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RESUMO EXECUTIVO

A economia brasileira permaneceu em 
contração no terceiro trimestre deste 
ano, segundo informações divulgadas 
pelo Banco Central. O chamado Índice 
de Atividade Econômica do BC, o IBC-Br 
indicador criado para tentar antecipar 
o resultado do Produto Interno Bruto 
(PIB), teve retração de 0,79% de julho 
a setembro, na comparação com o 
trimestre anterior. Os números apontam 
que o país ainda não conseguiu sair da 
recessão - esse foi o sétimo trimestre 
seguido de “tombo” no nível de 
atividade. Os números mostram ainda 
que o “encolhimento” da atividade 
no terceiro trimestre deste ano foi 
maior do que o registrado de abril a 
junho - quando houve uma queda de 
0,42% no indicador. A última vez em 
que o IBC-BR registrou expansão foi 
no quarto trimestre de 2014 (+0,11%).
Na análise da indústria alagoana, o mês de 
setembro, o nível de atividade registrou 
expansão de 0,15% na comparação 
com agosto. O crescimento do nível de 
atividade registrado em setembro foi o 
terceiro do ano de 2016. Os outros foram 
verificados em abril (+0,19%, segundo 
número revisado) e em junho (+0,26%, 
dado revisado). No restante dos meses, 
houve queda. A projeção da expansão 
da indústria, divulgada pela previsão 
do PIB para o Estado elevou para 1,4%, 
ante 1%, para este ano já considerando 
ganhos de competitividade provocados 
pelo dólar mais valorizado ante o real.
Em termos de análise, o setor 
sucroalcooleiro experimenta um 
momento de alívio, após enfrentar 
situações críticas nos últimos seis anos. 
O Estado acompanhou o movimento 
nacional em que foram fechadas 80 
usinas de açúcar e álcool no país, das 
quais seis em Minas Gerais, conforme 
dados da Associação das Indústrias 
Sucroenergéticas de Minas Gerais 
(Siamig). A crise enfrentada pelo 
segmento é, ainda atribuída a estrutura 

de precificação que levou o preço dos 
combustíveis a permanecer estabilizado, 
enquanto os custos de operação das usinas 
aumentaram, asfixiando as empresas.

Setembro já é o segundo mês de 
moagem em que foi beneficiado 
mais de 1,5 milhão de toneladas de 
cana. De acordo com o levantamento 
divulgado pelo Departamento Técnico 
da entidade, ante ao mesmo período 
do ciclo passado, quando haviam sido 
processadas 1,2 milhão de toneladas 
de cana, houve uma variação positiva 
de 30%. Em processo produtivo são 11 
das 19 unidades industriais existente no 
Estado e que deverão entrar em operação 
até novembro. Em comparação, a safra 
15/16, quando até setembro haviam 
sido produzidas 84,9 mil toneladas de 
açúcar e 20 milhões de litros de etanol, 
houve um aumento de 37,2% e 44,4%, 
respectivamente. A dinâmica do setor 
açucareiro impactou positivamente 
nas vendas, geração de empregos 
e expansão das horas trabalhadas, 
fomentando a indústria alagoana. 

Quando se analisa a indústria química, 
o setor apresenta crescimento no mês 
de 3,39% e no acumulado do ano de 
12,52%. Tal resultado é justificado 
pelo desempenho da maior indústria 
do segmento em que   receita líquida 
trimestral da companhia foi de R$ 13,2 
bilhões, com alta de 12% na comparação 
anual, acolhida pela desvalorização do 
real frente ao dólar e pela manutenção de 
margens elevadas do setor petroquímico 
mundial, que minimizaram a recessão 
da economia brasileira e a menor 
dependência do mercado interno.

O Indicador de Custos Industriais, 
formado pelos Índices de Custos de 
Produção, de Capital de Giro e de Custo 
Tributário teve uma queda de 0,8% 
no segundo trimestre em relação ao 

Vendas Industriais 
Em setembro, as vendas da indústria 
em Alagoas cresceram 2,91% 
comparando com o mês anterior. 
Destaca-se nesse cenário de 
crescimento a Indústria Mecânica 
com alta de (71,17%).

Custo das Operações Indutriais    
Os dados referentes aos custos 
de operações industriais também 
sinalizam um movimento de 
aceleração.

Pessoal Empregado
Na comparação com agosto, o 
mês de setembro apresentou 
uma alta expansão de (30,72%) no 
emprego industrial, incluso o setor 
Sucroenergético, fruto do avanço da 
safra.

Remunerações Pagas
O avanço das contratações 
açucareiras aumenta o indicador em 
23,31% frente a agosto de 2016.

Horas Trabalhadas
A variável na indústria aumentou 
31,2% na passagem de agosto para 
setembro, Tal resultado positivo é 
impulsionado pela safra açucareira. 
Com isso, a variável acumula alta de 
41,58% no ano.

Utilização da
Capacidade Instalada
Utilização da Capacidade 
Instalada apresenta um leve 
recuo de -2 (p.p) que se dissemina 
em cinco dos quinze setores.
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Fatos Relevantes
Setembro/2016 Em setembro a maior parte dos indicadores pesquisados registrou 

variação positiva, com forte influência do setor sucroenergético.
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primeiro trimestre, sendo composto 
pelos indicadores de custos com 
pessoal, com bens intermediários 
nacionais e importados e com o custo 
de energia. Os custos industriais 
caíram 1,1% no segundo trimestre 
em relação aos primeiros três meses 
deste ano. O resultado foi a primeira 
queda no Indicador de Custos 
Industriais, desde o terceiro trimestre 
de 2014. A redução foi puxada pela 
queda dos custos com capital de 
giro e com bens intermediários 
importados. No segundo trimestre, o 
custo com capital de giro caiu 7,7% e 
o de custos com bens intermediários 
recuou 11,2% na comparação com 
o período imediatamente anterior, 
especialmente por causa da recente 
valorização do real diante do dólar.

Segundo dados do CAGED, em Alagoas, 
os dados do mercado formal em 
setembro demonstram uma perda de 
39.282 postos de trabalho, bem menor 
que o registrado em setembro do 

ano passado, quando foram perdidos 
95.602 empregos formais. Dois setores 
apresentaram saldos positivos, o da 
Indústria de Transformação, que criou 
9.363 postos (0,13%); e o Comércio, 
com geração de 3.940 postos (0,04%).  
No Comércio, a geração positiva de 
empregos foi impulsionada pelo ramo 
Varejista, que sozinho gerou 5.293 
novos postos de trabalho. Também 
merece destaque o saldo positivo nos 
Serviços Médicos e Odontológicos, 
com 4.291 novos empregos e no 
Ensino, que garantiu a geração de 
3.189 novos postos. Entre os estados, 
Pernambuco foi onde mais se gerou 
emprego, criando 15.721 novas vagas, 
com destaque na Indústria de Produtos 
Alimentícios, com 6.774 novos postos. 
Também em Alagoas, houve criação de 
13.395 novos empregos, impulsionado 
também pelo desempenho positivo 
da Indústria de Produtos Alimentícios 
(11.035 postos). A criação de novos 
postos de trabalho no estado reflete 
a sazonalidade da safra de cana-

de-açúcar e mostram que o setor 
sucroenergético, mesmo que tenha 
reduzido seu tamanho ainda tem 
grande peso na economia alagoana.

Em setembro de 2016, as vendas reais 
da indústria cresceram, em termos 
reais (-2,91%), sobre agosto. O custo 
das operações industriais aumentaram 
(4,27%) na mesma comparação. Por 
sua vez, o emprego industrial mostrou 
uma elevada expansão de 30,72%.  
A variável hora trabalhada registrou 
expansão de 31,20% frente a agosto. O 
aumento das horas não refletiu no nível 
de utilização da capacidade instalada, 
pois a indústria alagoana passou de 
66% para 64%, o que representou uma 
redução de 2 p.p. em relação a agosto. 
A massa salarial industrial apresentou 
uma expansão de 23,31% no mês de 
setembro em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A indústria voltou a dar sinal positivo 
em setembro, inclusive segue a tendência 
nacional, pois na comparação com agosto, 
a produção do setor subiu 0,5%, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O resultado levemente positivo 
veio depois de duas quedas seguidas. De 
agosto para setembro, cresceu a produção 
de itens alimentícios (de -8% para 6,4%), 
indústrias extrativas (de -1,7% para 
2,6%) e carrocerias (de -12% para 4,8%).

Em setembro as vendas da indústria 
em Alagoas cresceram 2,91% comparando 
com o mês anterior. Destaca-se nesse cenário 
de crescimento, a alta da Indústria Mecânica 
(71,17%), Material de Transporte (31,93%) 
e a Minerais Não-Metálicos (30,64%). Tais 
resultados são consequências marcadas 
pela produção e aumento da capacidade 
instalada desses segmentos, além dos 
efeitos da produção da safra açucareira. 

Ainda que com um cenário de 
retomada nos últimos meses, o acumulado 
anual encontra-se negativo, consequência 
de um segundo trimestre marcado por 
queda no faturamento da indústria.  O 
setor Sucroenergético vivência um período 
de recuperação, após uma crise e o setor 
demonstra reação, fomentada também pela 
elevação do preço do açúcar no mercado 
internacional, com crescimento das vendas 
13,21%. O preço do açúcar aumentou neste 
ano, considerando que houve um déficit 
do produto no mercado internacional, 
com a oferta menor do que a procura. 
Também houve influência da alta do dólar.

Em contrapartida dentre os quinze 
setores estudados, seis deles apresentaram 
retração nas vendas, sendo os mais 
significativos, o setor de Vestuário e Calçados 
(-62,43%), Indústria Diversas e Mobiliário 
com (-19,31%) e a Construção Civil (-15,5%). 

Indústria alagoana apresenta crescimento de 2,91%, com participa-
ção do setor sucroenergético que iniciou a safra 16/17.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No que se refere ao nível de 
emprego, onze dos quinze gêneros 
pesquisados registraram crescimento 
no mês de setembro. O resultado 
acumulado de janeiro a setembro 
contra igual período de 2015 
apresenta aumento de 4,67% no ano.

Na comparação com agosto, 
o mês de setembro apresentou 
uma alta expansão de (30,72%) no 
emprego industrial, incluso o setor 
Sucroenergético, fruto do início 
da safra. Assim, as perspectivas do 
mercado de trabalho em Alagoas, ainda, 
confirmam o aumento do número de 
empregos formais em 2016, conforme 
a taxa acumulada. O setor de Produtos 
Alimentares e Bebidas também 
contribuiu no crescimento na variação 
da taxa de contratações, com expansão 
de 22,82% no mês de setembro.

Entre os setores com maiores 
destaques na composição do índice do 
mês, destacam: Produtos Alimentares e 
Bebidas com 22,82% e Sucroenergético 
com 44,43% de alta em setembro frente 
a agosto. As demais altas apresentam 
reduzido reflexo no consolidado do mês.

De forma geral, segundo dados 
do CAGED, o mercado de trabalho na 
indústria apresenta até o período uma 
performance e teve o segundo melhor 
desempenho do País na geração de 
empregos com carteira assinada no mês 
de setembro, visto que apenas quatro 
setores apresentaram recuo. Dos mais 
de 13 mil novos empregos com carteira 
assinada gerados em Alagoas em 
setembro, mais de 11 mil são postos 
de trabalho relacionados diretamente 
com a indústria de açúcar e álcool.

De janeiro a setembro, o número de empregos alcançou alta de 
(30,72%), refletido pela influência do setor sucroenergético no estado.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em setembro, com a evolução 
ascendente no número de empregos, 
confirmou-se um crescimento na 
quantidade de horas trabalhadas. 
Tal comparação pode ser verificada 
no gráfico ao lado que demonstra o 
crescimento nesse terceiro trimestre. 
Assim, com o retorno do crescimento 
nas vendas, a indústria acelera 
sua produção com expectativa 
de retomada de vendas nos 
próximos períodos, marcados pelas 
encomendas das festas de final de ano.

As horas trabalhadas na 
produção, se excluso o setor 
sucroenergético, apresentou 
uma expansão acentuada no mês 
analisado de (31,02%). Ressalta-se 
que essa análise é resultado de uma 
série de indicadores que favorecem 
o crescimento da quantidade de 
horas trabalhadas, vendas,  aumento 
de salários caracterizado por horas 
extras, terceirizações, temporários 
para atender as novas demandas. 

Sobressaiu-se, ainda, a 
expansão de 57,36% do setor 
Sucroenergético, frente ao mês 
anterior. Como tal, o indicador 
deverá sinalizar uma tendência 
ainda ascendente nos meses 
de outubro e novembro em 
decorrência exclusivamente do 
início da safra Sucroenergética. 
Também demonstrou ampliação 
nas horas trabalhadas, o Setor de 
Produtos Alimentares e Bebidas 
cresceu (6,05%) nesse período. 

Na indústria brasileira as 
horas trabalhadas na produção 
registraram aumento de 1% em 
setembro, primeira alta do indicador 
em quatro meses – período no qual 
as horas trabalhadas recuaram 6,7%.

O número de horas pagas pela indústria aumentou 31,2% 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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O mês de setembro 
apresentou crescimento de 23,33% 
nas remunerações brutas, índice 
demonstrado no gráfico ao lado. Após 
um período de instabilidade, os salários 
demonstram uma curva ascendente 
no mês de setembro. O principal setor 
responsável por esse crescimento foi 
o sucroenergético, com aumento de 
41,78% nos salários, representando 
57% do que foi gasto com salários na 
indústria alagoana. Consequência 
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.

No cenário nacional a massa 
real de salários da indústria aumentou 
0,9% em setembro frente a agosto, na 
série que desconta os efeitos sazonais. 
Na comparação com setembro do ano 
passado, o indicador registra queda 
da 4,7%. Apesar disso, o rendimento 
médio do trabalhador cresceu 1,7% em 
setembro frente a agosto, na série com 
ajuste sazonal. O rendimento médio 
do trabalhador da indústria alagoana 
cresceu 1,2% em setembro frente a 
agosto, na série com ajuste sazonal. 
Na contramão, na análise setorial, a 
Indústria Diversas e Mobiliários teve 
os salários reduzidos em (-7,29%), 
consequência da retração das vendas. O 
setor de Produtos de Matérias Plásticas 
e Borracha também apresentou queda 
na massa salarial de (-5,11%).  O 
acumulado no ano (-1,98%), ainda está 
em fase de recuperação, pelas quedas 
que ocorreram no segundo trimestre. 
O crescimento do rendimento médio 
do trabalhador e da massa de salários 
em tempos de redução do emprego 
ocorre por causa dos reajustes 
salariais de algumas categorias 
e da desaceleração da inflação.

Remunerações brutas cresceram 23,33%, indicador mais relacionado 
com o nível de atividade, em decorrência das contratações efetuadas 
pelo setor Sucroenergético.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



7
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 7 - nº 59- Setembro de 2016

 

 Os custos de operações industriais 
na indústria alagoana apresentam índices 
de crescimento de 4,27% em setembro. 
De acordo com dados da pesquisa de 
desempenho industrial, os principais 
setores que contribuíram para esse 
crescimento foram: minerais não-metálicos, 
sucroenergético e indústria mecânica. 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. 

No acumulado anual, a indústria 
apresenta um cenário de queda, incluindo 
o setor açucareiro a variável já demonstra 
índice queda nos custos de (-4%). Como tal, 
a intensificação no mês ocorreu de maneira 
disseminada entre os setores industriais, 
refletindo em taxas de retração semelhantes 
comparado com o ano anterior. Os dados 
confirmam, que apenas três dos quinze 
gêneros pesquisados, apresentaram 
redução nos custos.  Não obstante, a 
despeito da considerável incerteza inerente 
às previsões sobre a trajetória do consumo, 
espera-se que a variável no Estado aumente 
até final do ano devido ao aspecto sazonal 
açucareiro.

Os custos dos insumos usados pela 
indústria caíram 0,26% entre julho e agosto. 
Um recuo nesse indicador é importante 
porque demonstra que a indústria começa 
a ter um custo menor de produção, o que 
aumenta as margens de lucro das empresas, 
reduzindo os índices de Custos de Produção, 
de Capital de Giro e de Custo Tributário. 

COI aumenta em setembro, impulsionado pelo crescimento nas 
vendas da Indústria Mecânica.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Na indústria alagoana, em 
setembro, o nível médio de 
Utilização da Capacidade Instalada 
ficou em 64%, inferior ao observado 
em agosto, estimado em 66% e 
inferior aos 75% em setembro de 
2015.  Tal observação contraria 
o comportamento do emprego 
e horas trabalhadas, o nível de 
utilização da capacidade instalada 
(UCI) regrediu, com destaque 
principal a indústria de Material 
de Transporte com redução de 
(-7%) da utilização da capacidade 
industrial. O setor Sucroenergético 
e o setor Metalúrgico e Siderúrgico 
ambos apresentaram queda de 
(-3%). 
Cabe mencionar, entretanto, que o 
nível da utilização deste mês é um 
dos mais baixos desde setembro 
de 2007. Entretanto, alguns 
setores aproveitaram o período de 
crescimento das vendas ampliando 
sua utilização da capacidade 
instalada, com destaque o setor 
de Vestuário e Calçados crescendo 
(2%) e o setor de Papel, papelão e 
celulose ambos com queda de (3%).
Com este resultado, o recuo da 
capacidade instalada pode sinalizar 
que a indústria está trabalhando 
ainda com ociosidade, com nível 
de estoques, além do desejado 
que podem ser oriundos do 
período retraimento sofrido pela 
indústria no segundo trimestre. 
Tal cenário em um movimento de 
recessão pode significar um grau 
de desaquecimento da atividade 
industrial para o final do ano.
No cenário nacional,  utilização 
da capacidade instalada ficou em 
81,9% em setembro, ligeiramente 
menor que o dado de 82,1% em 
agosto, segundo a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 

A Utilização da Capacidade Instalada em setembro apresenta queda 
de 2%, quando excluído o setor açucareiro.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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