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Vendas Industriais
No mês de agosto, a venda
industrial apresentou alta de
(28,25%) em relação a julho, na
série
incluso
o
setor
Sucroenergético. Em relação a
agosto de 2020, a expansão foi de
(31,38%).
Custo das Operações Industriais
O indicador custos de operações
industriais, incluso a indústria
Sucroenergética,
aumentou
(60,31%) em agosto de 2021, em
comparação com julho. Entre os
componentes do COI, a indústria
açucareira foi o setor com a
maior alta na variável.
Emprego Industrial
A variável apresentou alta de
(1,08%) em relação a julho. O
emprego
industrial
vem
apresentando expansão desde
janeiro de 2021.
Remunerações Pagas
A massa salarial se encontra
(10,66%)
acima
do
nível
observado em agosto de 2020. A
variável acumula crescimento de
(4,76%) no acumulado de 2021.
Horas Trabalhadas
A variável horas trabalhadas na
produção apresentou alta de
(8,57%) em relação ao mês de
julho, na série incluído o setor
Sucroenergético. Esta é a quarta
alta de 2021, registrando um
crescimento de (2,34%) frente ao
acumulado de 2020.
Utilização da
Capacidade Instalada
A indústria de transformação
operou, em média, com 71% da
capacidade instalada em agosto.
Esse indicador representa um
recuo de 3 pontos percentuais
em relação a julho.

RESUMO EXECUTIVO
A recuperação da atividade industrial de Alagoas continua de forma heterogênea entre
os setores, considerando choques de oferta que afetam a inflação, como escassez de
matérias-primas e custos de energia. O mês é marcado .
No mês de agosto, a atividade industrial
mundial abrandou-se significativamente,
refletindo a disrupção das cadeias de
fornecimentos e a recente piora no quadro
de contágio da Covid-19 em função da
variante delta, além da menor imunização
em alguns países desenvolvidos. Adiciona-se
a preocupação recorrente em torno da
persistência
de
algumas
tensões
inflacionárias na retomada da economia
global.
No cenário nacional, de acordo com os dados
publicados pela CNI, o indicador de clima
econômico em agosto registrou uma piora
significativa, com destaques para o
faturamento da indústria de transformação e
as horas trabalhadas na produção que
mantiveram suas trajetórias de queda,
apesar da utilização da capacidade instalada
continuar elevada, acima de 80%.
Na indústria alagoana, com a melhora nos
últimos meses dos indicadores de confiança
e a aproximação do ciclo 21/22 da safra
sucroenergética, a variável venda industrial
apresentou alta de (28,25%). Mais
concretamente, os efeitos do abrandamento
da pandemia de Covid-19 sobre a indústria a
partir de janeiro se mostraram mais intensos
do que no início da crise sanitária. Ainda que
alguns setores da indústria de transformação
continuem a registrar os impactos da
escassez de matéria-prima, da crise
energética, do menor nível de recuperação
nos indicadores de mercado de trabalho, da
aceleração da inflação e da taxa de juros,
reforçando
os
limites
para
um
recrudescimento mais robusto da demanda
interna, os indicadores de venda industrial
continuaram a superar o nível anterior à
pandemia.
Importante ressaltar que a recuperação da
atividade industrial no Estado se deve, em
boa medida, pela melhora da dinâmica
epidemiológica da Covid-19 em maio e
junho, retomada de alguns programas de
transferência de renda, iniciada em abril com
o auxílio emergencial e os efeitos do
Programa Emergencial de Manutenção do
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Emprego e da Renda. De acordo com a
análise da 4intelligence, no período
analisado de 2021, a expectativa é que
Alagoas apresente um crescimento anual no
PIB de 4,2%. A análise leva em consideração
o comportamento de três setores: o de
Serviços, o da Agropecuária e o da Indústria.
Os
componentes
que reforçam
o
crescimento da indústria, em boa medida,
são os efeitos de recuperação da cadeia
produtiva da química e do plástico e da
construção civil, principalmente pelas obras
do Governo de Alagoas.
Em outra base de comparação, os
documentos fiscais eletrônicos, divulgados
pela Secretaria do Estado da Fazenda (Sefaz),
apontam que no mês de agosto o setor
industrial teve aumento de 35% em relação
ao mesmo período de 2020. Em especial, os
setores que se destacaram entre os valores
mais significativos foram a fabricação de
cloro e álcalis (47,4%), fabricação de
produtos químicos (45%), petróleo e gás
(44%), fabricação de alimentos (34%),
fabricação de açúcar (23%) e a fabricação de
resinas (5%), computando 67% dos valores
de emissões no período. No contraponto, as
atividades que tiveram resultados negativos
foram fabricação de álcool (-68%) e fumo (45%), respondendo por 6% do total de
emissões no período.
No recorte setorial, a dinâmica da
recuperação, em termos de componentes,
adveio da demanda e consumo das famílias
em Produtos Alimentares e Bebidas (0,23%),
da retomada da produção da Química
(91,01%) e do início safra do setor
Sucroenergético (0,21%). No caso da
indústria química, percebe-se forte influência
dos efeitos dos componentes da base do mês
anterior deprimida que registrou queda de
(35,90%). Adiciona-se que a maior empresa
do segmento conta com mais de 500
empregos diretos e 2 mil indiretos com duas
operações (em Maceió e Marechal Deodoro),
liderando a cadeia da indústria plásticoquímica na região e respondendo por uma
participação de 3% na do PIB do Estado.
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Destaca-se, ainda, que o mês de agosto
é marcado historicamente pelo início da
safra que possui previsão de expansão
para esse ciclo face a adequação
climática, sobretudo no que diz respeito
a
pluviosidade
observada,
principalmente, a partir do mês de
junho com expectativa que sejam
processadas mais de 18 milhões de
toneladas de cana. Segundo estimativas
do Sindaçucar-AL, a safra 21/22 se
iniciou na segunda quinzena de agosto
com 15 unidades industriais em
operação nesta safra, sendo que apenas
duas usinas registraram, no período
analisado, uma moagem inferior à
ocorrida
na
safra
20/21.
No
contraponto, os segmentos Construção
Civil (-1,61%) e Indústrias Diversas e
Mobiliário (-2,44%) exerceram as
influências negativas no mês de agosto.

No mercado de trabalho, em agosto, o
emprego industrial alcançou uma leve
alta de (1,08%) frente a julho, mas no
acumulado apresenta crescimento de
(21,77). A taxa de desemprego em
Alagoas, segundo a pesquisa do IBGE,
avançou para 18,8% no segundo
trimestre de 2021, ou seja, uma queda
de (1,2%) em relação ao primeiro
trimestre, fazendo com que Alagoas
ficasse com a 4ª maior taxa de
desocupação. Quando observada a taxa
do segundo trimestre em 2020,
contudo, houve no período atual um
aumento de aproximadamente 25% no
desemprego. Em outra base de
comparação,
CAGED-MT,
Alagoas
registrou alta em agosto em relação ao
mesmo período do ano passado com
8.756 desligamentos, o que representa
um saldo de 5.456 novos postos de

trabalho. No ano, o Estado apresenta
um saldo de 3.647 empregos com
86.387
admissões
e
82.740
desligamentos.
Em agosto de 2021, as vendas
avançaram, em termos reais, (28,25%)
sobre julho. O custo das operações
industriais aumentou (60,31%) em
agosto na comparação com julho. Por
sua vez, o emprego industrial mostrou
uma alta de (1,08 %) quando analisado
a julho. A variável hora trabalhada
registrou expansão de (8,57%), frente a
julho. A indústria alagoana apresentou
3 p.p. inferior na utilização da
capacidade instalada em relação a
julho. A massa salarial industrial
apresentou uma alta de (0,80%) no mês
de agosto em relação ao mês anterior.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Vendas Industriais
A indústria alagoana vem registrando uma retomada desde o terceiro trimestre do ano
passado. Em relação a agosto de 2020, o crescimento foi de (31,38%). Em 2021, a variável
apresenta uma tendência de alta e apresentou (37,82%) no acumulado do ano.
Em agosto de 2021, com o avanço da vacinação,
frente ainda a um cenário externo favorável e a
minimização das incertezas fiscais no curto prazo,
percebeu-se uma expansão mais consistente da
atividade industrial. Não obstante o aumento do
fatores de risco, como a pior crise hídrica nos últimos
anos e o recrudescimento dos surtos de Covid-19 em
outros países, em especial na China, inclusive com
manutenções na atividade portuária que tem piorado
o horizonte de escassez e aumento de custo de
insumos industriais, com possíveis impactos nos
índices de inflação, mas os setores alagoanos tem
realizado ajustes na sua composição, mantendo
estáveis as projeções para o crescimento da variável
no terceiro trimestre, assim como para o acumulado
no ano em 2021.
Com efeito, o indicador de venda industrial no mês
apresentou alta de (28,25%) em relação ao mês de
julho. Com esse resultado, que acontece após uma
queda de (-15,87%) no período anterior, o acumulado
do ano encerrado em agosto apresenta crescimento
de (37,82%) face a base deprimida do período de
julho.
Em relação aos setores econômicos, o bom
desempenho de agosto na comparação com julho foi
disseminado, com destaque para Minerais Não
Metálicos, com crescimento previsto de (8,99%.)
Entre aqueles com peso relevante, a demanda por
bens da indústria Sucroenergética avançou (0,21%),
enquanto os bens da indústria Química cresceram
(91,01%). Já o segmento Produtos de Matérias
Plásticas e Borracha apresentou a terceira maior alta e
Produtos Alimentares e Bebidas com expansão de
(0,23%) permaneceu praticamente estável. Na
comparação anual, três desses setores com tendência
de alta no mês apresentaram crescimento anual.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Custo das Operações Industriais

Sucroenergético é o principal responsável pela alta no acumulado da variável.

Não obstante a estabilidade do indicador no outro
trimestre, a indústria alagoana segue enfrentando
restrições de oferta, com escassez e consequente
encarecimento de insumos em grande parte dos
gêneros. Mesmo que tenha ocorrido uma adequação
dos estoques realizado ao longo do primeiro semestre,
a indústria voltou a registrar níveis abaixo do planejado
em julho. Ademais, a recessão e a redução do
consumo influenciaram na queda do custo de capital
de giro no trimestre anterior, mas com tendência de
alta para terceiro trimestre motivada pelas medidas de
alta da taxa de juros do Banco Central. Além disso,
ocorreu a redução do custo tributário, considerando o
prolongamento do prazo de pagamento de impostos e
do custo com pessoal em razão dos acordos de
redução de jornada de trabalho e salário.
Assim, o Indicador de Custos de Operações Industriais
apresentou alta de (60,31%) em agosto de 2021. Entre
os componentes que incrementaram o aumento da
variável, destaca-se a elevação dos custos com
produtos intermediários no setor Sucroenergético em
razão da desvalorização do real. A variável quando
avaliada, excluindo o setor Sucroenergético, registra
alta de (34,53%) em razão da base deprimida da
indústria química em julho. A retomada da indústria
mundial também tem sido um dos principais
determinantes pelo desempenho positivo da variável
no setor extrativo.
Na análise setorial, entre os 15 setores que
possibilitaram a composição de dados para análise,
nove apresentaram custos acima da média da indústria
no acumulado do ano e três ultrapassaram a média da
variável. Entre os setores com elevado crescimento em
2021, que pode significar uma formação de estoque
até o final do ano, destacam-se os seguintes: Química
(21,97%), Produtos de Matérias Plásticas e Borracha
(41,77%), Material de Transporte (59,64%),
Sucroenergético (144,35%) e Minerais não-metálicos
(152,20%).

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Nível de Emprego Industrial
A variável vem apresentando crescimento contínuo desde agosto de 2020 e em
dezembro do ano passado alcançou um patamar acima do observado no período,
mesmo com o cenário da sazonalidade açucareira.
Quando analisada à variável emprego na indústria
alagoana, o cenário do gráfico ao lado demonstra
que as taxas de desocupação ainda se encontram
em patamares elevados, mas o ritmo de
recrudescimento da população ocupada vem se
acentuando nos últimos meses permitindo a
redução do desemprego, ainda que exista um
longo episódio de recuperação da taxa de
participação. Adiciona-se a discussão o fato de que
o processo de retomada do nível de atividade,
ocorreu no segundo semestre de 2020 por fatores
sazonais e conjunturais, pela aceleração da
imunização e a flexibilização das medidas de
isolamento social, a partir do segundo trimestre de
2021, que permitiram um cenário de ascensão para
a economia, que se refletiu nos indicadores de
ocupação e desocupação da indústria.
Em que prevaleça a manutenção de um cenário
mais adverso para a continuidade do desemprego
nos meses subsequentes, observa-se uma ligeira
melhora nas condições do mercado de trabalho, à
medida que os padrões de contratação começaram
a se aproximar do padrão existente antes da
pandemia, levando-se, ainda, em consideração a
safra açucareira iniciada nessa segunda quinzena
de agosto.
De acordo com a Pesquisa de Desempenho o
emprego industrial avançou (1,08%) em agosto, na
comparação com o mês anterior. Dentre os 15
setores investigados, todos apresentaram aumento
dos postos de trabalho nas bases de comparação
mensal e anual.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Remunerações Brutas
A variável se encontra (10,66%) acima do nível observado em agosto de 2020,
efeitos decorrentes da pandemia. Com a recuperação das horas trabalhadas no
segundo semestre de 2020, a massa salarial avançou na recuperação.
Em linha com a alta do emprego, a massa salarial
avançou (0,80%) em relação a julho. Essa foi
terceira alta no ano na série que desconta os
efeitos da inflação. Dessa forma, de um lado, a
variável praticamente reverteu os resultados
negativos na comparação com o mesmo mês do
ano passado, elevando-se, (10,66%) no confronto
com o mesmo mês do ano anterior, incluindo os
dados do setor Sucroenergético.
Por outro lado, o resultado do acumulado de
janeiro a agosto ficou maior (4,76%) frente à
igual período do ano anterior. Ressalta-se que o
rendimento médio da indústria obteve, no
primeiro mês do segundo semestre, um valor
superior ao registrado no mesmo mês em 2020.
Os destaques de alta podem ser observados nos
setores de Produtos de Matérias Plásticas e
Borracha (1,51%), Química (3,52%) e Produtos
Alimentares e Bebidas (4,66%). De forma geral,
esses segmentos foram afetados pela alta de
pessoal, ampliação das horas extras e adicionais
pagos. Por outro lado, a estabilidade da massa
salarial nos setores de Editorial Gráfica (0,14%),
Papel, Papelão e Celulose (0,14%) e Madeiral
(0,14%) ocorreu em decorrência da alta de
pessoal e de horas extras pagas.
Percebe-se que no ano de 2021, o
comportamento deste indicador difere daquele
verificado no mesmo período dos anos
imediatamente anteriores, pois exibe um ritmo
menos intenso de expansão. É importante
ressaltar que os principais índices de preços no
país vêm acelerando ao longo dos últimos meses,
construindo um
ambiente de
cenário
inflacionário.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Horas Trabalhadas
Em agosto, a variável cresceu a um patamar superior ao observado em fevereiro de
2020 (-3,84%), antes da crise causada pela pandemia. Em 2021, a alta no acumulado é
de (2,34%) frente a 2020.
Em linha contrária ao movimento de alta de 8,57%
da variável horas trabalhadas em agosto frente a
julho, a utilização da capacidade instalada da
indústria alagoana apresentou queda de 3 pontos
percentuais na passagem mensal frente ao mês
anterior. Como tal, a queda do nível de atividade foi
acompanhada pela alta das horas trabalhadas em
agosto de 2021, conforme mostrado no gráfico.
Após o ajuste sazonal e de calendário, as horas
trabalhadas na produção cresceram (2,34%) no
acumulado até agosto, frente ao acumulado do ano
anterior. Ressalta-se que o avanço ocorreu mesmo
após queda de (8,86%) em julho, na mesma base de
comparação. Com esse resultado, o indicador
dessazonalizado se aproxima do nível pré-crise,
ficando 3,3% superior ao patamar de fevereiro de
2020.
No mês, a situação também é bastante positiva,
com 11 dos 15 setores apresentando crescimento
em agosto de 2021 frente a julho de 2021. Além
disso, 2 setores intensificaram o ritmo de expansão.
Aqueles com crescimento acima de 10% – nessa
base de comparação – são os de Produtos
Alimentares e Bebidas e Sucroenergético.
Entre os meses de agosto de 2020 e de 2021, as
horas trabalhadas recuaram (-0,85%), incluído o
setor sucroenergético o que representa a média da
variação, nessa base de comparação, em um mês
em que inicia o período da safra açucareira.
Adicionalmente, na média entre janeiro e agosto de
2021, as horas trabalhadas cresceram (2,34%) frente
ao mesmo período de 2020.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Capacidade
Instalada Instalada
Capacidade
No mês de agosto, a variável de Utilização da Capacidade Instalada da indústria
alagoana apresentou queda de 3% em relação a julho de 2021.
Em relação ao nível da utilização da capacidade
instalada da indústria alagoana, o indicador de uso
do parque fabril, somou 71% em agosto com uma
queda de 3 ponto percentual em relação ao
registrado no mês de julho deste ano. Apesar da
queda, a variável está 4 pontos percentuais acima do
patamar de agosto do ano passado.
No cenário alagoano em agosto de 2021, as
indústrias de transformação operaram, em média,
com 70% de utilização da capacidade instalada (UCI),
apresentando, após o mês de maio, uma retomada
de crescimento, seguindo um aumento produtivo
para retomada das vendas e complementaridade de
estoque. Além da safra açucareira, o mês de agosto
inicia as encomendas para o fim de ano e, com isso a
tendência é que nos próximos meses a produção
industrial cresça.
Seguindo de forma diferente ao comportamento do
emprego e horas trabalhadas, o nível de utilização da
capacidade instalada (UCI) recuou 3 p.p, alcançando
69% em agosto, excluso a atividade Sucroenergética.
Com isso, após o primeiro semestre de alta, a variável
completou dois meses consecutivos de queda,
evidenciando um quadro de altas e baixas da
atividade industrial.
Os principais setores com impacto na variável foram
o Sucroenergético, com 80% da utilização da
capacidade, 9 pontos percentuais a menos que no
mês anterior, em seguida o setor Construção Civil,
com 95%, 1 ponto percentual a mais em agosto.
Por sua vez, no mês, a indústria de transformação
nacional operou, em média, com 82,3% da
capacidade
instalada
em
agosto
(série
dessazonalizada).

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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