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RESUMO EXECUTIVO

Na análise do mês, a indústria 
alagoana, apesar da crise econômica, 
apresentou um bom desempenho, com 
crescimento de 13,34% em outubro 
frente a setembro, assegurando um 
saldo positivo de US$ 23,6 milhões na 
Balança Comercial do Estado, ou seja 
um crescimento de 93% em relação ao 
mesmo mês anterior e 5,63% em relação 
ao mesmo período do ano anterior.  

Como tal, ao se comparar o índice de 
concentração setorial no acumulado 
do ano, os dados permitem inferir 
um aspecto relevante para justificar o 
desempenho do setor Sucroenergético 
que é a parcela da base produtiva voltada 
às exportações que foi corrompida por 
diferentes fatores nos últimos anos, 
levando as usinas do Estado a competirem 
com ganhos de produtividade na área 
agrícola e industrial. Na safra atual, o 
segmento vem apresentando resultados 
melhores, mesmo considerando a 
escassez pluviométrica à medida que em 
comparação ao ciclo 15/16, quando até o 
mesmo período do ciclo 17//18 haviam 
sido beneficiadas 6,8 milhões de toneladas 
de cana, com uma variação positiva 15%.
    Um dos fatores determinantes para 
o aumento da produção nesse ciclo, 
segundo dados da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), refere-se 
a área plantada de cana em Alagoas, 
visto que após passar por um período 
de recuo, voltou a crescer no ciclo 16/17.   
De acordo com levantamento de séries 
históricas da instituição, o tamanho dos 
canaviais no Estado deverá passar dos 
atuais 323,6 mil hectares, registrados 
na safra 15/16, para 340,5 mil hectares.

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 87,43% 
e da indústria Química foi de 8,56%.  

No tocante à variável venda 
industrial, destaca-se que o resultado 
mostrou um baixo grau de difusão, 
dos 15 setores pesquisados, apenas 5 
obtiveram resultados positivos no mês. 
Os destaques ficaram por conta dos 
setores Sucroenergético (+97,21%), em 
razão dos embarques de açúcar e álcool 
e da Construção Civil com   expansão de 
(+10,48%) em decorrência da base de 
comparação deprimida no mês anterior. 

Adicionalmente, pode-se observar 
que, a existência de um dia útil a mais 
em outubro, na comparação com o mês 
anterior, impulsionou positivamente 
os setores de Editorial e Gráfica com 
(+9,92%), Produtos Alimentares e 
Bebidas com (+3,60%) e Indústrias 
Diversas e Mobiliário com (+3,94%). 
A maior parte dos setores sofreu em 
outubro de 2016 uma diminuição de 
sua dinâmica em decorrência dos efeitos 
da redução do crédito, da combinação 
entre inflação alta, demissões e queda no 
emprego, dos investimentos públicos e 
da queda de renda real, indicando mais 
um ano de desaceleração nas vendas. 

No tocante ao desempenho da 
indústria química, a variável câmbio 
permitiu alívio em relação ao produto 
importado, além de ter permitido a 
colocação dos produtos no exterior, 
condições determinantes para que o 
cenário da indústria doméstica local não 
fosse ainda mais negativo. Tal condição 
permitiu que a indústria química fosse 
uma das poucas indústrias na estrutura 
alagoana a apresentar um resultado 
positivo no acumulado do ano de 

Vendas Industriais 
As vendas industriais registraram 
alta de (13,34%) em outubro.  A 
expansão é justificada pelo aumento 
da produção Sucroenergética.
Custo das Operações Indutriais    
Custos da indústria avançam 
(18,48%) 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
Emprego industrial sobe (10,88%) 
resultado das contratações 
açucareira e apresenta alta de 
(10,88%) no acumulado de outubro 
ante acumulado de outubro de 2015.
Remunerações Pagas
O resultado das contratações 
açucareiras, além de alta na Indústrias 
Diversas e Mobiliário aumenta 
o indicador em 15,13% frente a 
setembro de 2016.
Horas Trabalhadas
A variável na indústria aumentou 
12,40% em outubro frente a 
setembro. Tal resultado positivo é 
impulsionado pela safra açucareira. 
Com isso, a variável acumula alta de 
59,15% no ano.
Utilização da
Capacidade Instalada
Comparativamente ao mês anterior, 
a UCI avançou em razão da safra 
açucareira o que significa que a 
indústria, nesse momento, opera 17% 
acima do nível do mês de setembro.
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Fatos Relevantes
Outubro/2016 O mês de outubro apresenta expansão em todas as variáveis em 

razão da safra da Indústria Sucroenergética, mas apresenta recuo de 
(-3,53%) na venda industrial, quando excluso a indústria do açúcar.
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3,74% frente ao mesmo período do 
acumulado do ano anterior. Para a 
indústria química, a crise resultou em 
um movimento diferente, visto que a 
maior empresa da indústria química no 
terceiro trimestre alcançou recorde de 
produção.  Segundo dados veiculados 
no site da maior empresa da indústria, 
o EBITDA consolidado no terceiro 
trimestre de 2016 voltou a apresentar 
resultados robustos, atingindo R$ 
3 bilhões. “Em dólares, o EBITDA foi 
de US$ 924 milhões, 6% superior ao 
mesmo período do ano anterior. O 
lucro líquido consolidado da Braskem 
no trimestre foi de R$ 818 milhões. Aos 
acionistas da companhia foi destinado 
um lucro de R$ 889 milhões, referentes 
ao lucro da controladora”. Por outro 
lado, segundo dados da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
e Turismo (Sedetur), por meio de 
incentivos fiscais, o governo anunciou 
a instalação de mais uma indústria. 
Assim, a Real Telhas e Revestimentos 
confirmou a vinda para Alagoas. A 

unidade fabril será implantada no 
Distrito Industrial de Penedo, a 170 km 
de Maceió. A indústria irá se instalar 
numa área total de 50 mil m², para 
fabricação de pisos e telhas. Na fase 
inicial de operação, a indústria deve 
produzir 250 mil m² de pisos e 1,3 
milhão de peças de telha, além de 
gerar 420 empregos diretos e indiretos.

No que se refere a variável 
emprego industrial, o mês de outubro 
apresentou alta na variável de 10,88% 
frente a setembro em razão das 
contratações da indústria açucareira. 
Considerando outra base de 
comparação, CAGED/MT, em outubro 
de 2016, Alagoas foi o Estado que 
mais gerou empregos no mês frente 
a setembro.  Os dados do CAGED/MT, 
apontaram que, em outubro, Alagoas 
registrou 5.832 empregos formais, 
com 12.479 novas contratações e 6.647 
demissões no mês. Comparando com 
os dados de setembro, no entanto, o 
Estado apresentou saldo negativo. O 
número de contratações foi um pouco 

menor, 916 a menos e 64 demissões 
a mais.  Destaca-se que os setores 
que tiveram as maiores perdas de 
vagas formais foram: construção 
civil e serviços. Os setores indústria 
de produtos alimentícios, bebidas e 
álcool etílico, as usinas, comércio e 
agropecuária tiveram saldos positivos.

Em Outubro de 2016, as vendas reais 
da indústria avançaram, em termos 
reais (13,34%), sobre setembro. O custo 
das operações industriais aumentou 
(18,48%) na mesma comparação. 
Por sua vez, o emprego industrial 
mostrou uma elevada expansão de 
(10,88%).  A variável hora trabalhada 
registrou expansão de 12,40% frente 
a setembro. O aumento das horas 
refletiu na elevação do nível de 
utilização da capacidade instalada. A 
indústria alagoana passou de 64% para 
81%, o que representa uma expansão 
de 17 p.p. em relação a setembro. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma expansão de 15,13% no mês de 
outubro em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De forma geral, a indústria alagoana 
apresenta dificuldades para retomar 
sua atividade e, em outubro, seguiu o 
mesmo ritmo de queda registrado em 
setembro, quando excluído o setor sazonal. 

As vendas industriais, com a influência 
sazonal do setor sucroenergético, avançaram 
(11,34%) em outubro depois de aumentar 
2,66% em setembro, devolvendo parte 
das perdas do segmento no período da 
entressafra. Analisando o desempenho da 
variável que mede a atividade industrial, 
excluso o setor sucroenergético, a pesquisa 
revelou uma leve expansão de 1,12% nas 
vendas industriais. O maior número de dias 
úteis em outubro (um), na comparação 
com setembro, influenciou parcialmente 
esse movimento.  Não se pode deixar de 
mencionar que o resultado apresentado 
pelos indicador de venda real, retrata apenas 
um movimento passado. Adicionalmente, é 
importante ressaltar que a desaceleração da 
variável em importantes setores, em um mês 
que tradicionalmente ocorre intensificação, 
pode estar relacionada a acomodação da 
produção, em um contexto de incerteza 
no ambiente econômico brasileiro 

Convém sublinhar que no cenário 
nacional as vendas reais demonstram recuo 
no faturamento de (-3,3%), como citado na 
Pesquisa da CNI, não obstante o histórico 
de aquecimento nesse mês. Essa realidade 
permite situar em que grau a dinâmica das 
vendas da indústria alagoana pode estar sob 
os mesmos reflexos nacionais que incidem em 
outras regiões do país com produção industrial 
baixa e empresários menos otimistas.

Ressalta-se que dos quinze 
gêneros pesquisados apenas cinco 
informaram aumento do nível de 
venda no mês. Exerceram influências 
positivas significativas, no indicador 
Vendas, os setores de Sucroenergético 
(97,21%), Construção Civil (10,48%), 
Produtos Alimentares e Bebidas (3,60%) 
e Indústria Diversos e Mobiliário (3,94%).

Variável venda industrial apresenta elevada alta de 11,34% em razão 
da participação do segmento açucareiro na indústria.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



4
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
   Ano 7- nº 60 Outubro de  2016

 

De forma geral, a taxa de 
desocupação no Brasil de quase 12%, 
calculada pela Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), no 
terceiro trimestre de 2016, apresenta 
rebatimentos ainda maiores em 
Alagoas. Segundo os dados da 
Pnad, de julho a setembro de 2016, 
o índice no Estado foi de 14,8%.  
Os dados destacam que o nível 
de ocupação em Alagoas recuou, 
apresentando um índice de 41,8% 
no trimestre, considerado o menor 
nível de toda a série histórica da Pnad.

No que tange ao recorte 
setorial, apenas três dos quinze 
gêneros pesquisados alcançaram 
resultados positivos em outubro. 
Todavia, o emprego industrial 
da indústria alagoana aumentou 
(10,88%) no mês de outubro frente a 
setembro, reflexo das contratações de 
mão-de-obra para a safra açucareira, 
visto que quando excluído o 
segmento sucroenergético, a variável 
recua (-0,98%) frente setembro. 

De forma geral, a composição 
do indicador revelou que não houve 
inflexão em outubro da taxa de 
emprego nos setores com maior 
representatividade na indústria, ou 
seja, Química e Produtos Alimentares 
e Bebidas. No entanto, não se 
deve esperar que os setores mais 
significantes em participação venham 
ampliar expressivamente seus efetivos 
precisamente no momento em que a 
crise se mantém. Como tal, a análise 
desagregada dos dados do emprego 
industrial segue indicando diferenças 
entre os vários segmentos e a expansão 
do emprego não se dissemina em toda 
a indústria, sendo especificamente 
pontual em setores como Material 
de Transporte com alta de 2,96%, 
que historicamente se aquece com 
a demanda de carrocerias pelo setor 
Sucroenergético durante a safra.

 Indústria Alagoana  supera em outubro o desempenho de 
várias as indústrias da região Nordeste, sendo destaque 
em âmbito nacional em decorrência da safra açucareira.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Considerando a análise dos 
dados na passagem de setembro 
para outubro a variável horas 
trabalhadas na produção apresentou 
alta de (12,40%), com avanço 
em dois setores pesquisados. Os 
avanços foram registrados nos 
setores de Produtos e Matérias 
Plásticas e Borracha com (4,89%) e 
Sucroenergético com (21,10%), sendo 
este o avanço mais significativo.

Na comparação com outubro 
de 2015, as horas trabalhadas na 
produção mostraram alta de (59,15%), 
com perfil disseminado e resultados 
positivos em 08 dos 15 setores 
pesquisados. Entre as atividades, a 
de Produtos Alimentares e Bebidas 
teve alta de (16,81%) e exerceu a 
segunda maior influência positiva 
na composição total da indústria. 
Outras contribuições positivas 
relevantes foram originadas pelas 
indústrias de Produtos de Matérias 
Plásticas e Borrachas (19,19%) e 
Sucroenergético com (105,39%). 

Nessa mesma base de 
comparação, duas atividades 
produtivas exerceram influência 
negativa na composição do 
índice,  Química com (-25,10%) 
e Minerais Não-Metálicos com 
(15,25%). Esse contexto de baixa 
foi impulsionado pelo ritmo 
observado nas variáveis emprego 
e utilização da outubro de 2015. 

Em função da expansão da produção e da utilização da 
capacidade instalada, os indicadores de horas trabalhadas no setor 
Sucroenergético registraram elevação de 21,10%.

Horas Trabalhadas

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 (15,13%) no mês em análise, contra 
setembro. Analisando a variável, sem a 
influência sazonal açucareira, verifica-se 
no mês um recuo da ordem de (-6,12%).  

Considerando os dados 
CNI, a massa real de salários da 
indústria nacional recuou (-1,4%) 
em outubro, comparativamente 
ao mês imediatamente anterior, 
devolvendo parte dos ganhos 
registrados em setembro. A massa 
salarial acumulada entre janeiro e 
outubro de 2016 é 8,8% menor que a 
registrada em igual período de 2015.

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 
Madeira com (-28,28%) em decorrência 
de um aumento de 7,8% do mês 
anterior. Dois fatores concorreram para 
esse movimento de desaceleração: a 
indexação da inflação em outubro e 
o menor crescimento da ocupação. 

No que tange ao acumulado do 
ano, a pesquisa revelou a expansão de 
12,85%, incluso o setor Sucroenergético 
e uma retração de (-6,53%) na indústria 
em geral.  Algumas contribuições 
positivas relevantes vieram das 
Indústrias Diversas e Mobiliário com 
7,91% e Sucroenergética com 30,70%. 

De forma geral, os dados da 
variável em outubro explicitam a 
situação da indústria em que os índices 
mostram queda na comparação com o 
mês anterior, atingindo o menor valor 
de sua respectiva série para o período.

A massa real de salários aumenta em outubro frente a setembro, reflexo 
da expansão da indústria açucareira e nos demais setores das pressões 
inflacionárias que mantém a indexação nos salários.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A indústria alagoana registrou, em 
outubro de 2016, uma alta de (18,48%) 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 
(3,06%).

Esses dados refletem, em boa medida, 
o efeito da crise sobre a economia alagoana, 
visto que a atividade produtiva retraída em 
pleno final de ano, conduz a formação de 
expectativas negativas pelos empresários, 
corroboradas, ainda, pela retração do consumo 
das famílias. 

A menor variação nos custos de 
um trimestre para outro é justificada pelos 
efeitos alternados das principais variáveis 
que compõem o indicador.  Além dos custos 
de produção, incorpora no mês a alta do 
custo tributário e custo com capital de giro, 
principalmente porque a redução na taxa de 
juros só aconteceu no final do terceiro trimestre. 
Em relação aos componentes do custo de 
produção, o custo com pessoal foi o que 
apresentou maior elevação, sendo em alguns 
segmentos superior à inflação computada 
pelo IPCA em 12 meses até setembro (8,48%), 
ou seja, mesmo com a crise econômica, os 
salários continuaram indexados. Adicione-se 
que a alta também recebeu influência do custo 
com bens intermediários em razão da matéria-
prima importada.

No entanto, seguiram registrando 
retração de dois dígitos o gênero Minerais 
Não-Metálicos com (-36,74%) e Material de 
Transporte com (-65,46%). Esse índice negativo 
justifica-se, principalmente, pelo recuo no 
uso da utilização da capacidade instalada, 
observado nesses segmentos, principalmente, 
na espera de uma definição mais clara do 
cenário de consumo.

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

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Mesmo considerando os 
distintos pesos de cada setor na 
indústria alagoana, a utilização da 
capacidade instalada da indústria 
de Alagoana atingiu 81% em 
outubro de 2016, ante 64% no mês 
anterior e 79% em outubro de 2015. 
Com a expansão da venda industrial 
em outubro em razão da safra 
açucareira, além da alta em outros 
segmentos ocorreu a ampliação da 
Utilização de Capacidade Instalada 
da indústria alagoana. O avanço 
no uso da capacidade aconteceu 
frente a uma ampliação das horas 
trabalhadas. 

Na contramão, em termos 
explicativos, o recuo da utilização 
da capacidade nos demais 
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 deste contexto, os dados 
revelaram que a utilização da 
capacidade instalada da Indústria 
Alagoana alcançou 57% em 
outubro e aumentou (5 p.p) em 
relação a setembro, excluso o setor 
Sucroenergético. 

Destaca-se que n utilização da 
capacidade instalada da indústria 
brasileira, segundo dados da CNI, 
recuou 0,4 ponto percentual em 
outubro, alcançando 76,6%, na 
série livre de efeitos sazonais. O 
percentual é o menor da série 
dessazonalizada. O percentual 
médio da UCI em 2016 está 2,1 
pontos percentuais abaixo do 
registrado em igual período em 
2015.

A taxa de utilização da capacidade da Indústria alagoana expande-se 
em outubro após movimento para normalizar níveis de estoques nos 
meses anteriores.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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