 
assegurar a recuperação sustentada, após 
dois anos com todos os indicadores com 
variações negativas, a indústria alagoana 
apresentará resultados melhores em 2017. 
Em 2018, as perspectivas são positivas 
à medida que a demanda internacional 
das indústrias de commodities devem 
influenciar o desempenho da indústria.

Além da demanda externa, a retomada 
nas atividades de Produtos Alimentares e 
Bebidas e Produtos de Matérias Plásticas 
e Borracha deve impactar positivamente 
na demanda doméstica. Considerando a 
dinâmica da indústria alagoana, influenciada 
por dois períodos, safra e entressafra 
açucareira, destaca-se, ainda, de uma maneira 
geral, a importância que tem a indústria nos 
meses de setembro e outubro no aumento 
de venda na indústria. Ressalta-se que a 
participação da indústria Sucroenergética 
no total das exportações foi de 67,44% 
e da indústria Química foi de 3,58%.

No tocante ao desempenho da indústria 
química, o segmento em Alagoas apresenta 
no acumulado do ano  uma alta de 
(19,05%), acompanhando a trajetória da 
indústria química brasileira,  que  segundo 
a Associação Brasileira da Indústria Química 
(Abiquim) no terceiro trimestre de 2017, 
teve a sua produção de produtos químicos  
com crescimento de (5,44%), enquanto as 
vendas internas tiveram alta de (12,63%) e 
a demanda interna, medida pelo consumo 
aparente nacional (CAN), subiu (8,7%). Nessa 
direção, os dados relativos a produção, 
vendas e demanda por produtos químicos 
de uso industrial no terceiro trimestre, 
principalmente por conta da base fraca de 
comparação, corroboram a expectativa de 
retomada do segmento. Quando se analisa 
a maior empresa da indústria alagoana,  
segundo dados veiculados no seu site, o 
Ebitda mais fraco reflete parada programada 
na central e interrupção das operações em 

Vendas Industriais 
Em outubro, a venda das 
indústrias do Estado cresceu 
significativamente (+12,34%), frente 
ao mês anterior, na série incluído o 
setor Sucroenergético.

Custo das Operações Indutriais    
Custos industriais avançam 
(+3,08%) em outubro, mas a alta 
é puxada, principalmente pela 
produção do açúcar e álcool e 
por insumos, custos de produção, 
capital de giro, tributos e energia.

Pessoal Empregado
Em outubro, o emprego industrial, 
antes praticamente estável, 
apresentou alta de 39,94% na 
indústria frente a setembro. 

Remunerações Pagas
No confronto com setembro de 
2017, o indicador cresceu (+13,46%), 
com quatro dos quinze setores 
registrando aumento no mês.

Horas Trabalhadas
Horas trabalhadas na produção 
também se mantiveram em 
outubro no mesmo patamar do mês 
anterior  com alta de (+3,71%), sem 
descontar os  efeitos do calendário.

Utilização da 
Capacidade Instalada
A indústria alagoana operou, em 
média, com 75% da Capacidade 
instalada em outubro. Como 
tal, o indicador ficou no mesmo 
patamar do mês anterior (-5 p.p.), 
na série com as influências sazonais 
açucareiras,
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O mês de outubro apresenta expansão em todas as 
variáveis e sinaliza recuo apenas quando há comparação 
com outubro de 2017.
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duas unidades nos Estados Unidos 
devido à passagem do furacão Harvey. 
Já a receita líquida de vendas cresceu 
2% tanto na comparação trimestral 
quanto anual, totalizando 12,162 
bilhões de reais, enquanto o custo 
dos produtos vendidos subiu 4%, para 
9,126 bilhões de reais. Por outro lado, 
segundo dados do Sindaçucar-AL, em 
comparação ao mesmo período da 
safra anterior, quando as indústrias 
haviam beneficiado 11,1 milhões de 
toneladas de cana, destaca-se  uma 
redução de 24,6%. Na atual safra em 
Alagoas, as variações negativas na 
quantidade de cana processada foram 
registradas em todas as unidades 
industriais, oscilando entre - 3,6% até - 
60,4%. No tocante,  ao mix de produtos 
da cana, a produção acumulada de 
açúcar (VHP e cristal) foi superior a 677 
mil toneladas. Por outro lado, ”ante 
ao mesmo período do ciclo 16/17, 

quando a produção era de 988, houve 
uma variação negativa de 32,1%”.

No que tange a variável emprego 
industrial, o mês de outubro apresentou 
alta de (39,94%) frente a setembro em 
razão das contratações da indústria 
açucareira. Considerando outra base de 
comparação, CAGED/MT, em outubro 
de 2017, Alagoas foi o Estado que 
mais gerou empregos no mês frente 
a setembro.  Os dados do CAGED/MT 
apontaram que, em outubro, Alagoas 
registrou 22.283 empregos formais, 
com 16.393 novas contratações e 
5.890 demissões no mês. O setor que 
se destacou e que mais contribuiu 
para o resultado foi a Indústria de 
Transformação, que contratou 14.821 
novos postos de trabalhos e teve 
950 desligamentos, com saldo de 
13.871.  Ressalta-se que no mês de 
outubro todos os setores econômicos 
tiveram saldo positivo, exceto a 

administração pública, que apresentou 
saldo negativo de (-2). Assim, 
ganham destaque a Agropecuária 
com saldo (1.674) e os Serviços, com 
saldo de movimentação de (383).

Em Outubro de 2017, as vendas reais 
da indústria avançaram, em termos 
reais (12,34%), sobre setembro. O custo 
das operações industriais aumentou 
(3,08%) na mesma comparação. 
Por sua vez, o emprego industrial 
mostrou uma elevada expansão de 
(39,94%).  A variável hora trabalhada 
registrou expansão de 3,71% frente 
a setembro. O aumento das horas 
não refletiu na elevação do nível de 
utilização da capacidade instalada. A 
indústria alagoana passou de 80% para 
75%, o que representa uma retração 
de 5 p.p. em relação a setembro. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma expansão de 13,46% no mês de 
outubro em relação ao mês anterior.   

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Após retrair-se nos últimos três meses, 
a venda industrial aumentou (12,34%) em 
termos reais na passagem de setembro 
para outubro de 2017. Na comparação 
do acumulado com o mesmo período 
do ano passado, a alta foi de 15,81%.

Mesmo com ritmo de recuperação 
lento, 11 dos 15 segmentos industriais 
apresentaram crescimento. Os destaques 
com variações positivas foram Produtos 
Alimentares e Bebidas (14,09%), 
Sucroenergético (50,89%) e Material de 
Transporte (51,89%). O destaque negativo 
foi  o setor de Vestuários e Calçados  com 
(-18,92%). Ressalta-se que os setores mais 
ligados ao segmento varejista seguem 
crescendo gradualmente. Embora o 
segmento da construção civil tenha 
crescido (2,78%) no ano, a produção ficou 
estável após meses consecutivos de altas 
e no mês apresentou queda de (-1,59%).

Como apresenta o gráfico ao lado, há 
uma distância do patamar da série, iniciada 
em junho de 2013. Com a estabilidade e 
ritmo de recuperação lento, haverá um 
longo caminho para retornar ao patamar 
de produção industrial de 2013. Convém 
sublinhar que no cenário nacional as vendas 
reais demonstram alta no mês, como citado 
na Pesquisa da CNI, não obstante o ritmo 
de recuperação. Essa realidade permite 
demonstrar a evolução do faturamento, das 
horas trabalhadas na produção, da utilização 
da capacidade instalada, do emprego, da 
massa real de salários e do rendimento 
médio do trabalhador da indústria brasileira.

Já  na    comparação que mensura o 
patamar anual, a venda industrial seguiu 
mostrando recuperação, pois cresceu 
(15,81%) sendo a terceira seguida e 
a maior taxa positiva de 2017.  Nessa 
direção, o cenário de retomada da 
indústria caminha paralelamente ao da 
indústria brasileira, tendo como efeitos 
impactadores  a queda dos juros, da 
inflação, a retomada da confiança, alta 
do emprego, da demanda interna e das 
exportações, além de ajustes  de estoques.

Variável venda industrial apresenta alta de 12,34% em razão da participação do 
segmento açucareiro na indústria.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Ainda que lenta e com 
oscilações mensais, o ciclo 
de recuperação da indústria 
alagoana prossegue quando 
se avalia o comportamento da 
variável custo de operações 
industriais. A variável custos de 
operações industriais apresentou 
crescimento de (3,08%) em 
outubro de 2017, em relação 
ao mês de setembro, quando 
computados os efeitos sazonais.

De forma geral, a condição da 
variável foi advinda do aumento 
da produção, do custo tributário, 
do custo com energia e do custo 
com pessoal. Semelhante ao 
cenário nacional, o recuo do custo 
com produtos intermediários, 
sejam domésticos como 
importados e do custo com capital 
de giro foram determinantes 
no comportamento da variável.

Um aspecto importante a ser 
considerado na análise, refere-se 
ao fato de que enquanto a variável 
cresceu no mês e no acumulado 
do ano em (18,91%), os preços 
dos produtos manufaturados 
caíram no Brasil em torno de 
(-0,8%) o que levou a queda de 
margens de lucro da indústria.

Com tal, semelhantemente 
à indústria brasileira, a 
indústria local reduziu a 
competitividade tanto no 
mercado doméstico quanto no 
mercado internacional, visto que 
os preços das importações em 
reais e preços internacionais de 
manufaturados apresentaram 
redução face ao aumento 
da variável custo industrial.

Em relação aos componentes 
do custo de produção, o 
custo com pessoal foi o que 
apresentou menor  elevação, 
resultado de um menor patamar 
inflacionário minimizando o 
efeito dos salários indexados. 
Adicione-se que a alta também 
recebeu influência do custo com 
bens intermediários em razão 
da matéria-prima importada.

Nível do COI é maior do que no mês anterior, sendo que a maior influência 
adveio da expansão da Indústria açucareira e mecânica.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De acordo com os dados da 
Pnad Contínua, divulgada pelo 
IBGE, o índice de desemprego no 
Brasil atingiu 12,2% no trimestre 
encerrado em outubro. No entanto, 
mesmo que a taxa venha caindo 
mês a mês, o índice ainda é o maior 
da série histórica iniciada em 2012 
para o período de agosto a outubro.  
Segundo os dados da Pnad, o 
índice no estado de Alagoas foi de 
15,9%, bem acima da taxa de 14,8% 
apresentada no mesmo período 
de 2016.  Os dados destacam 
que o nível de desocupação em 
Alagoas foi considerado o terceiro 
maior do Brasil, inferior  apenas 
ao do  estado do Amazonas 
com 16% e Pernambuco com 
17,9%, o menor nível de toda  
a   série histórica  da Pnad.

Destaca-se que o índice do 
emprego industrial apresentou 
sequenciais quedas durante a crise 
econômica que atingiu a indústria 
alagoana no período entre 2014 
e 2016, apesar do caráter sazonal 
de postos de trabalho. Todavia, 
em 2017 o índice de evolução 
de postos de trabalho apresenta 
interrupção do ciclo de demissões.

Assim, no mês de outubro, 
a variável emprego industrial 
apresenta alta de (39,94%) e no 
acumulado do ano a expansão 
alcança (42,42%). Adicione-se 
que quando excluído o segmento 
Sucroenergético, a variável cresce 
apenas (1,12%) frente a setembro.

No que tange ao recorte setorial, 
apenas cinco dos quinze gêneros 
pesquisados alcançaram resultados 
negativos em outubro. Quando se 
analisa o desempenho de quatro 
desses cinco setores, o emprego 
industrial no mês segue o mesmo 
comportamento negativo do ano.

 Em relação ao mesmo período do acumulado do ano anterior, a variável apresentou 
elevado crescimento (42,42%). Esse resultado é consideravelmente melhor do que o 
observado no fim de 2016.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As remunerações pagas aos 
trabalhadores registraram um avanço 
de (13,46%) no mês em análise, contra 
setembro. Analisando a variável, sem a 
influência sazonal açucareira, verifica-
se no mês menor expansão da ordem 
de (3,25%).   Um dos motivos, além  
da contratação de postos de trabalho 
pela indústria do açúcar, seriam 
a menor inflação e a capacidade 
de negociação dos sindicatos, 
que alcançaram aumentos reais.

Considerando os dados CNI, a 
massa real de salários da indústria 
nacional cresceu (0,3%) em 
outubro, comparativamente ao 
mês imediatamente anterior e 
semelhante a indústria alagoana 
foi acompanhada de uma melhora 
no mercado de trabalho, com mais 
pessoas empregadas, recuperação 
das operações de crédito voltada para 
o consumo, quedas na taxa de juros, 
retração da inflação e liberação das 
contas inativas do FGTS no primeiro 
semestre que incentivou a demanda.

Por outro lado, constata-se 
que nove, dos quinze gêneros 
pesquisados, apresentaram recuo 
nos salários em outubro.   Sublinha-
se que a maior retração na variável 
ocorreu no gênero Material de 
Transporte com (-10,39%). Dois 
fatores concorreram para esse 
movimento de desaceleração nesses 
setores: a falta  de indexação dos 
salários em outubro e o menor 
crescimento da ocupação.  No 
que tange ao acumulado do ano, 
a expansão de (38,38%), incluso 
o setor Sucroenergético e uma 
alta de (24,49%) na indústria em 
geral.  Algumas contribuições 
positivas relevantes vieram das 
Indústrias Produtos Alimentares 
e Bebidas com (33,89%) e 
Sucroenergético com (52,74%).

Massa salarial aumenta (13,46%) em outubro frente a setembro. Entre as principais 
causas do aumento da variável está contratação da indústria açucareira e a queda 
da inflação. 

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De acordo com os dados divulgados 
pela Pesquisa, na passagem de 
setembro para outubro a variável Horas 
trabalhadas na produção assinalou 
alta de (3,71%), com avanço em dez 
setores pesquisados. Os avanços mais 
intensos foram registrados nos setores 
de Editorial e Gráfica (2,66%), Produtos 
Alimentares e Bebidas (3,67%), Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha (3,79%) 
e Sucroenergético (4,64%). Por sua 
vez,  Indústria Mecânica (-5,21%) 
e Material de Transporte (-8,18%) 
foram os recuos mais significativos.

Na comparação com outubro de 
2016, as horas trabalhadas na produção 
mostraram queda de (-7,08%) 
frente a outubro de 2017, com perfil 
disseminado e resultados negativos 
em 7 dos 15 setores pesquisados. 
Entre as atividades, a Sucroenergético 
reduziu (-9,93%) e exerceu a maior 
influência negativa na composição 
total da indústria. Outras contribuições 
negativas relevantes foram originadas 
pelas indústrias Diversas e Mobiliário 
(-37,45%), e produtos Alimentares 
e Bebidas com (-5,26%). Todavia, 
nessa mesma base de comparação, 
duas atividades com magnitude que 
aumentaram a produção,  Química 
com (1,09%) e Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha  com (18,17%). 
Esse contexto de alta foi impulsionado 
pelo ritmo observado nas variáveis 
emprego e utilização da capacidade 
instalada que se expandiram, na 
comparação com setembro de 
2017, bem como da existência de 
dias úteis a mais que setembro.

Horas trabalhadas na produção expandem (3,71%) no mês de outubro quando 
incluso os dados do setor Sucroenergético e (1,91%) quando excluso os dados da 
indústria do açúcar.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Quando se analisa o 
comportamento da UCI, 
percebe-se que a variável vem 
oscilando em torno de 75% nos 
últimos cinco meses, sem uma 
tendência clara. No entanto, a 
UCI de outubro de 2017 ficou em 
75%, cerca de 5 p.p. menor que 
a observada em setembro em 
decorrência de ser o mês inicial da 
safra açucareira outubro de 2016; 
enquanto é 6 p.p. menor  que a 
registrada em outubro de 2016.

Na contramão, em termos 
explicativos, o recuo da 
utilização da capacidade nos 
setores, é resultado de retração 
da demanda doméstica para 
ajustar estoques, mas também 
resultado de um período de 
estagnação de investimentos na 
indústria local diante da crise, 
iniciada em 2014. Diante deste 
contexto, os dados revelaram 
que a utilização da capacidade 
instalada da Indústria Alagoana 
alcançou 53% em outubro e 
aumentou (3 p.p) em relação 
a outubro de 2016, excluso 
o setor Sucroenergético.

Destaca-se que a utilização 
da capacidade instalada da 
indústria brasileira, segundo 
dados da CNI, ficou em 77,7%, 
1,6 ponto percentual (p.p.) 
acima do registrado no mesmo 
mês de 2016. Nesses termos, 
a ociosidade continua muito 
elevada, visto que a UCI de 
outubro de 2017 foi estimada em  
3,7 p.p. inferior à média dos meses 
de outubro de anos anteriores.

A utilização da capacidade instalada (UCI) de outubro de 2017 ficou em 75%, um 
recuo de 5 ponto percentual (p.p.), na série

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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