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RESUMO EXECUTIVO

No mês em destaque, a venda in-
dustrial teve queda de (-5,16%) e o custo de 
operações industriais apresentou uma que-
da de (-12,04%) na comparação setembro 
frente a agosto, con� rmando a perspectiva 
de menor produção no setor Sucroenergé-
tico. Tal desempenho é resultado da previ-
são da quebra de (-10%) em relação à safra 
passada, decorrente principalmente do 
aumento dos preços dos insumos que au-
mentou o custo de produção, dos efeitos da 
crise � nanceira e da previsão de ausência de 
chuva nos meses de outubro a dezembro. 

Embora a previsão inicial de produ-
ção açucareira  era atingir  o mesmo volume 
do ciclo anterior, desde que o verão fosse chu-
voso, as exportações em setembro, segundo 
os dados disponibilizados pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
registraram de janeiro a setembro de 2015, 
um valor exportado de US$ 363,01 milhões, 
valor (-18,07%) menor do que as exportações 
em igual período do ano passado, sendo que 
em setembro foram exportados US$ 11,3 
milhões uma alta de 204,4% na comparação 
com US$ 3,65 milhões exportados em setem-
bro de 2014. No acumulado do ano, a indús-
tria Sucroenergética foi responsável por 98% 
das transações internacionais. Deve-se ressal-
tar que esse percentual no comércio exterior 
pode ser alterado nos próximos ciclos à me-
dida que a diversi� cação produtiva das áreas 
rurais de Alagoas vem ganhando espaço com 
a atividade cultural de grãos, em especial, as 
variedades produtivas da soja que já está pre-
sente em mais de 400 hectares entre os mu-
nicípios de São Miguel dos Campos, Teotônio 
Vilela, Campo Alegre, Junqueiro e Porto Calvo.

Por outro lado, a safra do setor Sucroe-
nergético trouxe para a indústria alagoana no 
mês o aumento das contratações, elevando a 

variável emprego industrial em 27,33% frente 
a agosto de 2015, resultando em saldos posi-
tivos, tanto no setor indústria e de transforma-
ção, quanto na agropecuária. Segundo dados 
do Sindaaçúcar-AL, de acordo com o levanta-
mento, com relação ao comportamento do 
emprego formal em Alagoas, os municípios 
que tiveram o maior saldo positivo na contra-
tação de emprego estão situados na região 
canavieira do Estado, ligados à atividade das 
usinas no re� no do açúcar, em especial, São 
Luiz do Quitunde e Matriz do Camaragibe.  

Considerando outra base de com-
paração, CAGED/MT, em setembro de 2015, 
foram criados 11.207 empregos celetistas, 
considerado o segundo maior saldo dentre 
todas as Unidades da Federação, devido à 
presença de fatores sazonais relacionados às 
atividades vinculadas à cana de açúcar. Em 
termos relativos, essa elevação representa 
expansão de 3,27% em relação ao estoque 
de assalariados com carteira assinada do mês 
anterior. Na análise, o segmento de ativida-
de que mais contribuiu para este resultado 
foi a Indústria de Transformação (+10.735 
postos, devido às atividades relacionadas à 
Fabricação de Açúcar Bruto:+10.905 postos).

É importante ressaltar que a utiliza-
ção da capacidade instalada chegou a 77%, 
bem inferior à média em igual período de 
2011 que alcançava 88% nesse período, mas 
ainda acima da média de agosto com 55% e 
setembro de 2014 com 67%. Neste contexto, 
deve-se contemplar os efeitos das medidas 
de contenção de demanda para o � nancia-
mento de certos bens que impactaram a 
dinâmica de setores, além do rebatimento 
dos aumentos da taxa básica de juros, da re-
dução dos gastos públicos e da retração dos 
investimentos em plantas industriais por se-
tores que sofreram o agravamento da crise e 

Vendas Industriais 
As vendas industriais registraram 
retração de (-5,16%) em setem-
bro. Tal recuo contraria a média 
histórica que retrata o mês com 
forte alta em todas as bases de 
comparação.  
Custo das Operações Indu-
triais    
Custos da indústria recuam 
(-12,04%) em setembro, mas a 
alta de 11,44% no acumulado 
do ano é puxada por insumos, 
custos de produção, capital de 
giro, tributos e energia.  
Pessoal Empregado 
Emprego industrial sobe 
(27,33%) resultado das con-
tratações açucareiras, mas cai 
(-10,14%) no acumulado de se-
tembro ante acumulado de se-
tembro de 2014.  
Remunerações Pagas
Resultado das contratações açu-
careiras aumenta o indicador em 
8,69% frente a agosto de 2015.  

Horas Trabalhadas
A variável na indústria aumentou 
31,54% na passagem de agosto 
para setembro, Tal resultado po-
sitivo é impulsionado pela safra 
açucareira. Com isso, a variável 

acumula alta de 3,64% no ano.         
Utilização da
Capacidade Instalada
Comparativamente ao mês anterior, 
a UCI avançou em razão da safra 
açucareira o que signi� ca que a in-
dústria, nesse momento, opera 22% 
acima do nível do mês de agosto.
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Fatos Relevantes
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Diferentemente da média histórica, o mês não 
foi marcado pelo desempenho positivo de todas 
as variáveis em mais de uma base comparação.
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na acomodação do consumo das famílias.
Em termos de desempenho seto-

rial, alguns setores, em especial, a indústria 
química apresentou forte recuo no mês, 
bem como na base de comparação frente 
ao mesmo período de 2014, re� etindo os 
impactos das medidas anunciadas pelo 
governo que signi� cará em aumento de 
custos para o setor,  entre elas a redução 
do Regime Especial da Indústria Química 
(Reiq), iniciado em 2013 que diminuiu a alí-
quota do PIS/Co� ns sobre matérias-primas 
do setor químico e petroquímicas,  sendo 
reduzido em 50% em 2016 e zerado em 
2017.  Ademais, as vendas externas foram 
afetadas pela redução da demanda inter-
nacional de produtos e o aumento na ener-
gia  que representa 20% dos custos que 
subiu em média de 30% a 40%, contribuin-
do para aumentar o cenário de incerteza.

De forma geral, 2015 foi um ano 
diferente dos anos de 2013 e 2014 que 
concretizaram novos investimentos no 
Estado com cerca de 40 novas indústrias 
ou o aumento na capacidade instalada de 

plantas já existentes e novas indústrias que 
ampliaram a formação bruta de capital � xo, 
mesmo considerando a possibilidade de 
recessão e incertezas frente à conjuntura 
nacional sob o ânimo dos investidores lo-
cais. Tais investimentos no estado de Alago-
as no período anterior ampliaram o acesso 
às máquinas e equipamentos importados, 
favorecidos pela apreciação cambial. Por 
outro lado, no mês, segundo informações 
da Secretária de Estado da Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Aquicultura, entrou em 
operação uma nova unidade industrial do 
grupo Frigovale no município de Arapiraca, 
abatendo e processando uma média de 
10 mil animais por mês.  Segundo infor-
mações veiculadas pelo órgão, o investi-
mento do Grupo Frigovale na unidade foi 
de R$ 11 milhões, gerando 200 empregos 
diretos e com faturamento anual previs-
to entre R$ 54 milhões e R$ 250 milhões.

Como síntese geral para o mês, o 
consumo das famílias continua desaque-
cido e con� ança do consumidor até o � -
nal do ano poderá ser  ainda mais abalada 

devido ao recrudescimento da in� ação, 
que reduz o salário real e a “in� ação dos 
alimentos” que tendem a diminuir o oti-
mismo dos consumidores e a renda real 
das famílias, prejudicando a indústria.  O 
desempenho previsto é de queda do 
PIB para o estado de Alagoas em (-3,9%), 
segundo Secretaria de Estado do Plane-
jamento, Gestão e Patrimônio (Seplag).  

Em setembro de 2015, as vendas 
reais da indústria recuaram, em termos 
reais (-5,16%), sobre agosto. O custo das 
operações industriais reduziu (-12,04%) 
na mesma comparação. Por sua vez, o 
emprego industrial mostrou uma eleva-
da expansão de 27,33%.  A variável hora 
trabalhada registrou expansão de 31,54% 
frente a agosto. O aumento das horas re-
� etiu na elevação do nível de utilização da 
capacidade instalada. A indústria alagoana 
passou de 55% para 77%, o que represen-
ta uma expansão de 22 p.p. em relação a 
agosto. A massa salarial industrial apre-
sentou uma expansão de 8,69% no mês 
de setembro em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Entre outros aspectos para explicar a 
queda da variável venda, um ponto relevan-
te � cou por conta da Indústria Química, com 
recuo de (-19,47%) na passagem de agosto 
para setembro. No mês a indústria química 
alcançou 36% das vendas da indústria alago-
ana, superando a indústria Sucroenergética 
que alcançou 27% de participação. Em boa 
medida esse baixo desempenho é atribuído 
à redução da demanda mais forte em grupos 
diversi� cados de consumidores de produtos 
químicos no mês. Contempla-se, ainda, a re-
alização de paradas para manutenção, bem 
como a ociosidade, que se reverte na eleva-
ção dos custos de produção e outros fatores 
citados acima.

Ressalva-se, assim, que a queda em 
setembro da venda industrial está apenas 
em parte associada a tendência de preços 
desfavoráveis das commodities alagoanas no 
mercado internacional, além dos problemas 
de aumento de custos e baixos índices plu-
viométricos. Argumenta-se que mesmo com 
uma leve recuperação de alguns segmentos 
em agosto, outros fatores contribuíram para 
a deterioração do grau de con� ança dos em-
presários e consumidores, levando o deses-
tímulo ao investimento em ativo de capital, 
elemento fundamental para a retomada do 
crescimento da produtividade.

Como tal, a venda industrial referente 
a setembro de 2015 aponta para uma retra-
ção da atividade industrial. Nessa direção, o 
faturamento da indústria alagoana reduziu 
(-5,16%) em setembro, frente ao mês ante-
rior, mesmo com a alta de 7,49% na indústria 
Sucroenergética. Os recuos mais expressivos 
ocorreram principalmente por causa da base 
deprimida de comparação de meses anterio-
res de seis segmentos e puderam ser amplia-
dos pela redução de vendas para o mercado 
nacional. 

Indústria tem queda de (-5,16%) sobre agosto de 2014, a maior 
no mês de setembro desde 2007. O resultado foi in� uenciado, 
principalmente, pela queda da produção da indústria química.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Na comparação com agosto, 
o mês de setembro apresentou uma 
alta expansão de (27,33%) no empre-
go industrial, incluso o setor Sucroe-
nergético, fruto do início da safra. As-
sim, as perspectivas do mercado de 
trabalho em Alagoas, ainda, confir-
mam o aumento do número de em-
pregos formais em 2015, conforme a 
taxa acumulada de 1,34%.  Todavia, 
nos próximos meses, refletindo os 
efeitos de uma base de comparação 
já menos afetada em razão da dimi-
nuição dos estoques, da redução do 
parque industrial e da redução da 
demanda histórica de final de ano, a 
tendência é de que a indústria apre-
sente resultados menos vultosos.

Segundo os dados do CAGED, 
em setembro de 2015, foram cria-
dos 11.207 empregos celetistas, o 
segundo maior saldo dentre todas 
as Unidades da Federação, devido 
à presença de fatores sazonais rela-
cionados às Atividades vinculadas à 
Cana de Açúcar. Em termos relativos, 
essa elevação representa expansão 
de 3,27% em relação ao estoque de 
assalariados com carteira assinada 
do mês anterior. O setor de ativida-
de que mais contribuiu para este 
resultado foi a Indústria de Transfor-
mação (+10.735 postos, devido às 
atividades relacionadas à Fabricação 
de Açúcar Bruto:+10.905 postos).

De forma geral, o mercado 
de trabalho na indústria apresen-
ta até o período uma leve perfor-
mance e teve o segundo melhor 
desempenho do País na geração de 
empregos com carteira assinada no 
mês de setembro, mas onze setores 
apresentaram recuo no mês sendo 
que 70% dos empregos de Alagoas 
foram criados em Maceió. Apenas 
os setores Químico e Sucroenergé-
tico explicam a alta em setembro.

De janeiro a setembro, o número de empregos alcan-
çou alta de (1,34%). No comparativo de setembro de 
2015 frente a setembro de 2014 a perda é de (-10,14%). 

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As horas trabalhadas na pro-
dução apresentaram uma alta ex-
pansão de 31,54% em setembro, 
na comparação com agosto. Cha-
ma atenção apenas a expansão de 
64,30% do setor Sucroenergético, 
frente ao mês anterior, ratifican-
do o fato de que alguns setores, 
em um cenário de crise, estarem 
com a utilização abaixo de sua 
capacidade instalada. Como tal, 
o indicador deverá sinalizar uma 
tendência ainda ascendente nos 
meses de outubro e novembro em 
decorrência exclusivamente do 
início da safra Sucroenergética. 

Sem os efeitos sazonais da 
indústria do açúcar, ocorreu alta 
de (2,37%), influenciada, princi-
palmente pelo setor de Produtos 
Alimentares e Bebidas com alta de 
(2,40%), devido ao aumento nos 
dias trabalhados por uma impor-
tante empresa do segmento. O in-
dicador, todavia, conforme demos-
trado 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 his-
toricamente durante o mês de se-
tembro a indústria  alagoana cos-
tuma demonstrar acomodação 
de suas atividades, sendo comum 
pequenas variações com sinais 
divergentes entre as variáveis. 

De modo geral, os resul-
tados da pesquisa revelaram de 
forma semelhante à indústria na-
cional, que apesar do avanço em 
alguns setores, o comportamento 
acompanha  a  redução no índice 
de utilização da capacidade  ins-
talada quando excluídos os da-
dos do setor Sucroenergético.  

O número de horas pagas pela indústria aumentou 31,54% 
em setembro pelo aumento da produção açucareira.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No mês de setembro de 2015, o 
rendimento médio real dos trabalha-
dores � cou em torno de R$ 1.388,44, 
enquanto que em setembro de 2014, 
o rendimento médio era R$ 1.675,61, 
uma queda de (-17,13%), re� etida na 
tabela abaixo com queda da massa 
salarial de (-23,99%) na base de setem-
bro de 2015 frente a setembro de 2014. 

Na contramão, na análise seto-
rial, além da Indústria Sucroenergética, 
o setor de Produtos Alimentares e Be-
bidas se destacam por apresentarem 
acréscimos nos indicadores em setem-
bro frente a agosto de 2015, consequ-
ência das contratações necessárias da 
safra de açúcar, do aumento de horas 
extras pagas, do  acerto em banco de 
horas e das demissões ocorridas em 
algumas das empresas pesquisadas no 
mês de setembro.

 Embora tenha sido destaque 
a retração da massa salarial no pri-
meiro semestre de 2015, consideran-
do a perda de dinamismo aparente 
nos indicadores macroeconômicos,  o 
acumulado do ano, ainda, apresenta 
alta de 4,63%, mesmo 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  im-
portantes indústrias, como Produtos 
Alimentares e Bebidas e Química.

Adicionalmente, ao efeito da 
expectativa de queda, no mês com 
preços em alta, a in� ação medida pelo 
IPCA, acelerou para 0,54% em setem-
bro e chegou a 9,5% em 12 meses, es-
tourando o limite máximo da meta do 
governo.

O valor da folha de pagamento real com ajuste da inflação aumentou 8,69% em setem-
bro em decorrência das contratações efetuadas pelo setor Sucroenergético.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No que se refere à análise da va-
riável, ressalta-se que até agosto, a va-
riável acumulou alta de (27,97%), ante 
17% apurado no mesmo período do 
ano passado. Logo, os dados referen-
tes aos custos de operações industriais 
também sinalizam para um movimento 
de desaceleração, porém diferente da 
intensidade do que foi observado no 
mesmo período do ano anterior. Desta-
ca-se que apenas parte dessa queda é 
explicado pela alta base de comparação 
que apresentou alta nos meses anterio-
res devido ao aumento dos custos dos 
insumos industriais, visto que a par-
cela mais signi� cante não é  explicada 
pelo início da safra Sucroenergética, 
mas pela queda no setor químico. Logo 
os resultados do COI, excluso o setor, 
apresentaram uma queda da ordem 
de (-20,05%) frente ao mês de agosto.

É importante ressaltar que esse 
cenário de queda de custos pode ser 
decorrente do patamar elevado da in-
� ação brasileira, principalmente, da 
alta generalizada dos itens que sofrem 
concorrência dos produtos importa-
dos, os chamados bens não comer-
cializáveis. Esse movimento de queda 
dos custos, mesmo considerando um 
menor número de dias em setembro, 
não pode explicar a melhoria da produ-
tividade, mas principalmente a expec-
tativa de redução de produção para os 
próximos meses. De forma diferente à 
análise em setembro de 2014, os cus-
tos industriais são atingidos por custos 
com capital de giro, custos com tribu-
tos e custos de produção e que com 
o aumento dos juros, os custos com 
capital de giro subiram, considerando, 
ainda as expectativas desfavoráveis de 
consumo. Os dados con� rmam, que 
oito dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram redução nos custos.

Queda da variável é advinda da queda dos custos de pro-
dução da variável no setor Químico e em vários segmentos. 

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em setembro, o nível médio 
de Utilização da Capacidade Insta-
lada ficou em 77%, superior ao ob-
servado em agosto, estimado em 
55% e superior aos 67% em setem-
bro de 2014.  Com este resultado e 
seguindo o mesmo comportamento 
do emprego e horas trabalhadas, o 
nível de utilização da capacidade 
instalada (UCI) aumentou devido a 
safra Sucroenergética e com isso, a 
variável completou dois meses con-
secutivos de expansão, evidencian-
do um quadro de aquecimento sa-
zonal da atividade industrial. 

Todavia, cabe mencionar que 
o nível da utilização deste mês é 
um dos mais baixo desde setembro 
de 2007, visto que o aumento é ex-
plicado apenas pelo início da safra 
açucareira. 

Na série com a exclusão da in-
dústria Sucroenergética houve uma 
leve elevação de (49%) em setem-
bro ante (48%) em agosto, mas o 
indicador chegou a patamares mui-
tos baixos desde o início da série. 
Ressalta-se que o incremento das 
produção, usualmente observado 
historicamente no terceiro trimes-
tre, quando as indústrias se prepa-
ram para atender as demandas de 
final de ano do  comércio, não deve-
rá alterar esse cenário de baixa utili-
zação em 2015. Em termos setoriais, 
importantes setores como Produtos 
Alimentares e Bebidas, Construção 
Civil, Minerais Não-Metálicos e Quí-
mica apresentaram queda em se-
tembro de 2015.

De forma semelhante, na in-
dústria nacional, o nível de utiliza-
ção da capacidade instalada ficou 
em 77,7% em setembro, registrando 
o menor patamar da série histórica 
que iniciou em 2003.

A Utilização da Capacidade Instalada em setembro apresenta 
alta de 22% em decorrência da safra açucareira.

Capacitada Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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