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Na análise do cenário internacional, o 
primeiro semestre de 2021, designadamente 
ao nível da atividade econômica, foi marcado 
por efeitos positivos à medida que a 
produção industrial mundial expandiu cerca 
de (14,8%), quando já tinha apresentado alta 
de (7,5%) no primeiro trimestre e o comércio 
mundial de mercadorias registrou forte 
crescimento, devido especialmente à 
aceleração da vacinação nas economias 
avançadas. No cenário nacional, mesmo com 
o avanço do surto epidemiológico da Covid-
19 em maio e junho e recrudescimento da 
incerteza, a retomada dos programas de 
transferência de renda em abril, como o 
auxílio emergencial e o Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda, permitiram, em boa medida, 
alavancar o crescimento da indústria no 
primeiro semestre do ano.  Mesmo com 
setores registrando restrições de oferta em 
razão da escassez e alta de insumos em 
vários segmentos, boa parcela das indústrias 
extrativas apresentou alta na mesma base de 
comparação, principalmente pela expansão 
nos preços internacionais de commodities e 
elevação das importações mundiais. Todavia, 
a queda recente nos preços do minério de 
ferro, o risco de crise hídrica gerando gatilho 
de cunho inflacionário e o provável 
racionamento de energia, além dos 
problemas enfrentados pela empresa 
Evergrande na China, podem atenuar os 
estímulos de alta nos próximos meses e 
retomar o padrão de resultados negativos. 
Em Alagoas, a venda industrial apresentou 
leve alta de (0,03%) em junho, mas o 
acumulado de (28,51%) no primeiro 
semestre evidencia sinais de uma trajetória 
mais robusta de crescimento, seja pelo nível 
dos níveis de confiança dos empresários que 
já permitiram um aquecimento das 
atividades, seja pelo aumento da demanda 
de setores com magnitude na indústria. Com 
efeito, os indicadores dos diferentes setores 
de atividade industrial alternaram diferentes 
comportamentos frente uma alta 
significativa no trimestre terminado em 
junho, tendo a indústria Sucroenergética o 

maior impacto negativo com recuo de (-
7,38%) devido a entressafra. Em termos 
positivos, observou-se uma melhoria já partir 
de maio no indicador de venda dos setores 
de Construção Civil com (0,06%), Produtos 
Alimentares e Bebidas com alta de (6,26%) e 
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 
com alta de (15,23%), além de uma subida 
nos demais indicadores de confiança da 
indústria. Os setores com maiores destaques 
no acumulado do semestre como Produtos 
Alimentares e Bebidas, Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha, Química e Construção 
Civil têm sido os grandes responsáveis pelo 
aumento observado na demanda por 
máquinas e equipamentos.  Comportamento 
semelhante pode ser observado em outra 
base de comparação e refere-se ao boletim 
de movimento econômico em Alagoas, 
elaborado pela Secretaria de Estado da 
Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL), que registrou 
que o segmento industrial teve alta de (38%) 
com destaque para a fabricação de cloro e 
álcalis (337%), fabricação de açúcar (101%), 
fabricação de produtos químicos (64%), 
material de construção (59%), alimentos 
(45%) e fabricação de resinas (9%), 
computando 59% do total no período. Em 
relação à variável emprego industrial, os 
dados registram alta de (0,18%) em junho 
ante a maio de 2021, mas com menor 
impacto no período antecedente que recuou 
(-1,82%), acompanhado de uma deterioração 
da produtividade. De acordo com a pesquisa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), entre abril e junho, a taxa 
de desemprego em Alagoas alcançou o 
patamar de 18,8%. Logo, Alagoas fechou o 
segundo trimestre de 2021 com uma das 
maiores taxas de desocupação do país.  
Sublinha-se que no primeiro trimestre, a taxa 
era de 20%. Por sua vez, segundo os dados 
do CAGED/MT, Alagoas fechou (-5.565) 
postos de trabalho formal no primeiro 
semestre deste ano. Todavia, no mês de 
junho, o Estado registrou um saldo de 
(+4.651) vagas, sendo (+858) vagas na 
indústria de Transformação e (+535) vagas 
na Construção.  

Vendas Industriais 

A venda da indústria cresceu 
(0,03%) em junho de 2021, após 
alta de (4,61%) em maio. No 
acumulado no primeiro semestre 
de 2021, o faturamento acumula 
alta de (28,51%). 
 
 
 
Custo das Operações  Industriais 
O custo das operações industriais 
avançou (3,66%) frente a maio, 
resultado do fim do ciclo de 
manutenção de estoques e 
aumento dos custos de produção. 
 
 
 
Pessoal Empregado 
O emprego industrial avançou 
(0,18%) em junho. O avanço do 
índice representa uma mitigação 
da sequência de duas quedas 
consecutivas, sendo o acumulado 
negativo de (-0,68%) no ano. 
 
 
 

Remunerações Pagas 

A massa salarial cresceu (1,77%) 
em junho de 2021, após queda de 
(-1,68%) em maio, considerando 
a série com dados do setor 
sucroenergético. 
 
 
 
Horas  Trabalhadas 

As horas trabalhadas na produção 
aumentaram (2,04%) em junho, 
na comparação com maio. 
 
 
 
Utilização da 
Capacidade Instalada 
A UCI demonstra sinais de 
instabilidade, visto que as 
empresas operaram com níveis 
recuo em relação a maio, ou, 
seja, 74%. 
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RESUMO EXECUTIVO 
A venda indústria continuou crescendo em junho. Logo, no acumulado de 2021, as altas 

mês a mês foram significativas, considerando que o último desempenho nessa 

magnitude  foi registrado pela última vez em junho de 2018. 
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  Os resultados das estatísticas do 
comércio internacional, divulgados pelo 
Ministério da Economia e Indústria, 
apontam um valor no mês de junho de 
US$ 6.646.302, significando um 
decréscimo das exportações de (-
39,76%) em junho de 2021 na 
comparação com junho de 2020 (US$ 
11.034.165).  De acordo com os dados, 
nos seis primeiros meses de 2021, o 
estado de Alagoas exportou US$ 
207.091.545 milhões, representando 
uma retração de (-8,96%) em relação ao 
primeiro semestre do ano passado. Sob 
essa perspectiva, o setor 
Sucroenergético foi o maior 
responsável pelo volume do Estado com 
mais de 95%. Estimativas do 
Sindaaçucar-AL e da Conab para a safra 
21/22 é de pouco mais de 18,8 milhões 
de toneladas de cana, ou seja, um 
crescimento estimado de (10,9%) ante 
safra anterior, quando foram 
processadas  17,03 milhões de 

toneladas. Com efeito, as exportações 
devem apresentar melhor 
desempenho, seja porque os preços do 
açúcar e do etanol se mantém com 
tendência de alta, seja pela 
desvalorização do real ante o dólar, que 
favorece as exportações de açúcar e 
aumenta a demanda por etanol 
produzido em Alagoas. Além disso, há 
uma previsão de um aumento de 
produtividade de 5% entre os dois ciclos 
da cana à medida que haverá uma 
redução de 4,5% na área plantada de 
285 mil hectares de cana em Alagoas. 
Alguns setores já superam o nível de 
produção do pré-pandemia, percebida 
na alta de (6,26%) da indústria de 
Produtos Alimentares e Bebidas no mês 
e expansão no acumulado de (36,88%). 
Todavia, as variações positivas no 
primeiro semestre poderiam ter sido 
maiores se a vacinação contra a Covid-
19 não tivesse demorado para avançar 
ou se não tivesse sido interrompido as 

medidas emergenciais durante o 
segundo surto da pandemia. Para 
setores, como Papel, Papelão e Celulose 
com recuo de (-8,77%) e Química com (-
2,08%) são influências negativas os 
gargalos nas cadeias produtivas, do lado 
da demanda, bem como o desemprego 
e a inflação ao retirar o poder de 
compra da população e aumentar os 
custos de produção.Em junho de 2021, 
as vendas reais da indústria avançaram, 
em termos reais (0,03%), sobre maio. O 
custo das operações industriais 
avançou (3,66%) na mesma base 
comparação. Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou alta de (0,18%).  A 
variável hora trabalhada registrou 
elevação de (2,04%) frente a maio. O 
nível de utilização da capacidade 
instalada alcançou 74%, 4 p.p abaixo do 
mês anterior. A massa salarial industrial 
apresentou uma alta de (1,77%) no mês 
de junho em relação ao mês anterior. 
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No acumulado de 2021, o faturamento acumula alta de (28,51%). Mesmo com as 
retrações, a venda industrial se encontra em patamar superior ao registrado antes da 
pandemia de covid-19. 
. 
 

 
 

Segundo os dados da pesquisa de Indicadores, a 
venda industrial permaneceu estável na comparação 
entre junho e maio, com leve alta de (0,03%), na série 
incluindo o Setor Sucroenergético. Com esse 
resultado, o primeiro semestre registrou expansão 
acumulada de (28,51%) na margem, com alta de 
(36,91%) sobre o igual período de 2020.  Como tal, as 
bases de comparação deprimidas do período do início 
da pandemia parecem ter sido superadas frente à 
performance atual em relação ao mesmo período do 
ano passado. 
 
No entanto, um destaque negativo em junho pode ser 
observado na indústria química com recuo de (-
2,08%). Embora o setor tenha reduzido os níveis de 
ociosidade, ainda enfrenta restrições de oferta, com 
escassez e encarecimento de insumos. Quando 
analisado o mês de junho de 2021 frente a junho de 
2020, o segmento da indústria química cresceu 
(60,41%) na mesma base de comparação, estimulado 
pela retomada de uma unidade que esteve parada 
devido os problemas de falha geológica que foi a 
principal causa dos afundamentos de bairros na 
cidade, além da alta nos preços internacionais de 
commodities e crescimento das importações. 
 
Não obstante, o bom desempenho do setor 
manufatureiro alagoano ocorreu de forma 
disseminada entre os setores produtivos à medida 
que entre os avanços, 11 setores apresentaram alta e 
conseguiram recompor uma parte das perdas 
provocadas pela pandemia, sendo destaques: 
Produtos Alimentares e Bebidas com alta de (6,26%) 
no mês e (36,88%) no acumulado do ano, Construção 
Civil com alta de (0,06%)  no mês e (119,63%) no 
acumulado de 2020 e Produtos de Matérias Plásticas 
e Borracha com alta de (5,42%) no mês e (33,50%) no 
acumulado de 2020.  
  

Vendas Industriais 
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O Indicador custos de operações industriais expandiu 
(3,66%) no último mês do segundo trimestre de 2021, 
sobretudo inclinado pela alta dos custos de produção 
originados da retomada da produção, após a 
paralisação em abril e maio de 2020, adicionada a 
influência das variações da taxa de câmbio que 
impactou nos custo dos insumos importados, 
embalagens, pressões inflacionárias, custo com óleo 
combustível  e custo com energia elétrica em razão da 
crise hídrica. 
 
Entre os componentes da variável, a alta também 
aconteceu com os custos de pessoal frente aos 
desligamentos ocorridos no início da pandemia, com o 
pagamento de indenizações e com a queda da 
demanda. Ademais, muitas indústrias escolherem a 
redução da jornada de trabalho, suspensão do 
contrato de trabalho e/ ou mesmo adiantamento das 
férias de seus empregados como resposta à pandemia 
de Covid-19, o que levou ao aumento do custo de 
férias dos empregados. Os custos tributários e custo 
com capital de giro não apresentaram expansão, 
mesmo considerando a alta da taxa Selic ao longo do 
período. 
 
Mais concretamente, os custos expandiram mais que 
os preços das mercadorias produzidas, o que poderá 
sinalizar em perda de lucratividade da indústria 
alagoano no segundo trimestre de 2021. Na análise 
setorial, Produtos Alimentares e Bebidas com alta de 
(7,94%) no mês e (39,80%) no acumulado de 2021, 
além da indústria Química com alta de (3,49%) em 
junho e (37,16%) no acumulado de 2021 são os setores 
com forte impacto na composição da positividade do 
índice. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Os custos da indústria sobem (3,66%) em junho, consequência do aumento da 
produção da indústria Química e de Produtos Alimentares e Bebidas. 
 
 

Custo das Operações Industriais 



5 w w w . f i e a . com . b r 
Indicadores de Desempenho 
Ano 12 – nº 116 – Junho de 2021 

De acordo com os dados levantados pela pesquisa 
de desempenho industrial, o mercado de trabalho 
da indústria de Alagoas inicia um movimento em 
que começa a demonstrar um maior dinamismo, 
sinalizando a retomada do nível de atividade. A 
variável emprego industrial apresentou alta de 
(0,18%) em junho na comparação com o mês 
anterior. Como tal, a melhora do mercado de 
trabalho vem se revelando na expansão da 
população ocupada na indústria à medida que 
quando comparado junho de 2021 a junho de 2020 
a alta foi de (13,77%). 
 
De acordo com a Pesquisa da PNAD do IBGE, 
mesmo que a taxa de desemprego alcance o 
patamar de 18,8% e Alagoas tenha fechado o 
segundo trimestre de 2021 com uma das maiores 
taxas de desocupação do país, os dados do Caged 
mostram um cenário mais favorável para o 
emprego formal e, assim, observa-se estabilidade 
da taxa de desemprego. Segundo os dados do 
CAGED/MT, Alagoas fechou (-5.565) postos de 
trabalho formal no primeiro semestre deste ano. 
Todavia, no mês de junho, o Estado registrou um 
saldo de (+4.651) vagas. 
 
Setorialmente,  no ano as maiores perdas de 
ocupação na indústria foram registradas por 
Material de Transporte (-6,80%) e Indústria 
Mecânica (-7,14%), mas Sucroenergético (-124%) 
também recuou mais que a ocupação total. 
Destaca-se que esse último setor tende a ser 
ocupado pela parcela de menor renda da mão de 
obra, trazendo consequências expressivas sobre a 
desigualdade de renda no Estado. 
  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O recuo do acumulado do indicador no primeiro semestre de 2021 é de (-0,68%), 
sendo positivo, quando comparado a igual período do ano anterior à medida que o 
emprego industrial cresceu (13,77%). 
 
 
 
 

Nível de Emprego Industrial 
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A massa salarial da indústria alagoana aumentou 
com alta de (1,77%) frente a maio de 2021. Tal 
expansão em junho pode ser explicada pelo fim 
dos acordos de suspensão do contrato de 
trabalho ou mesmo pela redução de jornada e de 
salários. 
 
O resultado sem o setor sucroenergético também 
revelou alta de (4,06%). Química (13,08%) e 
Produtos e Materiais Plásticos e Borracha com 
(1,58%) destacaram-se com as maiores 
contribuições positivas, influenciados, 
principalmente, pelas rescisões de pessoal e 
aumento dos adicionais permanentes pagos. Em 
relação ao mesmo mês do ano anterior, 
observou-se alta de (3,98%) no indicador, sendo 
este o segundo mês sucessivo de expansão nas 
remunerações nessa base de comparação. 
 
Por sua vez, em Produtos Alimentares e Bebidas 
com (-0,35%) houve queda da massa salarial, em 
decorrência de menor pagamento de comissões 
sobre vendas. Ademais, Papel, Papelão e Celulose 
(-0,96%) foi influenciado pela alta base de 
comparação anterior. 
 
Além disso, dois fatores chamam atenção para 
esse movimento nos demais setores:  a variação 
da massa salarial se mantém heterogênea entre 
os setores e ganha destaque o menor 
crescimento da ocupação. Boa parte deste 
desempenho deve-se, ainda, ao comportamento 
do pagamento de horas extras, pagamento de 
férias, rescisões e gratificações adicionais a partir 
da retomada da produção.  
  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O crescimento acumulado do indicador no primeiro semestre de 2021 é de 
(3,34%). As maiores influências no indicador advêm dos setores de Produtos 
Alimentares e Bebidas e Química. 
 
 

Remunerações Brutas 
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O total de horas trabalhadas na produção no mês 
de junho foi (2,04%) superior ao mês de maio. A 
variável acompanhou a trajetória das vendas, se 
analisarmos a composição em outra base 
comparação.  
 
Como tal, pode se afirmar que é uma das variáveis 
com bases de comparação deprimidas, mas a 
performance atual em relação ao mesmo período do 
ano passado, permite que o quadro de perda de 
dinamismo também começa a afetar este tipo de 
comparação. Com a alta de (1,60%) no acumulado 
até junho a variável ultrapassa o nível pré-crise. 
Quando a análise é realizada em outra base, a alta 
de (3,43%) frente a igual período do ano anterior se 
justifica em virtude do melhor desempenho da 
série, em decorrência da recuperação da produção e 
utilização da capacidade instalada no primeiro 
semestre de 2021. 
 
Este resultado foi a terceira variação positiva nos 
seis meses já cobertos pela pesquisa, período em 
que houve forte recuo no mês de maio devido a 
entressafra açucareira. Nestes termos, a indústria, 
conforme gráfico oscila o nível de produção e perde 
parte do que recuperou na segunda metade de 
2020.  
 
Em termos setoriais, no mês, a alta do número de 
horas trabalhadas ocorreu em dez setores de 
atividade. As únicas influências negativas vieram dos 
seguintes setores: Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha (-3,31%), Produtos Alimentares e Bebidas 
(-4,53%) e Editorial Gráfica (-24,63%).  No ano, esse 
indicador registrou um movimento dividido 
setorialmente: nove setores registraram alta na 
variável, enquanto quatro registraram queda. 
  

No acumulado de 2021, o indicador apresenta alta de (1,60%). De forma geral, as 
horas trabalhadas na produção superam o registrado antes da crise. 
 
 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Horas Trabalhadas 
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A Utilização da Capacidade Instalada de junho de 
2021 alcançou 74%. Acrescenta-se que o recuo de 4 
pontos percentuais (p.p.) frente ao mês anterior é 
razoável, visto que o dado anterior, de maio, foi 
considerado negativo para o período. A variável de 
junho é 6 p.p. superior ao registrado em junho de 
2020. A variável média dos primeiros seis meses de 
2021 é relativamente maior à registrada no mesmo 
período do ano passado. 
 
No que se tange à utilização da capacidade instalada 
da produção é possível verificar que a indústria 
alagoana retornou aos patamares do período pré-
crise. De um lado, em junho, dois segmentos 
afirmaram que operam no patamar de 80% de sua 
capacidade de produção, sendo esse número 
superior à média. Por outro lado, há menor utilização 
pelos seguintes setores: Química, Minerais Não 
metálicos, Papel, Papelão e Celulose e Indústria 
Mecânica. 
  
Em termos explicativos, a redução da utilização da 
capacidade por alguns setores alagoanos estaria 
associada ao arrefecimento do processo de 
acomodação de demanda doméstica para ajustar 
estoques a um cenário de menor demanda. Mesmo 
considerando o idêntico número de dias úteis, a 
Utilização da Capacidade Instalada da indústria em 
junho de 2021 (74%) reduziu em relação ao mês 
anterior (78%). Na sequência, quando excluído o 
setor sucroenergético, ocorreu queda de 1 ponto 
percentual no mês.  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A Utilização da Capacidade Instalada alcançou 74% em junho de 2021, recuo de 4 
pontos percentuais em relação ao verificado em maio. 
 
 
 

Capacidade Instalada Capacidade Instalada 
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