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RESUMO EXECUTIVO

Depois de três meses seguidos de 
resultados positivos, a venda industrial 
apresenta expansão de (14,19%) em 
agosto na comparação com o mês 
anterior. No contraponto, quando 
analisado o cenário da indústria nacional, 
percebe-se uma queda de (-3,8%), sendo 
a maior retração desde janeiro de 2012, 
o que reflete a dificuldade da indústria 
em engatar uma recuperação mais 
sólida em meio à recessão da economia.  

Em Alagoas, no mês de agosto, a venda, 
historicamente, apresenta alta à medida 
que ocorre o início da safra açucareira 
mesmo considerando que a indústria 
não apresentou uma estabilidade ou 
retomada contínua da produção, visto 
que foi possível observar que, quando 
ocorreu um movimento de queda, 
sobretudo, houve uma compensação 
na sequência com crescimento. 

Importante ressaltar que o ambiente 
em Alagoas reflete, em boa medida, as 
incertezas dos empresários que impedem 
alavancagem em investimentos 
permeado pelo ritmo fraco da atividade, 
notadamente com a proximidade 
das eleições presidenciais, o que vem 
afetando tanto a demanda de bens de 
produção e,  bens intermediários ou a 
disposição para novos investimentos.

Em relação ao emprego industrial, 
o que se percebe na análise do mês é 
representado por uma trajetória de alta 
de 7,52%, mas no acumulado do ano 
uma queda de (-26,93%) apresentando 
uma lenta recuperação, refletindo 
o baixo dinamismo do mercado de 
trabalho na indústria alagoana. A taxa 
de desocupação no mercado de trabalho 
mantém-se elevada no terceiro trimestre 
de 2018 em Alagoas com 16% e, apresenta 
um ritmo de queda pouco acentuado 
frente aos 17,20% do mesmo trimestre 
de 2017. Esta redução do desemprego 
reflete, principalmente o desempenho 
do crescimento da ocupação.

De acordo com outra base de 
comparação, Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), 
Alagoas criou 3.890 vagas de emprego 
com carteira assinada no mês de agosto.  
De acordo com a base de comparação, 
o saldo de empregos é a diferença entre 
o total de admissões e, o de demissões 
de funcionários com carteira assinada. 
Ao todo, foram registradas 11.658 
contratações e 7.768 demissões no mês.

No acumulado do ano, contudo, 
o saldo é negativo visto que foram 
fechadas mais de 19 mil vagas formais 
de emprego desde janeiro. Além de 
agosto, apenas maio teve saldo positivo. 
A pior situação foi em fevereiro, quando 
10.698 vagas foram fechadas em 
decorrência da entressafra açucareira.

Quando se analisa os segmentos 
com maior magnitude na indústria, o 
setor químico alagoano apresentou 
aumento de 19,22% frente a julho de 
2018 e, a partir do segundo trimestre 
de 2018, a taxa média de utilização 
foi de 90%, em linha com o primeiro 
trimestre de 2018, a despeito das 
restrições logísticas decorrentes da 
paralisação dos caminheiros. A maior 
empresa do segmento,  Braskem, 
registrou EBITDA de R$ 3,2 bilhões (US$ 
877 milhões) no segundo trimestre 
de 2018, resultado 20% superior ao 
registrado no primeiro trimestre do 
ano e 5% maior do que o registrado 
no mesmo trimestre do ano passado.

Por sua vez, o setor sucroenergético 
deposita as esperanças na moagem 
que se iniciou no mês de agosto, 
considerando a normalidade do regime 
pluviométrico em Alagoas que permite 
uma expectativa de melhora positiva 
na safra de cana 2018/19. A previsão do 
Sindicato da Indústria do Açúcar e do 
Álcool no Estado de Alagoas (Sindaçúcar-
AL) é de que a produção seja superior 
a 15 milhões de toneladas de cana 

Vendas Industriais 
Das variáveis pesquisadas, a 
venda mostra tendência mais 
clara de recuperação com 
aumento de 14,19% frente a 
julho.

Custo das Operações 
Indutriais    
O Indicador de Custos Industriais 
aumentou (143,56%) em agosto 
de 2018, em comparação com 
julho. Entre os componentes 
do custo de produção, o Setor 
Químico foi o setor com maior 
efeito na variável.

Pessoal Empregado
O emprego industrial manteve-
se praticamente acima em 
agosto,  ao registrar uma 
variação positiva de 7,52%. 
Ressalte-se que é o terceiro 
resultado positivo.

Remunerações Pagas
Inflação baixa e alta no salário 
provocou uma elevação na 
variável massa salarial de (0,90%) 
frente a julho de 2018, ainda 
que menor quando comparado 
com o mesmo período do ano 
anterior.

Horas Trabalhadas
Com indicador de vendas 
em crescimento, a indústria 
aumenta a variável e suas 
encomendas para as festas de 
final de ano.

Utilização da 
Capacidade Instalada
A utilização da capacidade 
instalada também mostra 
sequência de altas e  volta ao 
percentual superior ao início 
da crise e opera com 82% da 
capacidade fabril.
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Fatos Relevantes
Agosto/2018 Venda industrial em Alagoas tem alta substancial em agosto pelo 2º mês 

seguido no mês em meio a um ambiente de atividade econômica fraca e 

incertezas no campo político.
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processadas no estado, bem acima 
dos 13 milhões de toneladas de cana 
da safra anterior quando Alagoas 
sofreu um déficit pluviométrico que 
ocasionou em sucessivas quebras 
de produtividade. Em relação à 
atratividade de novas indústrias no 
ano de 2018, Alagoas já conta com 12 
empreendimentos no setor industrial, 
que somarão mais de 10 mil novas 
vagas de trabalho no mercado. De 
acordo com informações da  Sedetur 
de Alagoas, uma das indústrias em 
Alagoas é a BHR, que já funciona com 
120 operários e após ampliação de sua 
capacidade instalada alcançará em 
torno de 400 empregos. A indústria é a 
primeira da América Latina a produzir 
sulfeto de sódio e irá fortalecer a 
Cadeia Produtiva da Química e do 
Plástico (CPQP) no estado, formada 
por aproximadamente 80 empresas 

e mais de 15 mil trabalhadores. Um 
importante aliado na atração de 
novas indústrias é o Programa de 
Desenvolvimento Integrado do Estado 
de Alagoas (Prodesin) que passou 
por uma modernização para garantir 
melhores incentivos às empresas 
que buscam se instalar em Alagoas.

Exerceram, influências positivas 
significativas, no indicador Vendas, 
os gêneros de Têxtil (423,18%) e, 
Indústria Gráfica (16,89%) com reflexo 
do aumento da produção para atender 
as campanhas eleitorais no período 
eleitoral, para governo. Com devido 
destaque também a Indústria de 
Minerais Não-Metálicos com (23,75%) 
de crescimento das vendas quando 
comparado com o mês de julho. Esse 
cenário sugere que o setor aumentou 
seu processo produtivo pela influência 
da movimentação dos estoques. As 

vendas de uma maneira geral foram 
positivas no período e, superior ao 
mesmo período do ano anterior.

Em agosto de 2018 as vendas 
cresceram, em termos reais, (14,19%) 
sobre julho. Os custos das operações 
industriais aumentaram (143,53%) 
em agosto na comparação com julho. 
Por sua vez, o emprego industrial 
mostrou uma ampliação de (7,52%) 
quando analisado a julho.  A variável 
hora trabalhada registrou aumento 
de (14,65%), frente a julho. A 
indústria alagoana apresentou 4 p.p. 
superior utilização da capacidade 
instalada em relação a julho. A massa 
salarial industrial apresentou uma 
expansão de (0,90%) no mês de 
agosto em relação ao mês anterior.  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O resultado da venda industrial 
do mês de agosto é 14,19% superior 
ao registrado em julho e 28,52% 
superior ao registrado em agosto 
de 2017. O faturamento acumulado 
nos oito primeiros meses de 2018 
é 28,89% maior que o registrado 
em igual período de 2017. 

Após retirar os efeitos da 
sazonalidade açucareira, o faturamento 
avançou 14,35% em agosto, frente 
a julho. Esse indicador mostra 
trajetória de recuperação mais sólida 
no terceiro trimestre. De janeiro 
a agosto de 2017, o faturamento 
acumulou uma expansão de 50,01%.

Comparativamente ao mês 
anterior, o faturamento cresceu em 
treze setores industriais. Três setores 
interromperam a queda do faturamento 
em julho para registrar crescimento 
em agosto: Produtos Alimentares 
e Bebidas, Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha e Sucroenergético.

Apesar da recuperação na maioria dos  
setores, um ainda registra queda superior 
a 40%: Material de Transporte (- 47,58%).

O desempenho da indústria em 
agosto reflete ritmo mais intenso 
de crescimento nos indicadores de 
faturamento, horas trabalhadas e 
massa salarial, quando comparado 
com o mesmo período do ano anterior.

A despeito da melhoria do quadro 
setorial, em resumo, os segmentos 
com maior intensidade de crescimento 
foram responsáveis pelo abrandamento 
da crise, o que sugere que a retomada 
total da indústria foi acompanhada 
pela mudança de sinal da acentuada 
volatilidade em muitos ramos. Elevadas 
taxas de recuo avançaram para a 
recuperação no período do final do 
ano passado para o início deste ano.

Venda industrial cresceu 1,2% em agosto, na comparação com o mês anterior. Esse 
resultado é positivo na medida em que o mês contou com o mesmo número de dias 
úteis que julho.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Na análise do indicador de 
custos de operações industriais, no 
mês de agosto 2018, a expansão 
de 143,53% foi puxada pela alta 
dos custos com intermediários, 
importados e nacionais e do custo 
com energia. O custo com capital 
de giro é responsável também 
pelo aumento, pois apresentou 
crescimento após vários 
trimestres seguidos de queda.

Deve-se adicionar na análise 
no início do terceiro trimestre de 
2018, o aumento de lucratividade 
da indústria, considerando a alta 
dos preços dos manufaturados 
domésticos de 3%, bem acima 
ao aumento de 143,53% dos 
custos industriais no período.

Segundo dados do relatório de 
Custos Industriais da CNI em agosto 
de 2018, a indústria brasileira 
também “ganhou competitividade 
no trimestre, em especial por 
conta da desvalorização do 
real no período, que gerou um 
aumento de 12,2% nos preços dos 
produtos importados, em reais, 
que competem com os produtos 
da indústria brasileira no mercado 
doméstico. O preço dos produtos 
manufaturados nos Estados Unidos, 
em reais, aumentou 10,4% no 
período, indicando uma melhoria 
da competitividade dos produtos 
manufaturados brasileiros 
também nos mercados externos”.

Quando se analisa a 
desvalorização do real no início 
do terceiro trimestre para alta 
de competitividade frente aos 
produtos importados, que 
concorrem com a indústria 
alagoana no mercado doméstico. 
“Enquanto os custos industriais 
se elevaram em 3,8%, os custos 
dos manufaturados importados 
em reais se elevaram em 
12,2%. É importante ressaltar 
que a desvalorização cambial 
impacta a competitividade 
da indústria impactando os 
concorrentes de origem externa”.

Os setores sucroenergético e química são os principais responsáveis pela retomada 
nos custos operacionais da indústria alagoana.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A evolução do indicador de 
desempenho do mercado de trabalho 
na Indústria de Alagoas pode ser 
analisada, segundo gráfico ao lado, 
como um dos indicadores que reflete 
o ritmo menos intenso de crescimento 
no ano. Este comportamento 
fica evidente no gráfico que 
apresenta a dinâmica da taxa de 
desemprego nos dois últimos anos.

Mencione-se que o emprego 
industrial, incluso setor 
sucroenergético, aumentou (7,52%) 
em agosto, na comparação com 
o mês anterior, verifica-se um 
crescimento de 6,61% frente a julho. 
O rendimento real recebido no 
trabalho, em trajetória ascendente, 
atingiu R$ 1.256,85, incluso setor 
sucroenergético e R$1.784,59, 
excluso setor sucroenergético.

A luz dos resultados obtidos pelo 
MTE-CAGED observa-se, em agosto 
no segmento industrial, Alagoas 
criou 3.890 vagas de emprego 
com carteira assinada no mês de 
agosto.  De acordo com a base de 
comparação, o saldo de empregos é a 
diferença entre o total de admissões 
e, o de demissões de funcionários 
com carteira assinada. Em outra 
base de comparação, percebe-se 
uma variação negativa de (-23,38%) 
relativamente à igual período de 
2017. Tais números demonstram que 
de forma geral os indicadores de 
trabalho evoluíram de modo bastante 
favorável, no processo da recuperação 
do nível da atividade econômica. 

 Alta de empregos com carteira 
assinada esteve condicionado, 
principalmente, pelo desempenho 
de alguns setores (Material 
de Transporte, Metalúrgicas e 
Siderúrgicas, Química e Extração 
e Tratamento de Materiais). 

De forma geral, o resultado 
mensal é positivo e provavelmente 
está associado a uma maior 
atratividade do mercado.

Em agosto, o emprego industrial voltou a crescer, alcançando valores positivos de 
7,52%, sendo que ao excluir o setor sucroenergético, a taxa elevou-se em uma menor 
proporção em 6,77%. 

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



6
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
   Ano 9  -  nº 82 - Agosto de  2018

 

Os Indicadores Industriais de agosto 
apontam que a indústria já apresenta 
sinais de quebra da continuidade do 
ciclo recessivo. Nessa direção, percebe-
se uma recuperação nos últimos 
meses na variável massa salarial. Os 
dados registraram em agosto uma 
alta de (0,90%), incluindo o setor 
sucroenergético. Quando descontados 
os efeitos sazonais e correção para 
os dias úteis, o índice registra alta 
na passagem de julho para agosto.

Substanciado no aumento 
de empregos, o indicador da 
massa salarial é influenciado 
pela recuperação na indústria. 
Destaca-se que poderá ocorrer a 
intensificação da atividade industrial 
nos próximos meses, visto que a 
retomada da utilização da capacidade 
instalada foi confirmada em agosto 
por meio da expansão de 4 p.p. 

Em convergência com o recuo da 
variável quando se analisa a indústria 
sem o setor sucroenergético, a 
massa salarial avançou (0,78%) em 
relação a julho. Todavia, o resultado 
de agosto de 2018 mostrou superior 
ao observado no ano anterior, 
constituindo uma taxa negativa de 
(-27,77%) em 2018, frente a 2017. 

Adicionalmente, esse cenário, 
além de relevante, apresenta-
se uma constância em razão da 
maturação de novos investimentos 
na indústria alagoana para os 
próximos meses ou mesmo a 
expansão da produção de plantas 
atuais para atender as encomendas 
e vendas das festas natalinas.

No contraponto, no mês, a 
redução da massa salarial ocorreu 
nos setores de Editorial Gráfica 
(-0,69%) e na Madeira (-2,02%) em 
decorrência da redução de pessoal 
e de horas extras não realizadas.

As remunerações brutas aumentaram 0,90% entre julho e agosto, após os ajustes 
sazonais.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Após o ajuste sazonal e de 
calendário, as horas trabalhadas 
na produção cresceram 14,65% 
em agosto, frente ao mês anterior.

Ressalta-se que o avanço 
ocorreu mesmo após crescimento 
de 4,54% em julho, na mesma 
base de comparação. Com 
esse resultado, o indicador 
dessazonalizado se aproxima do 
nível pré-crise, ficando 2,3% inferior 
ao patamar de agosto de 2014.

No mês, a situação também é 
bastante positiva, com 12 dos 15 
setores apresentando crescimento 
em agosto de 2018 frente a julho 
de 2018. Além disso, 10 setores 
intensificaram o ritmo de expansão. 
Aqueles com crescimento acima de 
15% – nessa base de comparação 
– são os de Produtos Alimentares 
e Bebidas e Sucroenergético.

Entre os meses de agosto de 2018 
e de 2017, as horas trabalhadas 
recuaram (-46,06%), incluído o setor 
sucroenergético o que representa 
a média da variação, nessa base de 
comparação, em um mês em que 
inicia o período da safra açucareira. 
Adicionalmente, na média entre 
janeiro e agosto de 2018, as horas 
trabalhadas recuaram (-14,65%) 
frente ao mesmo período de 2017.

Horas trabalhadas na produção, indicador mais relacionado com o nível de 
atividade, cresceu 14,65%, com influência do setor açucareiro.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em relação ao nível da utilização 
da capacidade instalada da indústria 
alagoana, o indicador de uso do 
parque fabril, somou 82% em agosto 
com uma alta de 4 pontos percentuais 
em relação ao registrado no mês de 
julho deste ano. Apesar do aumento, 
está 1 ponto percentual abaixo do 
patamar de agosto do ano passado.

No cenário brasileiro, em agosto de 
2018, as indústrias de transformação 
operaram, em média, com 78% de 
utilização da capacidade instalada 
(UCI), apresentando após maio uma 
retomada de crescimento, seguindo 
um aumento produtivo para retomada 
das vendas e complementariedade 
de estoque. Agosto começam as 
encomendas para o fim de ano e, com 
isso a tendência é que nos próximos 
meses a produção industrial cresça. 

Seguindo de forma semelhante ao 
comportamento do emprego e horas 
trabalhadas, o nível de utilização da 
capacidade instalada (UCI) ampliou, 
alcançando 65% em agosto, excluso 
a atividade Sucroenergética. Com 
isso, após o primeiro semestre de 
queda, a variável completou três 
meses consecutivos de expansão 
evidenciando um quadro de 
retomada da atividade industrial. 

Os principais setores foram o 
Sucroenergético, com 90% da 
utilização da capacidade, 2 pontos 
percentuais a mais que no mês 
anterior, em seguida o setor Produtos 
Alimentares e Bebidas, com 70%, 1 
ponto percentual a mais em agosto. 

Dentre os 15 setores analisados, 
8 operaram com mais de 70% da 
capacidade instalada, com destaque 
na magnitude da indústria estão 
os setores da Construção Civil 
(95%), Papel, papelão e celulose 
(77%) e Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha (76%).

Em agosto, a Utilização da Capacidade Instalada aumentou 4 pontos quando 
comparado com mês anterior.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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