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RESUMO EXECUTIVO

Puxado pelo forte crescimento dos 
segmentos Produtos Alimentares e 
Bebidas, Produtos de Matérias Plásticas 
e Borracha e Química, a venda industrial 
em junho é uma das responsáveis pelo 
aumento verificado nos indicadores de 
custos industriais ao longo de 2018. Na 
comparação entre junho de 2018 e o 
mesmo período de 2017, o desempenho 
positivo na venda industrial não foi 
generalizado, mas há um destaque 
também para a produção química, 
que registrou expansão de 47,03%. 

Na comparação acumulada nos seis 
meses frente ao mesmo período do ano 
anterior, o setor químico registra alta 
de 35,10%. Dados publicados no site da  
maior empresa do segmento no Estado 
destacam que  a maior petroquímica 
das Américas e líder na produção de 
biopolímeros, 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. Na 
unidade local em Alagoas, mesmo sendo 
impactada pelos eventos não previstos, 
como a greve dos caminhoneiros no 
Brasil, e eventos programados, como as 
paradas de plantas, a indústria aumentou 
suas vendas no mercado interno e externo 
por meio da estratégia de diversificação 
geográfica, equilíbrio no balanço de 
matérias-primas e  busca contínua 
por ganhos de eficiência operacional.

Por sua vez, a Indústria de Matérias 
Plásticas e Borracha apresenta alta 
de 31,87% no acumulado até junho 
perante o mesmo período de 2017. 
Além do desempenho positivo da cadeia 
produtiva ao longo de 2018, o setor vem 
sendo alavancado  por  meio da concessão 
de incentivos fiscais do Programa de 
Desenvolvimento Integrado (Prodesin), 
como exemplo da inauguração no 
mês da BHR Indústria e Comércio de 
Produtos Químicos com investimentos 
iniciais de mais de R$ 25 milhões e 
contratação de 120 postos de trabalho 

em junho e estimativa de gerar 400 
empregos diretos até dezembro de 2018.

Já o segmento de Produtos Alimentares 
e Bebidas  apresentou em junho alta 
de 50,49% e 12,80% no acumulado do 
ano frente ao mesmo período de 2017,  
apresentando um ritmo de recuperação 
gradual, embora tenha mostrado, nos  
meses iniciais, certa acomodação em 
relação aos resultados do final do ano 
passado,  mas em junho já sinaliza uma 
mudança na tendência. Tal recuperação, é 
resultado da redução das taxas de inflação  
que impactou no aumento do poder de 
compra dos salários, bem como permitiu 
a redução das taxas de juros, reduzindo a 
inadimplência das familias e abrindo mais 
espaço no orçamento para o consumo.

No entanto, apesar do bom 
desempenho da variável venda industrial, 
o cenário se mostra menos favorável 
quando analisamos os resultados do 
emprego industrial, considerando 
o período compreendido entre os 
meses de junho de 2018 e dezembro 
de 2017. No mês de junho, a variável 
emprego apresentou recuo de (-10,76%), 
considerando  o enfretamento da 
variável com alguns fatores de impacto 
negativo proveniente da paralisação dos 
caminhões em maio, dos desligamentos 
efetuados no setor açucareiro e  das 
incertezas eleitorais que  vêm reduzindo 
a propensão dos empresários por novos 
investimentos. Não se pode deixar de 
comentar em um contexto presente, o 
aumento da debilidade do emprego face 
as mudanças no sistema produtivo nas 
formas de contratação e de terceirização. 
Um aspecto importante a se destacar 
é que o forte dinamismo da atividade 
pelos setores que aumentaram a 
produção não se refletiu no mercado de 
trabalho com a mesma intensidade.  De 
forma geral, a recuperação da atividade 
industrial depende de uma política 
de redução dos custos de produção 
e de estímulo à competitividade das 
empresas que no atual momento 
de conjuntura é desfavorecido. 

Vendas Industriais 
A Indústria Química com 
aumento de (67,97%) em 
junho fornece a maior 
contribuição para o resultado 
global do faturamento.

Custo das Operações 
Indutriais    
O nível do COI é maior do que 
no mês anterior, reflexo das 
atuais condições de estoque 
da indústria e do aumento da 
produção em três setores.

Pessoal Empregado
O emprego industrial 
recuou (-10,76%) em junho 
na comparação com maio, 
na série dessazonalizada. 
A queda é a quinta após 
três meses de moderado 
crescimento.

Remunerações Pagas
Na comparação com junho 
de 2017, a massa salarial real 
recuou (-29,19%). Tal cenário 
é justificado pelo pagamento 
de verbas rescisórias dos 
desligamentos de meses 
anteriores.

Horas Trabalhadas
Produtos Alimentares e 
Bebidas e Sucroenergético 
são os grandes gêneros 
responsáveis pelo recuo da 
variável no mês.

Utilização da 
Capacidade Instalada
Em junho a Utilização 
da Capacidade Instalada 
apresenta uma queda brusca 
de 80% para 54%. 

Indicadores de Desempenho
Publicado em Setembro de 2018

Fatos Relevantes
Junho/2018 O mês de junho em 2018 foi marcado pelo desempenho positivo em 02 das 

05 variáveis pesquisadas.
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Quando analisados os  Custos 
de Operações Industriais, a variável 
apresentou alta de 49,52% em junho 
e de 8,21% no acumulado de janeiro a 
junho. Em boa medida, o desempenho 
da variável está respaldado em quatro  
fatores que contribuíram para a alta 
nos custos da indústria: o aumento da 
compra de insumos pelas indústrias 
que aumentaram a produção, a 
desvalorização do real, a alta do preço 
do óleo combustível e a paralisação 
no transporte de carga rodoviária em 
maio de 2018. Considerando a análise 
da publicação da CNI em relação 
à variável  no ano, destaca-se que 
a moeda brasileira se desvalorizou 
11,2% no segundo trimestre de 
2018, na comparação com o primeiro 
trimestre deste ano. Nessa direção, 

“os custos dos bens intermediários 
importados pela indústria para a 
produção apresentaram alta de 15,2%”. 
Ademais, a alta do dólar impactou  
no preço do óleo combustível, 
que apresentou crescimento 
de 24,4% no segundo trimestre 
de 2018 em relação ao primeiro 
trimestre, “alta influenciada também 
pelo aumento de 11% no preço 
internacional do petróleo no período”. 

Em junho de 2018, as vendas 
expandiram-se, em termos reais, 
(29,70%) sobre maio do mesmo 
ano, incluso o setor Sucroenergético 
e (51,33%) excluindo os dados do 
segmento. Na relação junho de 2018 
a junho de 2017, a variável venda 
aumentou (11,39%).  De forma 
análoga, o acumulado dos seis meses 

do ano se caracterizou com uma alta 
de (7,73%). O custo das operações 
industriais expandiu (49,52%) em 
junho na comparação com maio.  
Por sua vez, o emprego industrial 
mostrou uma queda de (-10,76%) 
quando comparado a maio. A variável 
hora trabalhada registrou queda de 
(-11,30%), frente a maio. A massa 
salarial industrial apresentou uma 
retração de (-7,39%) no mês de junho 
em relação ao mês anterior. O recuo das 
horas trabalhadas refletiu na queda 
do nível de utilização da capacidade 
instalada. A indústria alagoana 
passou de 80% para 64% o que 
representa uma redução de 16 pontos 
percentuais (p.p.) em relação a maio. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Semelhante à atividade da indústria 
brasileira que cresceu em junho na 
comparação com maio, a venda 
industrial alagoana apresentou alta 
de (29,70%) na comparação junho/
maio, confirmando a perspectiva de 
um ano de melhora da produção. O 
bom resultado foi puxado pelo forte 
crescimento dos segmentos Produtos 
Alimentares e Bebidas, Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha e 
Química, além do maior número de 
dias úteis na comparação com maio.

Como tal, no acumulado entre janeiro 
e junho de 2018, a atividade industrial 
registra alta de (7,73%) na comparação 
com igual período do ano passado.  

Considerando o último ciclo da 
safra da cana-de-açúcar em Alagoas, 
finalizado em abril, que teve o seu pior 
registro na história do setor canavieiro,  
as vendas para outros países recuaram 
frente a maio. Das 17 usinas que 
moeram, apenas quatro registraram 
aumento nesse ciclo. Nessa direção, 
a participação do destino “mercado 
internacional” caiu de 32% para 22% 
na comparação de junho contra maio. 

No entanto,  o cenário se mostra um 
pouco mais favorável em junho quando 
analisamos os resultados, considerando 
que no mês anterior, a indústria alagoana 
sentiu o início da entressafra açucareira, 
os efeitos da greve dos caminhoneiros, 
que atingiram fortemente os 
indicadores de maio, a deterioração do 
ambiente econômico e as  incertezas  
eleitorais.  Frente ao mesmo mês 
de 2017, a alta alcança 11,39%. Em 
maio essa mesma comparação 
mostrava recuo de (-16,34%). 

O crescimento da atividade industrial apresenta intensidade em junho em razão da 
alta base de comparação dos segmentos Produtos Alimentares e Bebidas, Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha e Química.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os resultados dos Custos de 
Operações Industriais (COI) em 
junho, com os dados do setor 
Sucroenergético, apresentaram 
um avanço da ordem de (49,52%) 
frente ao mês de maio. Já os 
dados da indústria alagoana com 
a influência sazonal registraram 
uma alta de (55,56%) na variável 
COI, em comparação com mês 
anterior. O comportamento de 
avanço dessa variável deve-se, 
em boa medida, ao aumento 
do volume de produção 
dos segmentos de Produtos 
Alimentares e Bebidas, Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha 
e Química. Uma possível 
explicação para o acréscimo 
do gênero Indústria Mecânica 
é pontuada pela configuração 
da manutenção da indústria 
açucareira na entressafra.

Os dados confirmam, ainda, 
que nove, dos quinze gêneros 
pesquisados, apresentaram 
aumento nos custos.  Entretanto, 
o aumento do percentual 
observado nesta base de 
comparação foi influenciado 
ou pode estar associado, a uma 
possível formação de estoque.  
Espera-se que a proporção 
que as condições econômicas 
gerais e as incertezas no cenário 
econômico sejam amenizadas 
e os efeitos  de retomada para 
o setores ajustem-se a uma 
nova realidade de demanda.

Esse foi o maior aumento 
registrado desde o quarto 
trimestre de 2016, quando a 
expansão chegou a 36%. Ressalta-
se que mesmo com o avanço nos 
custos industriais, a indústria 
preservou a sua lucratividade 
no trimestre, pois ocorreu alta 
de preços dos produtos, ou 
seja, capacidade de a indústria 
repassar o aumento de custos 
do trimestre aos consumidores.

O COI com a influência sazonal açucareira apresenta avanço em junho, mas sinaliza 
um possível desaquecimento da produção para os próximos meses.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No que se refere ao emprego 
industrial, a variável apresentou uma 
queda de (-10,76%) em junho e retraiu 
(-27,92%) no primeiro semestre. Em 
parte, a queda do emprego industrial 
no mês está em sintonia com a 
tendência, sendo, ainda, a retração 
do ano o resultado dos efeitos da 
safra açucareira que foi finalizada 
em abril. As maiores contribuições 
negativas para o resultado global 
no mês foram fornecidas pelas 
indústrias: Sucroenergético, 
Minerais Não-Metálicos e 
Produtos Alimentares e Bebidas. 

Em outra base de comparação, 
segundo os dados do CAGED, em 
junho de 2018, Alagoas teve mais 
demissões do que contratações. 
Segundo a pesquisa, 6.629 pessoas 
foram contratadas no período, 
enquanto que 6.763 deixaram 
seus empregos. Os setores de 
atividades que mais contribuíram 
negativamente para este resultado 
foram indústria do material de 
transporte (-2,82%), Construção civil 
(-1,76%) e Indústria da borracha, 
fumo, couros, peles, similares, 
ind. Diversas (1,08%). Por sua vez, 
os setores que mais contrataram 
foram: Indústria metalúrgica 
(1,21%), Com. e administração de 
imóveis, valores mobiliários, serv. 
Técnico (1,16%) e Transportes 
e comunicações (0,81%). Este 
resultado foi desfavorável no período 
devido, principalmente, à presença 
de fatores sazonais relacionados  
às atividades açucareiras. 

Além disso, a irregularidade da 
retração do emprego é um ponto a se 
destacar nos setores que contrataram 
mão-de-obra para manutenção do 
setor Sucroenergético. Ressalta-se, 
ainda, a redução do emprego nos 
setores que refletem, principalmente, 
a perda do dinamismo do 
mercado interno varejista. 

Na comparação com maio de 2018, o emprego recuou (-10,76%). Já na comparação 
dos seis primeiros meses deste ano com os mesmos meses do ano passado, essa 
retração é de (-27,92%).

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As remunerações pagas 
aos trabalhadores registraram 
um recuo de (-7,39%) no 
mês em análise, contra maio. 
Analisando a variável, sem a 
influência açucareira, verifica-
se no mês uma queda  menor  
da  ordem de (-4,80%).  

Constata-se que doze, dos 
quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram recuo nos salários 
em junho.   Sublinha-se que 
a maior retração na variável 
ocorreu pela magnitude no 
gênero Sucroenergético com 
(-10,25%) em decorrência 
de redução do número de 
postos de trabalho no campo. 

Além disso, alguns fatores 
chamam atenção para esse 
movimento, a variação da massa 
salarial se mantém homogênea 
entre os setores e ganha destaque 
a maior queda da ocupação. 

Boa parte deste desempenho 
negativo deve-se, ainda, ao 
comportamento das Indústrias 
Química e Produtos Alimentares 
e Bebidas. Assim, dois fatores 
concorreram    para   esse   movimento 
de desaceleração em alguns 
setores: a redução de turno e o 
menor crescimento da ocupação. 

O rendimento médio dos 
trabalhadores também recuou 
pelo segundo mês consecutivo. 
Em junho, registrou queda de 
(-1,7%), após queda de (-1,2%) em 
maio. No contraponto, uma alta 
significante ocorreu em Indústrias 
Diversas e Mobiliário com (8,62%). 

A massa salarial caiu (-7,39%) em junho, na série dessazonalizada. No mês anterior, 
a variável havia recuado (-14,66%). Na comparação com junho de 2017, a massa 
salarial recuou (-29,19%). 

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As horas trabalhadas na produção 
caíram (-11,30%) em junho após o 
ajuste sazonal. Essa menor atividade 
industrial foi influenciada, em parte, 
pela greve de caminhoneiros no final 
de maio, que provocou aumento 
de estoques de produtos finais e 
desabastecimento de insumos.

Na comparação com junho de 
2017, as horas trabalhadas recuaram 
(-55,64%), sendo que em maio, a 
mesma comparação já apontava 
queda de (-13,01%). O total de horas 
trabalhadas nos seis primeiros meses 
de 2018 é (-55,46%) inferior ao 
registrado em igual período de 2017.

Nessa direção, a variável, considerada 
um termômetro da produção que 
prever o aquecimento ou retração 
da economia, não apresenta sinais 
de total reversão da trajetória de 
contração na indústria alagoana, 
mesmo considerando os efeitos do bom 
desempenho da produção industrial, 
controle da inflação, como também pela 
melhora na demanda interna e queda 
da taxa de juros que devem permanecer 
por determinado período. Tais condições 
com certeza poderão manter as 
perspectivas mais favoráveis, reforçando 
os indicadores de confiança que estão 
se deslocando dos  níveis mais baixos.

Em termos setoriais, a queda 
do número de horas trabalhadas 
ocorreu em nove setores, repetindo 
o padrão observado em maio, na 
mesma comparação. Em junho, 
as maiores taxas negativas vieram 
dos seguintes setores: Produtos 
Alimentares e Bebidas (-22,17%.)  e 
Minerais Não-Metálicos (-16,67%).

As horas trabalhadas na produção, livre da influência açucareira, apresentaram 
uma retração de (-11,30%) em junho frente ao mês anterior.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A Utilização da Capacidade 
Instalada na Indústria da 
indústria alagoana totalizou  
em junho o patamar de 64%. 
O resultado ficou abaixo do 
observado no mês anterior 
(80%) e também do registrado 
em junho de 2017 (78%). 

Alguns setores destacaram-se 
pelo nível de ocupação, acima 
de 70%: Construção Civil (95%), 
Papel, Papelão e Celulose (77%), 
Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha (78%) e Química (76%). 
Por outro lado, dois setores 
exerceram influência negativa no 
grau de Utilização da Capacidade 
em junho: Indústria Mecânica 
(45%) e  Sucroenergético (60%).

Para os seis primeiros meses 
do ano, a UCI atingiu (73%) 
e foi um pouco superior à 
observada no mesmo período 
do ano anterior (72%). Em termos 
explicativos, mesmo  como  o  
recuo na produção industrial 
de alguns setores no ano, as 
medidas econômicas trouxeram 
consequências para a variável na 
medida em que a sustentação 
do setor em 2018 está pautado 
em um ambiente de melhoria 
da confiança para novos 
investimentos e no controle por 
meio de medidas como taxa 
de juros menores e inflação.

Segundo dados da CNI, o Nível 
de Utilização da Capacidade 
Instalada (Nuci) da indústria 
brasileira subiu 0,8 ponto 
percentual entre maio e junho, 
com ajuste sazonal, chegando a 
76,7%, vindo de 75,9% em maio.

Utilização da Capacidade Instalada recua em junho e sinaliza a formação de 
estoques.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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