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RESUMO EXECUTIVO

Em agosto, todos os indicadores 
industriais utilizados na comparação anual 
voltaram a apresentar positividade na 
comparação com o mesmo mês do ano 
anterior. Na média anual, pode-se destacar 
que os resultados foram heterogêneos, 
como pode ser visto na análise com a alta 
anual de (7,36%). Nessa base de comparação, 
dentre os 15 segmentos pesquisados, 7 
apresentaram variação positiva.  Apesar 
deste resultado, a quarta alta consecutiva, 
a indústria encerrou o primeiro mês do 
segundo semestre acumulando uma alta 
menor de 4,20% na comparação com o mês 
anterior. Contribuiu para isto o resultado de 
julho, que foi somente (2,04%) maior que o 
mesmo mês do período de 2016. Adiciona-se 
que mesmo com o crescimento acumulado 
nos primeiros oito meses do ano, a indústria 
alagoana ainda encontra-se muito abaixo 
do nível médio da capacidade fabril, que 
foi 12,3%, registrado em agosto de 2013.

Com relação à análise setorial, os 
destaques positivos na venda industrial 
ficaram por conta da indústria química, que 
avançou (17,72%) perante a julho e do setor 
de Produtos de Matérias Plásticas e Borracha, 
que registrou crescimento pelo segundo 
mês seguido. Com este último resultado 
positivo (15,26%), o setor de Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha acumulou alta 
de (90,29%) no acumulado e responde com a 
participação de 16,3% na alta do acumulado 
da indústria em geral. Na comparação do 
mês de agosto de 2017 a agosto de 2016, 
todos esses gêneros positivos voltaram a 
registrar alta. Já a indústria de Produtos 
Alimentares e Bebidas apresentou queda 
de (-0,14%) ante julho, o primeiro resultado 
negativo desde janeiro. Além dessa queda 
registrada pelo segmento alimentício, 
período em que acumulou ganho no ano 
de (12,89%), apresentaram contribuições 
importantes para o indicador em agosto 
o segmento Sucroenergético que recuou 
(-24,60%) ante julho. Acrescente-se que 
o pior resultado no ano ficou por conta 
da produção açucareira, com retração de 
(-28,35%) em relação ao acumulado de 2016.

Nessa análise apresentada acima, dois 
setores apresentam destaque: Química e 
Produtos Plásticos e Borracha. A indústria 
Química teve seu desempenho sustentando 
pela maior empresa do segmento, atribuído 
à manutenção das saudáveis margens do 
setor petroquímico, além ter mantido as 
suas unidades industriais operando com 
altas taxas de ocupação de capacidade, 
acrescentando-se o resultado do seu 
processo de internacionalização, visto 
que o mercado externo representou, no 
segundo trimestre, 45% do total da receita 
líquida, divididos entre as exportações a 
partir do Brasil. Por sua vez, a indústria de 
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 
vem se consolidando por meio da Cadeia 
Produtiva da Química e do Plástico (CPQP).  
No período, o segmento manteve em 75% a 
média da utilização da capacidade instalada. 
Ressalta-se, ainda, o momento favorável 
com chegada de novas indústrias na cadeia, 
como a empresa BHR Indústria e Comércio 
de Produtos Químicos, com previsão 
de inauguração no final de novembro. 
De acordo com dados da Secretária de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo de 
Alagoas, a empresa será incentivada pelo 
Programa de Desenvolvimento Integrado 
(Prodesin) e possui previsão de investimento 
de R$ 25 milhões nessa primeira etapa, 
sendo que 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 início de funcionamento é de 14.217 
toneladas e, até o quinto ano, deverá fabricar 
28.433 toneladas de substâncias químicas.

Segundo a análise do Sindaaçucar-
AL, o início da safra açucareira 2017/2018 
acontecerá em setembro e deverá produzir 
1,2 milhão de toneladas de açúcar e 247.486 
milhões de litros de etanol, ou seja, uma 
redução em torno de 18% em relação 
ao ciclo anterior. Nessa safra, a moagem 
começará com preços menores praticados 
pelo mercado para alguns produtos do mix 

da cana, a exemplo do açúcar e do etanol.  

Vendas Industriais 
Atividade industrial alagoana volta a 
crescer (4,20%) em agosto, incluso o 
setor sucroenergético.

Custo das Operações Indutriais    
Contribuindo com a alta da 
produção, o setor Produtos 
Alimentares e Bebidas apresenta 
alta de (10,59) e Química uma 
expansão de (27,91%).

Pessoal Empregado
A curva de recuperação se estendeu 
durante o ano, mas em agosto 
retraiu o nível de contratação.

Remunerações Pagas
Massa salarial expande-se (0,71%) 
em agosto. Contudo, o recuo na 
massa real de salários, excluindo 
segmento Sucroenergético se 
explica em parte pela redução de 
parte variável do salário.

Horas Trabalhadas
Mesmo com índices de produção 
em retomada, a indústria recua a 
variável de horas trabalhadas na 
produção.

Utilização da
Capacidade Instalada
Utilização da capacidade instalada 
fica estável no mês de agosto. 
Destaca-se que o recuo das horas 
trabalhadas não veio acompanhado 
da menor utilização da capacidade 
instalada.

Indicadores de Desempenho
Publicado em Dezembro de 2017

Fatos Relevantes
Agosto/2017

Os Indicadores Industriais de agosto mostram o 
fortalecimento da recuperação da atividade industrial. 
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Além disso, a sobrecarga tributária entre 
todos os Estados produtores de açúcar e 
etanol do Brasil continuará a prejudicar 
a competitividade das empresas no 
mercado nacional. Segundo informações 
do sindicato, “as altas alíquotas praticadas 
em Alagoas e a falta de incentivos, que 
ocorrem em outros Estados produtores, 
a exemplo de Pernambuco, São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás e Paraná, vem 
dificultando sobremaneira o escoamento 
tanto de etanol quanto de açúcar, a 
ponto do mercado interno alagoano 
ser abastecido por empresas de outros 
estados nesses dois produtos, embora 
a nossa produção seja excedente”. 

Outro fator relevante para analisar o 
desempenho da indústria em 2017 pode 

ser atribuído ao aumento de (2,53%) do 
emprego industrial no acumulado até 
agosto.  Todavia, na análise do mês de 
agosto, a variável recuou (-3,25%) frente 
a julho.  Nesse panorama, exerceram, 
influências negativas significativas, 
no indicador, os gêneros Produtos 
Alimentares e Bebidas (-2,34%) e o 
setor Sucroenergético (-3,54%). Em 
outra base de comparação, CAGED/
MT, o saldo na geração de empregos 
foi negativo. Nessa lógica, segundo o 
levantamento do órgão, foram efetuados 
7.293 desligamentos contra 6.869 
admissões com carteira assinada. Como 
tal, o mês fechou com saldo negativo de 
424 postos de trabalho, considerando 
que em julho foram apontadas 6.325 
demissões e 6.184 contratações. Os 

setores da Indústria de Transformação 
(-318), Comércio (-93) e Agropecuária 
(-87) foram os que mais recuaram no 
cômputo dos desligamentos em agosto. 

Em agosto de 2017, as vendas 
avançaram (4,20%) sobre julho. O custo 
das operações industriais cresceu 
(10,59%) em agosto na comparação 
com julho. Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou uma queda de 
(-3,25%) quando analisado a julho.  A 
variável horas trabalhadas registrou 
queda de (-1,91%), frente a julho. A 
massa salarial aumentou (0,71%) frente a 
julho. Por fim, a utilização da capacidade 

instalada ficou estável com 79%.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O índice de venda industrial, conforme 
dados da pesquisa de indicadores 
industriais, cresceu (4,20%) em agosto de 
2017, após o recuo de (-3,76%) em julho. 
As indústrias com maiores impactos 
positivos sobre a produção foram Química 
que apresentou índice de (17,72%), 
Produtos Matérias Plásticas e Borracha 
com resultado de (15,26%), Indústria 
Mecânica com (15,85%) e Minerais Não 
Metálicos com variação de (14,07%)

Por sua vez, a indústria de Madeira 
com expansão de (9,74%) e Indústrias 
Diversas e Mobiliário com (1,64%), 
ainda que com menores variações, 
também influenciaram a variável 
em agosto. Por outro lado, alguns 
segmentos retraíram a produção no 
último mês analisado, destacando-se, 
assim, dois que apresentaram a quarta 
baixa consecutiva da venda industrial: 
Sucroenergético com (-24,60%) e 
Material de Transporte com (-10,33%).

Adiciona-se que entre os meses de 
janeiro e agosto deste ano, em relação a 
dezembro do ano passado, o índice de 
venda industrial se recuperou e exibe 
expressiva alta acumulada de (7,36%).  
Destaca-se, ainda que a variável em 
agosto de 2017 é superior (5,73%) em 
relação ao mês de agosto de 2016.

Vale lembrar, mais uma vez, que a 
base de comparação estava deprimida, 
uma vez que a produção havia caído 
cerca de 20% nos últimos meses do ano 
passado, atingindo o “fundo do poço” 
em janeiro de 2016, ocasião em que o 
índice de produção registrou o patamar 
mais baixo de toda a série acompanhada 
pelo IEL/AL. Os dados recentes indicam 
que a demanda na indústria voltou 
a apresentar sinais de recuperação 
e as empresas estão conseguindo 
recuperar os níveis de produção 
próximos daqueles verificados antes 
da  crise econômica iniciada em 2014.

No acumulado de janeiro a agosto de 2017, o índice de venda registra alta de (7,36%). 
No que se refere às vendas domésticas, o índice também exibe alta robusta.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os resultados aferidos pela Pesquisa 
de Desempenho Industrial relativo 
ao COI em agosto apresentaram 
uma alta da ordem de (10,59%) 
frente ao mês de julho e (19,47%) 
excluso o setor Sucroenergético. 
Tal contexto sinaliza que a variável 
apresenta fortes oscilações em vários 
setores industriais. Apesar da base de 
comparação ser bastante tênue em 
decorrência dos efeitos sazonais da 
entressafra açucareira, o gráfico ao 
lado apresenta a variável em meio a 
uma série de oscilações. Nessa direção, 
essa condição de altas e baixas ocorre 
de maneira disseminada entre os 
setores industriais, independente 
do porte, principalmente devido 
à alta de custos dos impostos, 
de capital de giro e de produção. 

De forma geral, o efeito da elevação 
dos custos industriais no indicador 
da indústria apresenta influência 
direta do reajuste na energia elétrica, 
insumos industriais e da valorização 
do dólar que impacta em insumos 
importados mais caros.  Ademais, 
o aumento do índice vem sendo 
considerado acima da alta dos preços 
dos produtos industriais, o que conduz 
a queda no lucro das empresas. 
Dos 15 setores pesquisados, 6 
apresentaram custos abaixo da média 
da indústria e dois ultrapassaram a 
média da variável. Entre os setores 
com elevado crescimento que pode 
significar uma formação de estoque 
até o final do ano, destacam-se 
os seguintes: Química (27,91%), 
Indústrias Diversos e Mobiliário 
(11,18%), Minerais Não-Metálicos 
(9,86%) e Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha com (9,74%). 

Por outro lado, os setores com 
maiores recuos foram os seguintes: 
Vestuários e Calcados (-37,35%), 
Sucroenergético (-31,29%), Material de 
Transporte com (21,51%) e Indústria 
Mecânica com (-9,6%). Mesmo com o 
a redução das demissões, o custo com 
pessoal continua em alta, bem como 
o custo com bens intermediários 
nacionais devido ao seu efeito gradual.

No acumulado de janeiro a agosto de 2017, em relação ao mesmo período do 
ano passado, o índice de custos de operações industriais exibiu alta de (10,60%). 

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Ao se avaliar o impacto da crise 
sobre o emprego na indústria 
alagoana, de acordo com os dados 
do Ministério do Trabalho, observa-
se um saldo líquido de contratações 
(número de admitidos subtraído do 
número de desligados) negativo no 
período que compreende os meses de 
outubro de 2015  a dezembro de 2016, 
nos quais a crise foi mais acentuada. 

Nessa direção, a indústria, que 
tinha em setembro de 2015 um 
total de 70 mil trabalhadores 
formais empregados nesta 
atividade, hoje conta com uma 
força de trabalho reduzida em 18%.

 Em agosto de 2017, ocorreram 
7.293 desligamentos contra 6.869 
admissões com carteira assinada. 
Como tal, o mês fechou com saldo 
negativo de 424 postos de trabalho, 
considerando que em julho foram 
apontadas 6.325 demissões e 6.184 
contratações. Os setores da Indústria 
de Transformação (-318), Comércio 
(-93) e Agropecuária (-87) foram 
os que mais recuaram no cômputo 
dos desligamentos em agosto. 

É interessante fazer uma 
comparação com o período anterior. 
Nesta comparação, percebe-se uma 
variação negativa do emprego de 
(-1,09%) no saldo de contratações, 
fato que se deve tanto à diminuição 
da quantidade de trabalhadores 
admitidos, variação de (-18,5%), 
quanto ao aumento do número de 
trabalhadores desligados, variação 
de (5,4%). Ao se avaliar para os 
segmentos, percebe-se que nem 
todos foram atingidos com a mesma 
intensidade. Os três segmentos 
que concentram a maior parte dos 
trabalhadores formais, sentiram 
de forma bastante acentuada os 
impactos causados pela crise. 

Após atingir, em dezembro de 2015, o mais baixo patamar desde o início da série 
elaborada pelo IEL/AL, o índice do emprego vem apresentando recuperação mês a 
mês com a minimização do recuo.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Na análise do mês de agosto de 
2017 em relação a julho, o índice da 
massa salarial exibiu leve expansão 
de (0,71%) e foi positivo na maior 
parte dos segmentos pesquisados. No 
entanto, no acumulado de janeiro a 
agosto de 2017, a variável apresenta 
uma maior elevação de 19,88%. Dentre 
as altas mais expressivas, podem 
ser destacadas as que ocorreram 
em: Produtos Alimentares e Bebidas 
(17,46%), Sucroenergético (30,09%), 
Indústria Mecânica (35,98%), Produtos 
Matérias Plásticas e Borracha (85,84%) 
e Material de Transporte (103,56%).

 O resultado de agosto de 2017 frente 
a agosto de 2016 ficou positivo em 
(21,04%). Comparativamente ao mesmo 
mês do ano anterior, a variável cresceu 
em nove setores industriais. Três setores 
interromperam a queda da massa salarial 
em julho para registrar crescimento 
em agosto: Sucroenergético, 
Minerais Não-Metálicos e 
Indústrias Diversas e Mobiliário.

Apesar da recuperação em alguns 
setores, outros ainda registram quedas 
superiores a média de julho: Química 
(-2,91%) e Produtos Alimentares e 
Bebidas (-1,07%). Historicamente 
em razão de fatores sazonais há 
uma recuperação do emprego e da 
massa salarial no segundo semestre, 
em decorrência de horas extras e 
contratações temporárias mas, neste a 
expectativa de leve recuperação do PIB 
deve arrefecer esse movimento. Logo, o 
comportamento será diferente daquele 
verificado no mesmo período dos 
anos imediatamente anteriores a crise.

Após retirar os efeitos sazonais com 
a exclusão da indústria açucareira, a 
massa salarial recuou (-1%) em agosto, 
frente ao mês anterior. Após oito 
meses seguidos de queda, o emprego 
mostrou estabilidade em julho e passou 
a crescer em agosto, mas não indica 
que o ajuste do mercado de trabalho 
na indústria chegou ao fim e impactou 
positivamente a massa salarial.

A massa salarial expandiu (0,71%) em agosto ante julho, na série livre de influências 
sazonais.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As horas trabalhadas na produção 
recuaram (-1,91%) em agosto, frente ao 
mês anterior. Deve-se considerar que um 
dos fatores do recuo pode ser explicado 
pelo fato do mês de agosto ter contado 
com dois dias úteis a menos do que julho. 
Além disso, mesmo após excluir os efeitos 
da atividade Sucroenergética que finaliza 
a entressafra no mês, as horas trabalhadas 
recuaram (-0,45%). Por sua vez, ao se 
analisar o recorte setorial, a queda das 
horas trabalhadas continua disseminada 
setorialmente, visto que 6 dos 15 setores 
apresentaram retração no mês de agosto.

No entanto, de janeiro a agosto 
de 2017, o indicador de horas 
trabalhadas apresenta alta de (61,13%). 
De forma geral, com o registro de 
crescimento do emprego, as horas 
trabalhadas reagiram positivamente     
à  maior  atividade  industrial. 

Comparativamente ao mesmo mês 
do ano anterior, as horas trabalhadas 
aumentaram (37,12%) em agosto, o 
que representa uma continuidade da 
retomada da alta de (0,5%) sinalizada 
em julho. Na média de janeiro a agosto, 
frente ao mesmo período do ano 
anterior, as horas trabalhadas cresceram 
acima dos outros indicadores o que 
possibilita uma possível recuperação 
da produção no fim do ano.

Na comparação com agosto de 
2016, o recuo nas horas trabalhadas 
ocorre em sete setores da indústria 
de transformação. Desses setores, três 
registraram quedas em ritmo acima 
de 10% e lideram a queda das horas 
trabalhadas na indústria: Minerais 
Não-Metálicos (-11,06%), Material 
de Transporte (-15,18%) e Indústrias 
Diversas e Mobiliário (-22,97%).

A variável Horas Trabalhadas não reagiu à recuperação da produção e indicador 
dessazonalizado recua (-1,91%) em agosto.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A indústria alagoana operou, 
em média, com 79% de sua 
utilização da capacidade 
instalada no mês de agosto. 
Assim, o indicador, incluso 
o setor Sucroenergético 
se estabilizou quando 
comparado com o mês de julho.

Seguindo de forma 
semelhante ao comportamento 
do emprego, o nível de utilização 
da capacidade instalada 
(UCI) avançou, alcançando 
54% em agosto, excluso a 
atividade Sucroenergética. 
Com isso, a variável completou 
três meses consecutivos de 
estabilidade evidenciando 
uma suavização do quadro de 
crise da atividade industrial. 
Mas é importante ressaltar o 
movimento de previsão de um 
maior desempenho no segundo 
semestre na indústria açucareira.

No que se refere à utilização 
da capacidade instalada de 
produção é possível verificar 
que a indústria alagoana ainda 
não retornou aos patamares 
do período anterior a crise. 
Em agosto, dois segmentos 
afirmaram que operam utilizando 
mais de 80% de sua capacidade 
de produção, mas é um número 
superior no mesmo período de 
2016 com (66%). Tal resultado 
reflete, principalmente, efeitos 
da instabilidade da indústria.

Por sua vez, no mês, a 
indústria de transformação 
nacional operou, em média, 
com 78,7% da capacidade 
instalada em agosto (série 
dessazonalizada). Esse indicador 
avançou 0,3 ponto percentual 
(p.p.) quando comparado 
com o nível do mês anterior.

A Utilização da Capacidade Instalada em agosto apresentou estabilidade.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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