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RESUMO EXECUTIVO

No contraponto da atividade da indústria 
brasileira que cresceu em julho em todos 
os indicadores na comparação com junho, 
a venda industrial alagoana teve queda de 
(-3,76%) na comparação mensal,  impactando 
a sequência anterior de resultados positivos. 
Todavia, no acumulado entre janeiro 
e julho de 2017, a atividade industrial  
apresentou alta de (4,99%) na comparação 
com igual período do ano passado.

Na análise do recorte setorial, cerca de 
09 segmentos da indústria apresentaram 
recuo na produção industrial, destacando-
se os principais: Produtos Alimentares e 
Bebidas (-8,13%), Minerais Não-Metálicos 
(-14,81%) e Sucronergético (-19,20%). Tal 
desempenho negativo é resultado, em 
parte, pelo fato dessas indústrias estarem 
trabalhando com níveis de estoque acima 
do desejado no mês, o que contribui para 
retardar a retomada da produção ou no caso 
do Sucronergético registrar o último mês 
de movimentações, antes do início da safra.

No mês, nota-se, assim, que o cenário de 
produção da indústria segue caracterizado 
pela volatilidade, ou seja, as variáveis  
intervalam entre oscilações mensais positivas 
e negativas. Destaca-se que as oscilações 
interferem para uma retomada da atividade 
em um patamar mais robusto ao registrado 
em 2016.  Mencione-se, ainda, que existe 
uma previsão para uma recuperação gradual, 
principalmente em meses que envolvem a 
safra açucareira, bem como efeitos do reflexo 
do ambiente para a indústria nacional que 
melhorou nos últimos meses considerando 
a estabilidade da inflação para o centro da 
meta e da expectativa de taxas de juros 
menores. Todavia, mesmo com a variável 
no acumulado positivo, a produção no 
Estado ainda não se caracteriza em uma 
tendência ascendente de forma constante. 

Por outro lado, a utilização da capacidade 
instalada chegou a 79%, incluso setor 
Sucroenergético, acima à média em igual 
período de 2016, bem como acima da média 
no segundo trimestre de 2017, ou seja, não 
ocorreu um ponto de inflexão ante os baixos 
índices registrados nos meses anteriores.  
Neste contexto, devem-se, no entanto, 
contemplar, ainda, os efeitos passados das 
reduções de consumo que impactaram 
a dinâmica de setores como: móveis, 
madeira e têxtil, além da redução dos gastos 
públicos e da retração dos investimentos 
em plantas industriais por setores que 
sofreram o agravamento da crise econômica 
na acomodação do consumo das famílias.

Para o segmento da indústria química, a 
retomada mais estável no último trimestre 
deste ano reflete um movimento de 
reposição de estoques em diversas cadeias, 
principalmente devido às previsões de alta 
dos preços de produtos químicos derivados 
do petróleo e da nafta petroquímica, 
minimizando o enfraquecimento do ritmo 
de produção local dos produtos químicos 
de uso industrial. Apesar do aumento da 
venda de 6,8 % no mês, esse aumento 
não foi acompanhado pelo desempenho 
das vendas internas, condicionando uma 
perda de participação da indústria local em 
relação à demanda doméstica. Espera-se 
que a partir do início do segundo semestre, 
o segmento acompanhe o ritmo de aumento 
da atividade de importantes segmentos 
consumidores internos de produtos químicos.  

No tocante ao segmento da indústria 
de plásticos e borracha, o aumento de 
60,87% vem na condição de recuperação 
da indústria nos últimos  meses.  Dentre 
alguns novos investimentos no parque 
industrial alagoano, as obras de construção 
da empresa BHR Indústria e Comércio 

Vendas Industriais 
Venda industrial recuou (-3,76%) em 
julho, mas acumula alta anual de 
(4,99%).  A formação de estoques 
acima e incerteza política são 
alguns dos fatores que podem ter 
impactado na redução.

Custo das Operações Indutriais    
A variável custo de operações 
industriais apresentou queda 
entre as variáveis pesquisadas com 
(-0,52%) em julho contra junho.

Pessoal Empregado
Em relação a junho, a variável 
apresentou diminuição de (-25,73%) 
e registrou queda de (-2,33%) no 
acumulado do ano contra igual 
período do ano passado.

Remunerações Pagas
Em julho, a massa salarial recuou 
(-23,53%) em relação a junho, em 
termos reais. O recuo é resultado 
da influência do pagamento de 
rescisões realizadas no mês anterior.

Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na produção 
registraram alta de (0,50%) no mês 
de julho frente a junho, com alta na 
maior parte dos setores.

Utilização da
Capacidade Instalada
A indústria alagoana operou 
em julho, incluso o setor 
sucroenergético, utilizando, em 
média, 79% de sua capacidade 
produtiva contra 75% em junho, ou 
seja, houve leve queda no mês.

Indicadores de Desempenho
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Fatos Relevantes
Julho/2017

O mês de julho não apresenta avanço nos indicadores, 
apenas uma leve alta na variável horas trabalhadas na 
produção.
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de produtos químicos, que segundo os 
dados da SEDETUR, “irá produzir sulfeto 
de sódio em escamas, carbonato de cálcio 
e bicabornato de sódio, fundamentais 
para os segmentos de mineração, tintas, 
alimentos e gesso. A capacidade de 
produção da indústria para o primeiro 
ano será 14.217 toneladas e, até o quinto 
ano, deverá fabricar 28.433 toneladas 
de substâncias químicas”. Entre outros 
destaques no mês, sublinha-se o decreto 
que concedeu incentivos para instalação 
da Duratex no Estado, que conta com 
um investimento de R$ 1,1 bilhão e 
geração de 460 empregos diretos, 
fortalecendo a cadeia produtiva do móvel  
por meio do plantio do eucalipto  para  
fabricação de chapas de MDF e MDP.

Segundo informações do Sindaçúcar-
AL, o setor Sucroenergético, apresenta 
uma  expectativa de safra  nesse ciclo 
de  13,2 milhões de toneladas de cana, 
metade do que foi processado há cinco 
atrás, em 2012. Ante a safra de 16/17, 
quando foram beneficiadas 16 milhões 
de toneladas, a variação negativa será de 
18%, mesmo apostando na manutenção 
e regularidade das chuvas até o mês 
de setembro. Nessa safra, a grande 
preocupação seria a operação da safra 
apenas com 14 unidades industriais, 
bem como, apesar da expectativa de 

otimismo, a moagem começar também 
com preços menores praticados pelo 
mercado para alguns produtos do mix da 
cana, a exemplo do açúcar e do etanol.

 
Analisando o mercado internacional, 

no primeiro semestre o estado de Alagoas 
foi o que teve maior crescimento das 
exportações no período, com expansão 
de 128,9%.  Acrescenta-se que a balança 
comercial do Estado encerra o primeiro 
mês do segundo semestre com saldo 
positivo. Para o mês de julho, o volume 
exportado foi de US$ 35,8 milhões, ou 
seja, (240,44%) maior do que o total 
exportado em igual mês do ano anterior 
que totalizou US$ 10,5 milhões. Entre 
janeiro e julho de 2017, as exportações 
alagoanas alcançaram o volume de 
US$504,8 milhões, com uma aumento  
de (117,66%) frente ao mesmo período 
do ano anterior. Mesmo considerando o 
cenário  de menor preço internacional,  
o açúcar e derivados destacaram-se na 
pauta das exportações alagoanas para 
China e Europa. Acrescenta-se que do 
total de US$ 504,8 milhões, os produtos 
produzidos pelo setor Sucronergético 
alcançaram 60,3% de participação.  

Considerando outra base de 
comparação, dados do CAGED/MT, 
em julho de 2017, Alagoas perdeu 141 

empregos celetistas, equivalente à 
redução de (-0,5%) em relação ao estoque 
de assalariados com carteira assinada 
do mês anterior. Mesmo que o Estado 
tenha contratado 6.184 novas pessoas 
com carteira assinada, outras 6.325 
perderam seus empregos formais. Os 
setores que mais demitiram no Estado 
foram a construção civil (-352), comércio 
(-196), atacado (-111) e varejo (-85). O 
saldo ficou positivo na indústria (251), 
produtos alimentícios (247) e agricultura/
criação de animais (231). Ressalta-
se que o desempenho alagoano foi 
negativo, quando na média geral houve 
crescimento do número de empregos 
no Brasil pelo quarto mês consecutivo.

Em julho de 2017, as vendas reais 
da indústria recuaram, em termos reais 
(-3,76%), sobre junho. O custo das 
operações industriais teve queda de 
(-0,52%) na mesma base de comparação. 
Por sua vez, o emprego industrial mostrou 
queda de (-25,73%).  A variável hora 
trabalhada registrou alta de (0,50%) 
frente a junho. O nível de utilização 
da capacidade instalada ficou estável. 
A indústria alagoana ficou em 53%, 
excluso o setor Sucroenergético. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma queda de (-23,56%) no mês de 
julho em relação ao mês anterior.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável venda industrial registrou 
queda de (-3,37%). Na análise, procurou-se 
entender se  a indústria alagoana não  tinha 
retomado a produção ou se era apenas 
uma oscilação pontual, como aconteceu 
com a indústria brasileira em julho, 
principalmente porque o maior impacto  
foi  em  um setor com sazonalidade.  

Assim, o segmento que mais 
impactou com a inclinação negativa foi 
o Sucronergético que recuou (-19,20%) 
no mês, influenciando a queda da 
indústria geral em (-3,37%) frente ao mês 
de junho. Nessa direção, ao se analisar 
o contexto setorial, com a chegada da 
safra açucareira em agosto, o terceiro 
trimestre poderá apresentar uma 
oscilação positiva considerando a base de 
comparação deprimida. Por outro lado, 
o que se percebe nos demais setores é 
que a indústria, ainda, apresenta sinais 
débeis de melhoria. Assim, como a maior 
parte da nossa indústria, em termos de 
quantidade de setores que dependem 
do mercado interno, os resultados não 
se alteram muito entre negativo e uma 
leve positividade, mesmo considerando 
que índices de confiança sinalizem 
quedas menores nos próximos meses.

Já na análise do ambiente externo, os 
dados disponibilizados pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, destacam que as exportações 
do Estado somaram em julho US$ 35,8 
milhões, com variação de (224,44%) em 
comparação a igual mês do ano anterior 
que foram de US$ 10,5 milhões. Até julho 
deste ano, as vendas alagoanas para o 
mercado externo totalizaram US$504,8 
milhões, registrando uma alta (117,66%) 
em comparação com o faturamento 
de US$242,4 milhões, registrados 
no acumulado de 2016. Nos setores 
exportadores, o setor químico, por 
exemplo, exportou mais para compensar 
parte do recuo no mercado doméstico.

A variável recuou (-3,37%) em julho em relação a junho. A queda ocorre 
após três meses de recuos consecutivos.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Quando se analisa a 
variável custos de operações 
industriais, é importante o 
destaque  do impacto da  taxa 
de desemprego e pressão sobre 
os gastos com pessoal, maior 
que o aumento em termos 
da produtividade, ou seja, 
elevação do custo do trabalho, 
mesmo que tenha ocorrido 
uma redução das despesas 
com consumo de matérias 
primas e componentes. Todavia, 
mesmo com a desaceleração, o 
indicador acumula uma alta no 
acumulado do ano de 8,42% 
quando comparado ao mesmo 
período do ano anterior.  Assim, 
o aumento reflete parte de 
elevações nos custos de energia, 
capital de giro e tributos.

Quando se analisa o mês de 
julho, verifica-se setorialmente, 
que os principais recuos da 
COI no mês foram registrados 
nos segmentos de Indústrias 
Mecânica (-12,69%), Minerais 
Não-Metálicos (-22,70%) e 
Material de Transporte (-33,84%). 
Nesse contexto, verifica-se que 
o enfraquecimento da variável 
é mais intenso, inclusive, do 
que o observado ao longo da 
crise de 2011, considerando os 
efeitos na área internacional.

No mês, a variável avançou 
na indústria química (2,67%) em 
decorrência do arrefecimento 
que aumentou os custos de 
produção para atender um 
maior volume de vendas 
em todos os mercados, 
além de melhores spreads e 
desempenho das operações 
nos Estados Unidos e Europa, 
Todavia, mesmo que a retomada 
do crescimento ocorra em 2018, 
ainda assim a recuperação da 
variável deverá se apresentar 
com demora na recomposição 
do seu ritmo em razão da 
confiança dos empresários.

A variável apresenta recuou de (-0,52%) no mês de julho, consequência do fim 
da manutenção de estoques em alguns segmentos e aumento da produção.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



5
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 8 - nº 69 Julho de 2017

 

No mês de julho frente a junho, 
o indicador emprego industrial 
apresentou queda de (-25,73%) no 
mês.  Nessa sequência a variável 
apresenta queda após três meses 
de alta e não fornece, ainda, uma 
percepção mais otimista para um 
cenário que não seja de estabilidade 
de recuo, sem perspectivas de 
retomada de crescimento no curto 
prazo. Todavia, cerca de 2 (dois) 
setores apresentam alta no mês.

Nessa direção, os dados 
apresentados pela pesquisa de 
desempenho apontam que o 
emprego industrial continua sem 
recuperação, visto que a taxa de 
desemprego segue alta e a oferta 
de empregos mais especializados, 
continua em queda. Frente ao 
panorama, não tem como esperar uma 
melhora robusta da variável para este 
terceiro trimestre, com exceção dos 
postos de trabalhos que se justificam 
na safra do setor Sucronergético 
que se iniciará em agosto.

Nessa direção, a perspectiva 
para o segundo semestre para 
os demais setores é uma menor 
queda para o emprego, somente no 
primeiro trimestre de 2018, quando 
a disposição em consumir e investir 
aumentarem, apresentando uma 
interrupção do ciclo declinante.

 Segundo os dados do IBGE, a 
taxa de desemprego no trimestre 
encerrado em julho foi de 17,8%, 
0,3 ponto percentual acima do 
trimestre anterior e em Alagoas a 
situação avança na mesma direção, 
conforme dados do último boletim 
de indicadores. De acordo com os 
dados do CAGED, em julho de 2017 o 
estado de Alagoas apresentou saldo 
negativo de (-141) empregos formais 
em relação ao estoque de empregos 
formais do mês de junho de 2017.

O emprego industrial continua no mês a trajetória de retração e teve queda de (-25,73%) 
em julho frente a junho, na série com a inclusão dos dados do setor Sucronergético.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da Pesquisa de 
Desempenho revelaram que a massa 
salarial recuou (-23,57%) em julho, 
frente ao mês anterior.  É importante 
ressaltar que essa é a primeira queda 
mensal após duas altas consecutivas 
nos meses anteriores, resultado da 
retração do nível de atividade no 
segundo trimestre.  Assim, o resultado 
da variável adveio tanto de fatores 
conjunturais, bem como da queda 
devido à redução do pagamento 
de horas extras e das demissões 
ocorridas em algumas empresas.

Ao observar os dados do início do 
segundo semestre de disseminação 
na atividade industrial, constata-
se que onze, dos quinze gêneros 
pesquisados, apresentaram recuo nos 
salários em julho. Sublinha-se que a 
maior retração na variável ocorreu 
no gênero Sucroenergético com 
(-36,33%). Cabe mencionar, conforme 
gráfico ao lado, que o índice desse 
mês delineou consideravelmente, 
quando comparado aos outros meses 
de julho, mesmo considerando um 
cenário de menor inflação no mês.

Por sua vez, as únicas contribuições 
positivas foram originadas de 
Produtos de Matérias Plásticas 
e Borracha com (4%) e Indústria 
Mecânica com (0,13%) frente a junho. 
O aumento nas remunerações pagas 
por esses gêneros foi provocado 
pelo crescimento do aumento 
no número de verbas rescisórias.

Em linha com comportamento da 
ocupação no mês, não se pode deixar 
de mencionar que a queda nos salários 
consolidou um cenário de queda em 
outras bases de comparação. Além 
disso, o rendimento real médio da 
indústria alagoana foi de R$ 1.656,00 
em julho de 2017, sendo este valor 
menor do que o visualizado no 
mês anterior que foi R$ 1.797,34.

Em julho, a massa salarial, semelhante aos demais indicadores, recuou (-23,57%) 
ante junho, excluso o setor Sucronergético e apresentou queda de (-0,29%) no 
acumulado do ano.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da pesquisa demonstram 
uma leve expansão em julho na 
variável horas trabalhadas, incluso 
setor Sucronergético, na comparação 
com junho. Assim, a variável 
apresentou alta de (0,50%) no mês, 
influenciada, principalmente, pela 
preparação do setor açucareiro para 
a safra e corte da matéria-prima.

Destaca-se que o mesmo número 
de dias úteis em relação a junho não 
influenciou o resultado considerando 
os demais setores. Assim, a variável, 
excluso o setor Sucronergético, 
apresentou uma alta de (0,43%) 
frente a junho. Considerando os 
relatórios anteriores sobre a defasagem 
entre o comportamento da taxa de 
crescimento econômico e a taxa de 
desocupação, a manutenção de uma 
leve alta na variável no mês pode 
apontar na direção da recuperação da 
economia alagoana, potencializando    
uma  retomada  funcional da 
utilização da capacidade instalada.

Em termos setoriais, a queda do 
número de horas trabalhadas ocorreu 
em oito setores de atividade, repetindo o 
padrão observado nos meses anteriores, 
na mesma comparação. No mês, as 
maiores influências negativas vieram 
dos seguintes setores: Madeira (-3,46%) 
e Indústrias Diversas e Mobiliário 
(-3,61%). Esse indicador registrou um 
movimento dividido setorialmente, pois 
cinco setores registraram incremento 
de horas trabalhadas. Ressalta-se que 
a expansão no mês de um número 
considerável de setores  ratifica  o 
fato de que alguns setores  antes 
da crise estarem com a utilização 
máxima de sua capacidade instalada.

As horas trabalhadas na produção, livre da influência açucareira, apresentaram 
uma leve alta em julho e cresceram (0,50%) e (8,78%) no acumulado dos sete 
meses de 2017.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A Utilização da Capacidade 
Instalada nas unidades produtivas 
alagoanas totalizou 79%, 
incluso a indústria açucareira. 
O resultado ficou acima do 
observado no mês anterior (75%), 
bem como acima do registrado 
em julho de 2016 (65%).

Alguns setores destacaram-se 
pelo nível de ocupação, acima 
de 70%: Produtos Alimentares 
e Bebidas (70%), Construção 
Civil (90%), Papel, Papelão e 
Celulose (82%), Química (86%) 
e Sucroenergético (85%) que 
iniciará a moagem no mês de 
agosto. Por outro lado, dois 
setores ficaram com grau de 
Utilização da Capacidade abaixo 
de 20% em julho: Têxtil (14%) e 
Material de Transporte (16%), em 
decorrência do fechamento de 
algumas unidades industriais no 
ano. De forma geral, a retração 
da UCI em julho só foi observada 
em menos da metade dos 15 
setores pesquisados. O recuo 
maior foi observado nos setores 
atrelados à dinâmica açucareira.

Para os sete primeiros meses 
ano, a UCI atingiu (79%) e 
foi superior à observada no 
mesmo período do ano anterior 
(70%). Em termos explicativos, 
mesmo como o recuo na 
produção industrial de alguns 
setores no ano, a melhoria da 
confiança do empresário no 
último trimestre trouxeram 
conseqüências para a variável 
na medida em que a sustentação 
do setor em 2017 está pautada 
em um ambiente de medidas 
macroprudenciais pelo governo.

A utilização da capacidade instalada ficou em 53% na média computada em julho, 
recuando 1 (p.p), permanecendo estável, excluindo os dados da indústria açucareira.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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