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Vendas Industriais
A venda industrial aumentou
(4,62%) em setembro na
comparação com agosto. É o
quinto mês consecutivo de
crescimento da variável.
Custo das
Operações Industriais
Custos das operações industriais
expandem (0,62%) em setembro,
sendo a elevada alta de (41,23%)
no acumulado do ano, puxada
pela expansão nos custos com
insumos importados.
Emprego Industrial
O
emprego
na
indústria
aumentou (6,70%) em setembro
frente a agosto. É o terceiro mês
consecutivo de alta. O emprego
expandiu (7,97%) em agosto.
Remunerações Pagas
A massa salarial aumentou
(1,62%) em setembro, após
expansão de (5,19%) em agosto.
Na comparação com setembro de
2019, a massa salarial está 3,60%
maior, mas ainda apresenta
setores com suspensão de
contrato ou redução de jornada.
Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na produção
aumentaram
(3,33%)
em
setembro na comparação com
agosto. É o terceiro mês
consecutivo de crescimento,
acumulando alta de (4,73%) no
período.
Utilização da
Capacidade Instalada
A Utilização da Capacidade
Instalada
da
indústria
de
transformação alcançou 67%,
após
ajuste
sazonal,
em
setembro. O percentual é o maior
desde abril de 2020.

RESUMO EXECUTIVO
Os indicadores industriais no terceiro trimestre de 2020 sinalizam uma melhora da
atividade industrial e do mercado de trabalho. A venda industrial recupera patamar prépandemia.
No terceiro trimestre de 2020, a produção
industrial mundial diminuiu (-3,1%) em
relação ao segundo trimestre; enquanto o
comércio mundial de mercadorias melhorou
como resultado da recuperação das trocas
comerciais das economias avançadas e dos
países emergentes. Ademais, o anúncio de
várias vacinas para a Covid-19 tem ampliado
os efeitos positivos para a futura
recuperação da economia mundial.
Todavia, a indústria, após uma recuperação
no terceiro trimestre de 2020, poderá
incorrer em um novo abrandamento da
atividade econômica mundial no final do
ano, devido ao surgimento de uma segunda
onda da pandemia da Covid-19 na Europa e
nos EUA. Por sua vez no cenário nacional, a
reação da indústria no terceiro trimestre de
2020 minimizou as perdas provocadas pela
pandemia da Covid-19 de março-abril e
colocou o ritmo de produção muito próximo
ao de 2019. Na indústria de transformação,
o resultado no acumulado do ano foi de (0,5%). Ressalta-se que o avanço na
produção acontece de forma heterogênea
ao
se
considerar
os
diferentes
agrupamentos da indústria por intensidade
tecnológica. No cenário local, no mês de
setembro, a indústria foi marcada pelo início
da safra açucareira e a recuperação pode ser
observada na comparação entre os meses
de setembro de 2020 e 2019 que aponta
alta de (76,71%). Com a melhoria do
indicador de clima econômico, interrompeuse o quadro recessivo observado nos seis
meses anteriores, após ter atingido em abril
o valor mínimo da série, e o acumulado do
ano não reflete mais os efeitos adversos da
pandemia com a alta na venda industrial de
(88,43%). Esses números foram puxados,
principalmente,
pelas
indústrias
de
commodities
que
apresentaram
recuperação a partir de junho.
Com o resultado de setembro, a indústria
acumulou em 3 meses um ganho de 50%,
extinguindo as perdas registradas entre
março e abril (-40,1%).
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Com efeito, superou em (2,1%) o nível
registrado no mês de fevereiro, quando a
pandemia ainda não havia afetado a
variável. Na passagem de agosto para
setembro, a variável venda industrial
expandiu em setores com magnitude, ou
seja, em 09 dos 15 segmentos pesquisados,
com destaque para Produtos Alimentares e
Bebidas, Química, Produtos de Matérias
Plásticas e Borracha e Sucroenergético, cujo
resultado foi puxado pela safra 2020/2021.
Os resultados das estatísticas do comércio
internacional, segundo dados do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
recentemente divulgados, apontam para um
crescimento homólogo das exportações de
mercadorias de (12,7%) nos primeiros nove
meses de 2020. Neste mesmo período, as
importações decresceram (17,2%).
As
exportações
alagoanas
foram
predominantemente de produtos intensivos
em recursos naturais (93,2%), seguidas por
produtos intensivos em economias de escala
(2,4%), intensivos em trabalho (2,3%) e
produtos primários (1,6%). Observa-se que
em termos de classificação por intensidade
tecnológica, a indústria alagoana reforça a
conduta de menor intensidade tecnológica,
com a exportação de recursos naturais,
tendo a categoria de “Açúcar bruto”
participado com mais de 90% do total
exportado por Alagoas.
Considerando a variável emprego industrial,
registra-se a maior alta do ano com (6,70%)
frente a agosto. Em outra base de
comparação, a variável apresentou elevação
de (0,77%) no acumulado de 2020. De
acordo com dados do CAGED, da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, no mês de
setembro, as novas admissões no período
em Alagoas alcançaram 22.544 postos de
trabalho, enquanto os desligamentos
chegaram a 5.952, levando ao saldo de
postos de trabalho em 16.592.
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Deste total, mais de 12 mil ocorreram
no segmento da indústria de
transformação, mais especificamente
no
setor
sucroenergético
que
apresentou alta de (11, 64%) frente a
agosto de 2020. De acordo com dados
do Sindicato da Indústria do Açúcar e
do Álcool no Estado de Alagoas
(Sindaçúcar-AL), a previsão para a safra
açucareira é que sejam processadas 18
milhões de toneladas de cana,
podendo variar de acordo com o
comportamento das chuvas no Estado.
Neste ciclo 20/21, iniciado pela usina
Pindorama, todas as unidades optaram
por começar a moagem no mês de
setembro. Para esta safra, a previsão é
que as usinas processem mais de 9,9
milhões de toneladas de cana própria.
Posto isto, os fornecedores deverão
moer pouco mais de 6,4 milhões de
toneladas, além de 1,6 milhão de
toneladas de cana de outras fontes
produtoras. Mais concretamente, em
comparação a safra 19/20, quando
foram esmagadas 16,9 milhões de
toneladas de cana, é esperado uma
alta de (6,4%) nesta nova moagem da
cana em Alagoas. Em relação a

produção de açúcar, a expectativa é
que sejam produzidos 1,5 milhão de
toneladas, sendo pouco mais de um
milhão do tipo VHP e mais de 454 mil
toneladas do cristal.
Para o item etanol, a produção
estimada é de 471 milhões de litros.
Deste total, mais de 233 milhões de
litros são do tipo anidro e mais de 237
milhões do hidratado. Por sua vez, a
indústria química apresentou alta no
mês de setembro de (2,63%), resultado
da base de comparação reprimida do
ano anterior referente ao problema
geológico, frente a retomada em 2020
que levou a uma alta de (69,65%) no
acumulado do ano, refletindo os
impactos das medidas anunciadas pela
maior empresa do setor com abertura
da atividade mineraria.
Dados veiculados pela Braskem
destacam que vendas de resinas da
petroquímica no mercado brasileiro
foram recorde, com mais de 1 milhão
de toneladas. O resultado operacional
reflete ainda os melhores spreads de
polietileno (PE) no Brasil e no México e
de polipropileno (PP) nos EUA, devido
a recuperação da demanda no

mercado americano e o câmbio
desvalorizado. A taxa de utilização
voltou à normalidade, depois de ter
sido reduzida no segundo trimestre e
ficou em 87% entre julho e setembro.
Em setembro de 2020, as vendas reais
da indústria avançaram em termos
reais (4,62%), sobre agosto. O custo
das operações industriais elevou
(0,62%) na mesma comparação.
Por sua vez, o emprego industrial
mostrou uma elevada expansão de
(6,70%).
A variável hora trabalhada registrou
expansão de (3,33%) frente a agosto. O
aumento das horas refletiu na
elevação do nível de utilização da
capacidade instalada. A indústria
alagoana passou de 63% para 67%, o
que representa uma expansão de 4
p.p. em relação a agosto. A massa
salarial industrial apresentou uma
expansão de (1,62%) no mês de
setembro em relação ao mês anterior.
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Vendas Industriais
Venda industrial no mês superou o nível observado antes da pandemia, após três altas
consecutivas. Embora a recuperação dependa da evolução da Covid-19, os resultados têm
melhorado o nível de confiança.
Os ganhos alcançados com a reabertura
econômica se evidenciaram ao longo do
terceiro trimestre na variável venda
industrial. Ademais, os resultados exitosos
nas vacinas desenvolvidas têm conduzido a
perspectiva de melhora da confiança e
normalização da produção no médio prazo.
Com efeito, mesmo que haja uma condição
de aumento de incerteza em razão do
fechamento das economias desenvolvidas na
Europa ou dos EUA, o ritmo de crescimento
da indústria alagoana permanece acima da
média, principalmente para o período a
partir do final deste
ano, mais
concretamente pelo início da safra
açucareira,
mas
também
aos
desdobramentos da continuidade dos
auxílios emergenciais que atendeu aos
demais setores produtivos.
Vale destacar que enquanto alguns
segmentos com magnitude na totalidade da
indústria alagoana, sobretudo, no mercado
de trabalho, como Produtos Alimentares e
Bebidas, Química, Produtos de Matérias
Plásticas e Borracha e Sucroenergético
apresentaram recuperação, há outros que
ainda estão em condições bastante
deprimidas, como Papel, Papelão e Celulose,
Indústrias Diversas e Mobiliário e Indústria
Mecânica.
A variável venda industrial apresentou alta
de (4,62%) frente a agosto e alta de (3,15%)
quando excluso o setor sucroenergético. É
fato que o grau de incerteza sobre a
evolução da pandemia afeta a confiança dos
empresários e das famílias, com efeitos
sobre o investimento, o consumo e o
mercado de trabalho, sendo fundamental a
continuidade das distintas medidas para
mitigar os efeitos
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Custo das Operações Industriais
Leve alta da variável é advinda, principalmente, da expansão dos custos de produção
no setor Sucroenergético, Minerais Não-Metálicos e em Produtos Alimentares e
Bebidas.
O Indicador de Custos de Operações
Industriais no terceiro trimestre de 2020
reforça a queda evidenciada durante a crise
econômica causada pela pandemia de
Covid-19. De forma geral, registra-se o recuo
no custo com energia, no custo de capital de
giro, no custo tributário e no custo com
pessoal. Por outro lado, o preço dos
insumos nacionais e importados aumentou
em razão da desvalorização cambial.
Acrescenta-se que as medidas que foram
implantadas pelo governo com o objetivo de
reduzir os efeitos econômicos da pandemia
impactaram na variável COI.
A variável custos de operações industriais
aumentou (0,62%) em setembro na
comparação com agosto, mas recuou (0,13%) quando excluído os dados do setor
Sucroenergético. Mesmo que a recessão
permita uma queda contínua dos custos nos
próximos meses, a taxa de câmbio elevada,
ainda, irá elevar os preços dos insumos
industriais. Além disso, o recuo da variável
custo poderá apenas se confirmar com a
retomada da atividade econômica tendo em
vista o término das medidas de aumento de
liquidez pelo banco central, o início do
pagamento dos impostos protelados e a
extinção dos acordos de redução de jornada
e salários.
No Estado, só em agosto foi permitido que a
maior parte das atividades econômicas
operassem, tanto por falta de condições
sanitárias adequadas, quanto por falta de
demanda dos setores consumidores.
Ademais, a reduzida circulação de pessoas e
mercadorias em decorrência das medidas de
isolamento social em vigor no segundo
trimestre limitou a circulação de veículos e a
retração no ano ocorreu de maneira
disseminada entre os setores industriais.
Indicadores de Desempenho
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Nível de Emprego Industrial
Ao se comparar o acumulado entre janeiro e setembro de 2020, excluído os dados do
setor sucroenergético, a variável emprego industrial registra alta de (4,64%).
Segundo os dados da pesquisa de
indicadores de desempenho, no mês de
setembro de 2020, foram geradas mais de
10.000 vagas de emprego em Alagoas. Tal
condição é resultado das contratações do
setor sucroenergético que alcançou um
aumento de (11,64%) frente a agosto de
2020, sendo que a grande parte das
contratações foram realizadas em agosto
com alta na variável de (7,97%).
Em termos relativos, essa elevação
representa a segunda maior taxa de
crescimento verificada no emprego
industrial no ano, com expansão de (6,70%)
em relação ao estoque de assalariados com
carteira assinada do mês anterior em toda a
indústria de Alagoas. Outro setor de
atividade que contribuiu em termos de
elevação para este resultado foi Papel,
Papelão e Celulose com (9,53%) de
crescimento comparado com o mês
anterior.
O comportamento positivo na criação de
empregos com carteira assinada registrou
variação positiva no acumulado do ano,
repetindo no trimestre o patamar dos
meses de agosto e julho, e permaneceu
com o comportamento de maior
dinamismo.
Em outra base de comparação, percebe-se
no mês de setembro uma pequena variação
negativa de (-0,59%), excluído o setor
sucroenergético, relativamente à indústria
geral quando comparado com o mês
anterior. Tais números demonstram que de
forma geral os indicadores de trabalho
evoluíram de modo tímido no processo da
recuperação do nível da atividade
econômica frente a as consequências da
perda de postos de trabalho durante os
meses de março e abril da Pandemia de
Covid-19.
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Remunerações Brutas
As remunerações brutas no ano apresentam uma condição instável, sem uma clara
tendência de direção. Assim, indicador apresenta recuo de (-11,31%) na comparação
com setembro de 2019 e uma alta de (0,77%) no acumulado dos doze meses.
O mês de setembro apresentou crescimento
de (6,70%) 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 (11,64%) nos salários,
representando 59% 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.
Na comparação com setembro do ano
passado, o indicador registra queda de (11,31 %). Apesar disso, o rendimento médio
do trabalhador cresceu 0,3% em setembro
frente a agosto, na série com ajuste sazonal.
Assim, nessa base de comparação, a análise
setorial da indústria aponta que a maioria
dos setores registrou queda da massa
salarial no período. Dos quinze segmentos
analisados, nove registraram queda no mês
frente o mês anterior. As maiores exceções
são os setores Produtos Alimentares e
Bebidas (20,92%), Papel, Papelão e Celulose
(5,99%) e Produtos de Matérias Plásticas e
Borracha (10,81%).
Em outra base de comparação, a indústria
encerrou os nove primeiros meses do ano
de 2020 acumulando uma alta de (0,77%) na
comparação com o mesmo período do ano
anterior. Contribuiu para isto os resultados
de julho e agosto. De forma semelhante à
análise em agosto, a alta da variável vem
sendo influenciada pela evolução do
emprego, além dos níveis de inflação.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na produção avançaram (3,33%) em setembro, considerando os
resultados inclusos a indústria do açúcar. É a terceira alta nos últimos nove meses,
mas recuou (-2,89%) excluso a indústria sucroenergética.
Considerando que a indústria, em geral,
apresentou ociosidade comparativamente a
2019 e a utilização da capacidade instalada
segue abaixo do mesmo nível do ano
anterior, a variável horas trabalhadas na
produção apresentou uma retração de (12,75%) em setembro, na comparação com
agosto,
excluído
a
indústria
Sucroenergética. Tal cenário é distinto do
ano de 2019 em decorrência dos efeitos da
pandemia da Covid-19. Apesar do
crescimento no terceiro trimestre, a variável
permaneceu inferior ao que vigorava antes
da pandemia e menor que o do mesmo
período do ano passado. Isso está em linha
com a evolução da renda pessoal, na
ausência de novas medidas de apoio para
os próximos meses, considerando a
recuperação do mercado de trabalho.
Assim, as horas trabalhadas retraíram
mesmo com alta do emprego e sem os
efeitos sazonais da indústria do açúcar,
ocorreu uma menor redução de (-2,89%),
influenciada, principalmente, pelo setor
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha
com recuo de (-5,80%), devido à redução
de pessoal e diminuição nos dias
trabalhados. Como tal, o indicador de horas
trabalhadas é o que mais reflete a
indiferença da recuperação da atividade
base de comparação. Embora oito setores
apresentaram
variação
positiva
na
passagem de agosto para setembro, dez
setores recuaram no acumulado do ano.
Convém destacar que historicamente
durante o mês de setembro a indústria
alagoana costuma demonstrar aquecimento
de suas atividades.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Capacidade
Instalada Instalada
Capacidade
A utilização da capacidade instalada, excluído o setor Sucroenergético, é 4 pontos
percentuais superiores a registrada em agosto de 2020 e 2 pontos superiores a
registrada em setembro de 2019.
Em setembro, o nível médio de Utilização
da Capacidade Instalada situou em 67%,
idêntica ao mesmo período de 2019.
Entretanto quando excluso o setor
sucroenergético, a indústria demonstra
perspectiva de retomada de crescimento da
variável, após alta de 4 p.p ocorrida em
agosto. Com a retomada das vendas e
aproximação do período do final do ano e
do aumento de encomendas, a indústria
poderá ampliar a sua produção e aumentar
sua capacidade em 5% quando comparada
com o mês anterior.
No recorte setorial, por um lado, o setor
sucroenergético amplia em 1% a utilização
da capacidade instalada, visto que no mês
anterior utilizava apenas 79% de sua
capacidade. Assim, esse aumento sintetiza a
evolução geral da indústria, considerando
que todas as usinas tenham iniciado as suas
atividades de moagem da cana-de-açúcar
em setembro. Ressalta-se que essa
utilização é representada por 80% da
capacidade instalada e, diante disso,
percebe-se uma expectativa de expansão
para os próximos meses. Por outro lado,
com a maior utilização da capacidade
instalada, a indústria Construção Civil
conduz as suas atividades industriais em
setembro com 92% de utilização.
No cenário da economia brasileira, a
utilização da capacidade instalada ficou em
72% em setembro, apresentando 1% de
crescimento sobre agosto, conforme dados
dessazonalizados da Confederação Nacional
da Indústria (CNI).

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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