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Vendas Industriais
A venda da indústria recuou (6,17%) em junho na comparação
com maio considerando a
inclusão
do
setor
sucroenergético. A relativa queda
impacta na queda acumulada em
abril e maio e leva ao aumento de
(0,60%) no ano.
Custo das
Operações Industriais
O custo das operações industriais
avançou (13,90%) frente a maio,
resultado do fim do ciclo de
manutenção de estoques e
aumento dos custos de produção.
Pessoal Empregado
O emprego industrial recuou (1,46%) em junho. A queda do
índice representa uma mitigação
de sequência de quatro quedas
consecutivas e acumulado de (12,70%) no ano.
Remunerações Pagas
A massa salarial aumentou
(3,29%) em junho ante a maio. A
variável em 2020 até junho é (3,35%) inferior à paga no mesmo
período de 2019.
Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na produção
recuaram (-0,42%) em junho. Em
relação a junho de 2019, o índice
mostra redução de (-2,11%) das
horas trabalhadas na produção.
Utilização da
Capacidade Instalada
A UCI demonstra sinais de
instabilidade, visto que as
empresas operam com níveis
abaixo de 70%, ou seja 68%.

RESUMO EXECUTIVO
O indicador de atividade industrial à semelhança de maio apresenta sinais de
recuperação em junho frente às fortes reduções verificadas em abril. A variável venda,
ainda, tem registrado reduções expressivas, mas progressivamente menos intensas entre
maio e junho.
A atividade industrial apresentou uma ligeira maior impacto negativo com recuo de (melhora em junho de 2020, apesar de 58,01%). Em termos positivos, observou-se
manter debilidade após ter atingido, em uma melhoria já a partir de maio no
abril, o nível mais baixo desde o início da indicador de venda dos setores de Produtos
série. A presente oscilação entre resultados Alimentares e Bebidas com alta no mês de
positivos e negativos destaca como a (8,72%), Produtos de Matérias Plásticas e
recuperação da indústria alagoana segue Borracha com alta de (15,23%), Construção
frágil em 2020. O indicador de venda Civil com (42,22%) e Química com (75,07%),
industrial recuou (-6,17%) em junho e além de uma subida nos demais indicadores
apresentou alta de (0,60%) no acumulado de confiança da indústria. Em junho, dois dos
dos seis meses. A condição da crise sanitária cinco Indicadores Industriais registraram alta
da Covid-19 comprometeu fatores essenciais frente ao mês anterior. Na série, a massa
para o dinamismo do mercado de consumo, salarial avançou pelo segundo mês
como confiança, expectativas positivas em consecutivo com (3,29%) e custos industriais
relação ao futuro do investimento e acesso com (13,90%) reverteram o resultado
ao financiamento, mas a variável já sinaliza negativo do mês anterior. O indicador de
uma possível inversão da taxa negativa. utilização da capacidade instalada ficou
Considerando que a indústria alagoana é baixo, em 68,0% incluindo o setor
pouco diversificada e possui reduzida sucroenergético. O emprego industrial
intensidade tecnológica, a recuperação tem recuou (-1,46%) em junho ante a maio de
sido mais clara em setores ligados ao 2020, mas com menor impacto que no
comércio em razão dos auxílios de renda, período antecedente que recuou (-11,41%),
além do fato dos demais setores estarem acompanhado de uma deterioração da
inseridos em cadeias produtivas mais longas produtividade. De acordo com a pesquisa do
e complexas que foram os que mais Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
perderam produção na crise. Na passagem (IBGE), entre abril e junho, a taxa de
de maio para junho, houve expansão de desemprego em Alagoas alcançou o patamar
venda industrial em 7 das 15 indústrias de 17,8%, registrando o terceiro pior
alagoanas, já descontados os efeitos da resultado entre os Estados brasileiros, no
indústria açucareira. Mais concretamente, primeiro trimestre, a taxa era de 16,5%.
este panorama, ao registrar difusão de Segundo os dados do CAGED/MT, Alagoas
resultados positivos, permite, seja como for, fechou (-28.766) postos de trabalho formal
uma conversão para o setor industrial, no primeiro semestre deste ano. Este é
embora não esteja claro a trajetória de resultado da diferença entre a quantidade de
ascendência que será posto frente a base de demissões (68.940) e de admissões (40.174)
compensação
deprimida
das
perdas com carteira assinada no período. Todavia,
ocorridas com a pandemia da Covid-19 a no mês de junho, o Estado registrou um
partir do fim de março. Este fato decorre, saldo de (+863) vagas. Os resultados das
sobretudo, porque pode levar algum tempo estatísticas do comércio internacional,
para completa mitigação, face o aumento divulgados pelo Ministério da Economia e
dos gastos públicos, do endividamento do Indústria, apontam para um decréscimo das
setor privado, da redução das exportações e exportações de (-81,7%) em junho de 2020
da elevação dos níveis de desemprego. Com na comparação com junho de 2019. Essa
efeito, os indicadores dos diferentes setores queda representou uma perda de R$ 92,7
de atividade industrial alternaram diferentes milhões. De acordo com os dados, nos seis
comportamentos frente uma redução primeiros meses de 2020, o estado de
significativa no trimestre terminado em Alagoas exportou US$ 227,5 milhões,
junho, tendo a indústria Sucroenergética o significando uma expansão de (34,8%) em
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relação ao primeiro semestre do ano
passado. Sob essa perspectiva, o setor
Sucroenergético foi o maior responsável
pelo volume e movimentou US$ 204
milhões em produtos derivados da canade-açúcar que significou uma expansão
de US$ 59,5 milhões em relação a
2019.Mesmo diante da pandemia da
Covid-19 que paralisou a economia e
desencadeou uma recessão homogênea,
o Estado de Alagoas anunciou política de
incentivos
para
diferentes
empreendimentos que se instalarem no
Estado. No período de junho, ocorreu a
concessão de benefícios fiscais e
locacionais para 15 novas empresas, que,
juntas, irão injetar mais de R$235,7
milhões na economia alagoana com a
geração de 1.081 postos de trabalho,
representando 4.385 empregos diretos e
indiretos. Entre os empreendimentos,
destacam-se no mercado de indústria de
reciclagem a empresa Clodax em

Maceió, que teve o pedido de incentivos
fiscais e locacionais aprovado pelo
Conedes e investirá R$12,9 milhões com
a geração de 54 postos de trabalho.
Adicionalmente, a concessão de novos
benefícios, também ampliará os
incentivos locacionais, a exemplo dos
recebidos pela Krona, Copra e Alepak, e
previsão de 358 novos postos de
trabalho. Na análise setorial, chama
atenção a elevada alta de (75,07%) da
indústria química em junho, mas com
queda no acumulado de (-10,09%) no
ano. Como tal, a maior empresa da
indústria química em Alagoas apresentou
resultado global com prejuízo de R$ 2,5
bilhões no segundo trimestre de 2020,
reflexo da combinação de queda nas
receitas devido à crise da Covid-19,
despesas ligadas ao dano geológico nos
bairros de Maceió e pressão financeira
devido à alta do dólar. Além disso,
segundo informações veiculadas pela

Braskem, o dano geológico levou a
projeção adicional de 3,3 bilhões de reais
ou “63,5% sobre o que já existia, o que
eleva o total reservado no balanço para
esta causa a 8,5 bilhões de reais —
montante equivalente a quase 50% do
atual
valor
de
mercado
da
companhia”.Em junho de 2020, as
vendas reais da indústria recuaram, em
termos reais (-6,17%), sobre maio. O
custo das operações industriais avançou
(13,90%) na mesma base comparativa.
Por sua vez, o emprego industrial
mostrou queda de (-1,46%). A variável
hora trabalhada registrou retração de (0,42%) frente a maio. O nível de
utilização da capacidade instalada
alcançou 68%, 1 pp. acima do mês
anterior. A massa salarial industrial
apresentou uma alta de (3,29%) no mês
de junho em relação ao mês anterior.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Vendas Industriais
A venda industrial recuou (-6,17%) em junho em relação a maio. O acumulado de
2020 apresenta alta de (0,60%) frente ao ano de 2019.
Em junho de 2020, alguns setores da
indústria alagoana apresentaram trajetória
de recuperação das perdas provocadas pela
Covid-19. O choque intenso do final de
março e abril começou a ser compensado a
partir de maio, mas em junho a queda foi
menos intensa com (-6,17%) sobre maio e
alta de (0,60%) sobre o acumulado do ano
de 2020. Todavia, a venda industrial
permanece (-7%) abaixo do nível de
fevereiro de 2020, excluindo a atividade
sucroenergética. Entre os avanços positivos,
7 setores apresentaram alta e conseguiram
recompor uma parte das perdas provocadas
pela pandemia, sendo destaques: Produtos
Alimentares e Bebidas com alta de (8,72%)
em junho e (6,79%) no acumulado do ano,
Construção Civil com alta de (42,22%) no
mês e (54,78%) no acumulado do ano e
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha
com alta de (15,23%) no mês e (21,70%) no
acumulado do ano. Com efeito, para outros
segmentos da indústria, o retorno ao nível
de produção pré-pandemia está mais
distante, seja em decorrência das questões
sazonais como o setor Sucroenergético com
queda no mês de (-58,01%) ou setores
como a indústria química, sobretudo, que
apresentou expansão considerável, de
(75,07%) no mês, mas mesmo assim
permaneceu negativo no acumulado do ano
(-10,09%).No contraponto, mesmo com alta
em maio, a grande maioria dos setores
industriais ainda não conseguiu voltar ao
nível de produção anterior ao choque da
Covid-19. Dos 15 gêneros, 6 estão no
negativo no acumulado de 2020 em relação
ao acumulado de 2019.
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Custo das Operações Industriais
Os custos da indústria sobem (13,90%) em junho, consequência do abrandamento
da manutenção de estoques e do aumento da produção de outras indústrias no
período.
O Indicador custos de operações industriais
expandiu (13,90%) no último mês do
segundo trimestre de 2020, sobretudo
inclinado pela alta dos custos de produção
originados da retomada da produção, após
a paralisação em abril e maio, adicionada a
influência das variações da taxa de câmbio
que impactou nos custo dos insumos
importados, embalagens, custo com óleo e
combustível e custo com energia elétrica.
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
escolheram 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 redução
de 15% na média trimestral 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 alagoana no segundo trimestre de
2020. Na análise setorial, Produtos
Alimentares e Bebidas com alta de (6,53%)
no mês e (14,02%) no acumulado de 2020,
além da indústria Química com alta de
(21,64%) em junho e (14,71%) no
acumulado de 2020 são os setores com
maiores impactos na composição da
positividade do índice.

Indicadores de Desempenho
Ano 11 – nº 104 – Junho de 2020

Evolução dos Custos
2,50
2,00

1,50
1,00
0,50
0,00

2019

2020

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

4
w w w . f i e a . com . b r

Nível de Emprego Industrial
Semelhante a maio, o emprego não mostrou recuperação em junho e recuou (1,46%) frente ao mês anterior, reforçando a sequência de quatro quedas.
O indicador de emprego industrial
registrado em junho continua a sinalizar um
crescimento do desemprego, com o número
de queda nos postos de trabalho da
indústria. A atenuação da queda ganhou
força em junho, mas a variável ainda regista
negatividade em todas as bases de
comparação face ao ano anterior, sendo
muito menos expressiva do que aconteceu
em maio e abril. Tal comportamento poderá
sinalizar no próximo boletim que já poderá
ter passado os momentos mais difíceis
associados a pandemia de covid-19. A
despeito de todas políticas de apoio a
manutenção do emprego implementadas
pelo governo, o número de ocupados
recuou para um patamar menor, visto que
em junho o indicador recuou (-1,46%)
frente a maio e a taxa de desemprego foi
mais elevada quando se compara com o
mesmo
período
dos
anos
anteriores.Setorialmente, as maiores perdas
de ocupação na indústria foram registradas
por Material de Transporte (-7,82%) e
Vestuários e Calçados (-19,46%), mas
produtos Alimentares e Bebidas (-0,58%) e
Sucroenergético (-124%) também recuaram
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.De acordo
com dado do IPEA, a partir de dados do
segundo trimestre de 2020, “o Auxílio
Emergencial foi capaz de compensar cerca
de 45% do impacto da Covid-19 sobre a
massa de rendimentos, em função da perda
de remuneração dos que permaneceram
empregados e da queda da ocupação”.
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Remunerações Brutas
A massa salarial da Indústria alagoana registrou alta de (3,29%) em junho, quando
comparada a maio de 2020 incluindo os dados do setor Sucroenergético.
A massa salarial da indústria alagoana
aumentou significativamente com alta de
(3,29%) frente a maio de 2020. 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 (2,23%). Sucroenergético (4,81%),
Produtos Alimentares e Bebidas (1,37%) e
Produtos e Materiais Plásticos e Borracha
com (0,73%) 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 queda de (-7,65%) no
indicador, sendo este o terceiro mês
sucessivo de queda nas remunerações
nessa base de comparação.Por sua vez, em
Material de Transporte com (-55,64%)
houve queda expressiva da massa salarial,
em decorrência de menor pagamento de
comissões
sobre
vendas.
Ademais,
Vestuários e Calcados (-35,64%) 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 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.
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Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na produção recuaram (-0,42%) em junho frente a maio. A
variável apresentou queda em quase todos as bases de comparação.
O total de horas trabalhadas na produção
no mês de junho foi (-0,42%) inferior ao
mês de maio. A variável acompanhou a
trajetória das vendas, se analisarmos a
composição em outra base comparativa.
Como tal, é a uma das variáveis que recuou
de forma contínua na indústria desde o
início da pandemia. Mesmo a alta de
(5,34%) no acumulado até junho não fez a
variável ultrapassar o nível pré-crise.
Quando a análise é realizada em outra base,
a queda de (-2,11%) frente a igual período
do ano anterior se justifica em virtude do
pior desempenho da série, em decorrência
da queda da produção e utilização da
capacidade instalada no primeiro semestre
de 2020. Vale registrar que essa
desvantagem
negativa
é
relevante,
principalmente ao comparar com os dados
apontados pelos indicadores industrias
coletados pela CNI, especificamente,
porque o indicador dessazonalizado de
horas trabalhadas não só caiu nos três
primeiros meses do ano, como também
ganhou ritmo de expansão na comparação
com o mês anterior a partir de junho. Em
termos setoriais, a queda do número de
horas trabalhadas ocorreu em nove setores
de atividade. Em junho, as únicas
influências positivas vieram dos seguintes
setores: Produtos de Matérias Plásticas e
Borracha (0,90%), Sucroenergético (1,53%),
Indústria Mecânica (1,94%) e Papel, Papelão
e Celulose (13,29%). Esse indicador
registrou
um
movimento
dividido
setorialmente: nove setores registraram
queda de horas trabalhadas, enquanto
quatro registraram alta e outros dois
apresentaram estabilidade.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Capacidade
Instalada Instalada
Capacidade
A indústria alagoana segue refletindo o platô da utilização da capacidade instalada,
prejudicada pela demanda doméstica em meio ao alto nível de desemprego.
A Utilização da Capacidade Instalada de
junho de 2020 alcançou 68%. Acrescenta-se
que o aumento de 1 ponto percentual (p.p.)
frente ao mês anterior é razoável, visto que
o dado de maio, foi considerado negativo
para o período. A variável de junho é 3 p.p.
superior ao registrado em junho de 2019. A
variável média dos primeiros seis meses de
2020 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 não retornou aos
patamares do período pré-crise. Em junho,
dois segmentos afirmaram que operam no
patamar de 80% de sua capacidade de
produção, mas esse número é inferior a
média. Tal resultado reflete, principalmente,
a menor utilização pelos seguintes setores:
Química, Têxtil, Madeira, Papel, Papelão e
Celulose e Material de Transporte. 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 2020 (68%)
aumentou em relação ao mês anterior
(67%). Assim, a Capacidade Instalada da
Indústria Alagoana aumentou 1 ponto
percentual (p.p.). Na sequência, quando
excluído o setor sucroenergético, ocorreu
queda de 1 ponto percentual no mês.
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