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RESUMO EXECUTIVO

O nível de venda industrial apontou 
resultado negativo em junho (-2,64%) e 
no acumulado de 2017 (-13,16%). Entre 
as principais variações negativas no mês, 
ressalta-se a registrada pela  Construção 
Civil com (-16,92%), Minerais Não-Metálicos 
com (-9,46%) e Química com (-5,34%), 
na terceira queda consecutiva. Por sua 
vez, a atividade se expandiu 7,07% na 
base que contempla junho de 2017 em 
relação a junho de 2016, com onze das 15 
atividades pesquisadas apresentando alta. 

Vale a pena ressaltar que o comportamento 
da venda da indústria alagoana pode ser 
analisado com maior detalhamento pela 
sua decomposição em quatro segmentos de 
atividades por participação no volume total 
da indústria: Produtos de Matérias Plásticas 
e Borracha com  7,17%, Sucroenergética 
com 21,29%, Produtos Alimentares e 
Bebidas com 30,15% e Química com 36,91%. 

Acrescentam-se visáveis as incertezas 
políticas e econômicas pelas quais o 
país atravessa que algumas indústrias 
apresentaram uma condição de recuperação 
no primeiro semestre, mas outras com 
magnitude na indústria alagoana, como a 
indústria química que apresentou alta durante 
os anos de 2015 e 2016,  iniciou sua atividade 
fabril  em 2017 com retrocesso na comparação 
entre as bases dos anos anteriores. 

Nessa direção, a indústria química 
contribuiu para levar tais resultados da 
indústria alagoana para baixo no segundo 
trimestre, bem como no primeiro semestre. 
Já as atividades na indústria açucareira 
têm atuado em sentido contrário.

A despeito desse recorte setorial, a 
indústria química sofreu recuo em abril-
junho de 2017 de (-2,92%), sendo o terceiro 
mês com recuo consecutivo. A retração no 
segundo trimestre, abril-junho, permitiu 
que o semestre alcançasse um recuo de 

(-4,16%). Vale registrar a partir desses 
resultados, que o fim do segundo trimestre 
do ano apresenta forte desaceleração da 
atividade quando comparada ao primeiro 
trimestre do ano, bem como ao mesmo 
período do ano passado com forte recuo 
de (-11,75%). Para o primeiro semestre do  
ano, os resultados apontam redução da 
atividade, principalmente uma diminuição 
da participação frente à demanda doméstica. 

Na contramão das indústrias de 
commodities, o cenário para setores, 
diretamente ligados a dinâmica do varejo, 
como Produtos Alimentares, um dos menos 
afetados pela crise em 2015 e 2016, aumentou 
8,05% em junho e cresceu 27,31% no primeiro 
trimestre, com junho de 2017 frente a junho 
de 2016 apresentando alta de 23,05%. A 
justificativa para o comportamento positivo 
do segmento está baseada em mudanças no 
comportamento do consumidor e adequação 
as marcas com melhor custo versus benefício, 
aumento do consumo de alimentos e 
bebidas saudáveis e funcionais,  bem como 
a influência de variáveis relacionadas a oferta 
de crédito, saques do FGTS,  redução do medo 
das famílias do desemprego e do controle 
da inflação, que apresentam sinais de 
abrandamento da queda de seus indicadores. 

Considerando a entressafra, a indústria 
Sucroenergética registrou baixa de (-14,46%) 
frente a maio e no acumulado do ano um recuo 
de (-50,66%), justificada pelo encerramento 
do ciclo de transferências da safra 2016/2017 
em maio com 16,1 milhões de toneladas, 
a segunda menor da série histórica de 40 
anos. Segundo dados do Sindaçucar-AL,  “o 
processo final de exportação do açúcar VHP - 
com destino ao mercado americano (Estados 
Unidos) e mundial  em junho  apontou o 
embarque de quase um milhão de toneladas 
do produto”. Para o próximo ciclo, mesmo 
com o fim da seca e a melhoria dos índices 
pluviométricos ocorridas a partir de maio, os 
estragos provocados pela escassez de chuva 

Vendas Industriais 
Receitas reais alcançaram R$ 387,6 
milhões, indicando um recuo de 
(-2,64%) sobre o mês anterior e 
expansão de 7,07% sobre junho 
de 2016.

Custo das Operações Indutriais    
O COI apresenta recuo em junho, 
mas indicador relativo a UCI 
sinaliza um possível aquecimento 
da produção para os próximos 
meses.

Pessoal Empregado
Em junho, o emprego industrial 
segue como variável mais 
constante à medida que a maioria 
dos setores apresenta estabilidade 
na variável e apresenta um 
crescimento de 20,89% no 
acumulado do ano de 2017.

Remunerações Pagas
No mês, a massa salarial aumentou 
2,59% ante  maio, atingindo seis 
dos quinze setores pesquisados. 
Em decorrência do forte aumento 
na indústria química, a variável se 
destaca positivamente quando 
excluso a indústria do açúcar.

Horas Trabalhadas
Volume de horas trabalhadas 
acompanha a dinâmica da variável 
emprego influenciada pela alta da 
indústria química que minimizou 
a intensidade da queda dos meses 
anteriores.

Utilização da
Capacidade Instalada
Após três meses de queda, a UCI 
aponta sinais de estabilidade da 
atividade industrial do Estado.

Indicadores de Desempenho
Publicado em Outubro de 2017

Fatos Relevantes
Junho/2017 O índice de venda da indústria alagoana, calculado pelo IEL-AL, registrou 

retração de (-13,16%) no acumulado de janeiro a junho de 2017 e declínio 
de (-2,64%) em junho de 2017. Percebe-se que a retomada da atividade 
industrial vem ocorrendo de forma frágil e, principalmente, de maneira 
desequilibrada entre os setores pesquisados.
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até abril e nos ciclos passados refletem 
no segmento, principalmente  com 
perdas de socaria pelos fornecedores, 
levando a previsão de moer apenas 15 
milhões de tonelada, a menor da série 
histórica. Ressalta-se que os preços 
do açúcar no mercado internacional 
apontam para próximo ciclo uma queda 
de 20% em relação ao ciclo anterior.

No agrupamento dos demais setores, 
apesar do desempenho ruim e da 
fragilidade da indústria alagoana no ano 
de 2017, a crise apresenta sinais de redução 
de sua força e em alguns segmentos, 
inclusive, apresenta recuperação. Assim, 
mesmo longe de reversão de suas 
perdas em cinco semestres, o setor da 
indústria, mesmo com um movimento 
geral de certa moderação nesses 
primeiros seis meses do ano em relação 
ao final de 2015, em seus segmentos, 
percebe-se um leque de tendências 
que não estão muito bem delineadas, 
visto que o freio da crise no primeiro 

semestre de 2017 apresentou trajetórias 
diferentes nos setores, considerando, 
ainda, o efeito da entressafra açucareira 
que marca as indústrias que realizam 
a sua manutenção. Logo, a crise ainda 
prevalece na maioria dos setores, mas as 
retrações se tornaram menos intensas 
do que no segundo semestre de 2016.

Na análise das outras variáveis, 
destaca-se que o nível de emprego teve 
alta de (2,55%) na passagem de maio para 
junho, sendo a terceira alta consecutiva. 
Na comparação do acumulado em 2017 
com igual período de 2016, registrou 
alta de 20,89%, explicado pela alta nessa 
base de comparação de 27,32% no setor 
Sucroenergético. De acordo com os 
dados de outra base, CAGED-MT,  Alagoas 
fechou 32 mil vagas formais de trabalho 
no 1º semestre de 2017. Com tal, o Estado 
demitiu  mais que admitiu, seguindo na 
contramão da média nacional, que fechou 
o semestre com saldo positivo. “O setor 
que puxou os dados de Alagoas para 

baixo foi o da Indústria da Transformação, 
que fechou 27.055 vagas, seguido 
da Agropecuária (-2.494) e Comércio 
(1.795). O setor que menos fechou vagas 
foi de Administração Pública (-19)”.

Em junho de 2017, as vendas reais 
da indústria recuaram, em termos 
reais (-2,64%), sobre maio. O custo das 
operações industriais retraiu (-1,09%) 
na mesma base comparação. Por sua 
vez, o emprego industrial mostrou alta 
de (2,55%).  A variável hora trabalhada 
registrou expansão de (0,65%) frente 
a maio. O nível de utilização da 
capacidade instalada  ficou estável. A 
indústria alagoana permaneceu em 
75%, incluso o setor Sucroenergético. 
A massa salarial industrial apresentou 
uma elevação de (2,59%) no mês de 
junho em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados apresentados para o mês de 
junho da venda industrial apontam um 
recuo de (-2,64%) frente ao mês de maio e 
recuo de (-13,16%) no acumulado do ano. 

Ainda que o período de queda da atividade 
e de retração da venda tenha se distanciado 
dos primeiros patamares em 2015, a venda 
na indústria alagoana ainda não consolidou 
a sua recuperação, principalmente porque 
o segundo trimestre foi caracterizado pela 
oscilação da atividade em distintos setores.

Para o segundo semestre, mesmo em um 
cenário de início da safra Sucroenergética, 
estimada para o mês de agosto, aponta-
se para uma possível redução do preço 
internacional do açúcar e de níveis baixos 
de crescimento para a economia alagoana. 

Observa-se que mesmo se ocorresse 
a retomada no segundo semestre, em 
decorrência das festividades juninas, início 
das férias escolares e maior dinamismo de 
alguns segmentos, a volatilidade do câmbio 
que impulsiona as importações locais e 
exportações, podem comprometer um 
melhor desempenho do setor industrial no 
acumulado de 2017 em decorrência da maior 
participação dos setores de commodities.

Na análise setorial, sete dos quinze        
setores apresentaram queda no mês ante 
a maio, sendo os principais destaques     
negativos: Sucroenergético com (-14,46%), 
Minerais Não-Metálicos com (-20,11%), 
Vestuários e Calçados com (-37,32%), Material 
de Transporte com (-67,17%). No contraponto, 
sete dos quinze setores pesquisados 
apresentaram taxas positivas e justificam o 
avanço pela continuidade dos meses com 
queda na produção de forma mais suave, 
sendo os destaques: Produtos Alimentares e 
Bebidas com (8,05%), Indústria Mecânica com 
(-23,23%) e Construção Civil com (-27,36%), 
tais resultados, mostraram instabilidade ao 
longo do trimestre na comparação mensal.

O desempenho da indústria em 2017 segue muito inferior ao apontado em 
2016, com a venda no acumulado de janeiro a junho sendo (-13,16%) menor 
que a registrada em igual período de 2016.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No que se refere ao desempenho 
da variável emprego industrial, a 
análise mais detalhada dos dados 
demonstra que apesar do leve 
dinamismo em maio, verifica-se uma 
expansão de 2,55% em junho e de 
20,89% no acumulado do ano frente 
à igual período do ano anterior. Um 
aspecto importante a se destacar é 
que a estabilidade da atividade pela 
indústria açucareira com alta  de 3,46% 
se refletiu no mercado de trabalho 
com maior intensidade. Exerceram 
também influências positivas 
significativas no indicador, os gêneros 
Produtos Alimentares e Bebidas 
com (0,58%) e Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha com (3,14%). 

Em outra base de comparação, 
os resultados foram divergentes 
daqueles apontados pela Pesquisa 
realizada pelo IEL-AL. De acordo com 
os dados do CAGED-MT,  o estado de 
Alagoas registrou em junho o terceiro 
pior desempenho se comparado 
com o mesmo período nos últimos 
oito anos e o melhor se comparado 
ao mesmo período nos últimos três 
anos, na relação entre admitidos e 
demitidos no mercado de trabalho. 

Nessa análise, Alagoas fechou 32 
mil vagas formais de trabalho no 1º 
semestre de 2017. Com tal, o Estado 
demitiu mais que admitiu, seguindo 
na contramão da média nacional, que 
fechou o semestre com saldo positivo. 

“O setor que puxou os dados de 
Alagoas para baixo foi o da Indústria 
da Transformação, que fechou 27.055 
vagas, seguido da Agropecuária 
(-2.494) e Comércio (1.795). O 
setor que menos fechou vagas foi 
de Administração Pública (-19)”.

O emprego avançou 2,55% em junho, considerando a série com a influência 
açucareira. É a terceira alta mensal no semestre a medida que em maio, o índice 
havia crescido (0,33%).

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O total de Horas Trabalhadas 
na produção no mês de junho foi 
(0,65%) superior ao mês de maio. A 
variável acompanhou a trajetória de 
alta de salários e empregos, quando 
analisado a composição na mesma 
base comparação. Como tal, é uma das 
variáveis com bases de comparação 
positivas na indústria alagoana para 
o primeiro semestre de 2017. Vale 
registrar que essa vantagem positiva 
é relevante, principalmente ao 
comparar com os dados apontados 
pela CNI, especificamente, porque 
o indicador dessazonalizado de 
horas trabalhadas não só aumentou 
nos seis primeiros meses do ano, 
como também avançou no ritmo 
na comparação com o mês anterior. 

Nessa direção, a alta em junho fez 
a variável apresentar intensidade 
ao nível histórico do mês, anterior a 
crise econômica. Quando a análise 
é realizada em uma base, excluindo 
o setor Sucroenergético, o recuo de 
(-2,53%) em junho se justifica em 
virtude do baixo desempenho da 
atividade açucareira em decorrência 
da entressafra da produção e  menor 
utilização da capacidade instalada 
no primeiro semestre de 2017.

Em termos setoriais, a queda 
do número de horas trabalhadas 
ocorreu em sete setores de atividade, 
divergindo do padrão observado 
em maio que recuou na mesma 
comparação. Em junho, as maiores 
influências negativas vieram 
dos seguintes setores: Produtos 
Alimentares e Bebidas (-8,89%), 
Minerais Não-Metálicos (-9,29%) e 
Papel, Papelão e Celulose (-10%). Esse 
indicador registrou um movimento 
dividido setorialmente: cinco 
setores registraram incremento de 
horas trabalhadas, enquanto outros 
dois apresentaram estabilidade.

Junho registrou alta de (0,65%) das horas trabalhadas na produção. A alta de junho 
mantém as horas trabalhadas em patamar alto  com índice de 18,11 % no acumulado 
do ano.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O Indicador de massa salarial 
iniciou o ano de 2017 com maior 
intensidade e avançou em todas as 
bases de comparação. O crescimento 
de 2,59% no indicador é resultado 
de movimentos convergentes nos 
setores com maior participação 
salarial na indústria alagoana, com 
destaques: Produtos Alimentares e 
Bebidas com 0,18%, Sucroenergético 
com 2,18% e Química com 16,33%.

Na comparação com junho de 
2016, registra-se avanço na variável de 
55,72%. Além disso, a massa salarial 
paga no acumulado até junho de 2017 
é 7,39% superior  aos rendimentos 
no mesmo período de 2016.

Entre as condições específicas 
dos setores, a variável tem sido 
influenciada pela redução da 
inflação que tem contribuído com 
a contenção das perdas salariais 
no ano de 2017, compensando, 
em parte, o crescimento em outros 
componentes do indicador. Por sua 
vez, o rendimento real do trabalhador 
da indústria aumentou 1,7% em 
junho após aumento semelhante no 
mês anterior. O rendimento médio 
real de 2017 é 3,5% superior ao 
registrado no mesmo mês de 2016 
e o acumulado nos primeiros sete 
meses de 2017 é 1,5% maior quando 
comparado a igual período de 2016.

No contraponto, nota-se ao 
analisarmos o movimento de 
disseminação na atividade que 7 
dos 15 setores retraíram a massa 
salarial no mês. Assim, os destaques 
negativos foram: Editorial Gráfica 
(-5,46%), Indústrias Diversas e 
Mobiliário (-5,78%) e Material de 
Transporte (-7,15%) O recuou no 
nível de emprego  nesses segmentos 
contribuiu para esses resultados.

A comparação com o mês anterior de 2016 apresenta alta intensa de (55,52%) e 
expansão de (7,39%) no acumulado do semestre. No mês, o avanço foi de 2,59% 
frente a maio.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Dos  15  setores  pesquisados, sete 
registraram redução dos custos de operações 
industriais em junho, na comparação com 
o mês de maio, levando,  dessa forma,  a 
um recuo de (-1,09%). De forma geral, a 
redução na taxa básica de juros da economia 
brasileira impactou na variável, visto que 
a alta nos custos com pessoal e com 
intermediários importados foi amenizada 
com a queda nos custos com capital de giro, 
no custo tributário e custo com energia.

Os destaques dos setores que passaram 
a registrar elevada queda na variável 
na comparação foram: Minerais Não-
Metálicos  (de -9,24% em maio para 
-23,14% em junho), Vestuárioa e Calçados 
(de +67,04% para -43,06%), Material de 
Transporte (de +795,53% para -17,05%), 
Editorial e Gráfica (de +2,4% para -13,10%). 

No recorte setorial, o comportamento 
da variável no Setor Sucroenergético, 
cuja alta foi de (2,71%) no mês, pode ser 
considerado estável em relação aos últimos 
dois anos, principalmente, porque em 
junho as transferências externas começam a 
diminuir de intensidade devido ao inicio da 
safra em agosto. Em junho, historicamente 
o faturamento do segmento exibe 
resultados inferiores aos primeiros meses 
do ano, mas apresenta um aumento de 
compra de insumos para atividade. Desta 
forma, a alta demonstrada já era esperada.  

Por sua vez, a alta em Produtos Alimentares 
e Bebidas justifica-se pelo aumento da 
atividade no período em  razão de ajustes 
sazonais das festas juninas  e férias escolares.

A variável apresenta queda de (-1,09%) no mês de junho, consequência da 
manutenção de estoques na indústria química e do recuo da produção de outras 
indústrias no período.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A utilização da capacidade 
instalada no mês de junho 
totalizou 75%, registrando 
estabilidade em relação a maio 
(75%). Quando comparada ao 
mesmo mês de 2016 (67%), houve 
aumento de 9 p.p. no indicador. 
No acumulado do ano até  junho, a 
média da utilização da capacidade 
instalada foi de 73%, contra 68% 
registrada  no mesmo período do 
ano passado. Tal resultado reflete, 
principalmente, a maior utilização 
em junho pelos seguintes setores: 
Construção Civil e Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha.

Por outro lado, considerando 
maior número de dias úteis, a 
Utilização da Capacidade Instalada 
da indústria em junho de 2017, 
excluso o setor Sucroenergético, 
(54%) ampliou em relação ao mês 
anterior (53%). Assim, a Capacidade 
Instalada da Indústria Alagoana 
ampliou 1 ponto percentual (p.p.).  

Por sua vez, no mês, a indústria 
de transformação nacional 
operou, em média, com 77,4%, na 
série livre de efeitos sazonais. O 
percentual representa aumento de 
0,3 pontos percentuais (p.p.), na 
comparação com junho de 2016.

Em termos explicativos, a 
estabilidade da utilização da 
capacidade por esses setores 
estaria associada ao processo 
de estabilidade de demanda 
doméstica para ajustar estoques a 
um cenário de suave recuperação 
pós-crise. Por sua vez, o setor que 
apresentou o menor destaque na 
utilização da capacidade instalada 
no período ( junho de 2017 x junho 
de 2016) foi a indústria Química.

A utilização da capacidade instalada ficou em 75% na média computada em junho, 
incluído o setor Sucroenergético, mas ampliou para 54%, excluindo os dados da 
indústria açucareira. 

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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