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Vendas Industriais
A venda industrial, excluído a
indústria
Sucroenergética,
aumentou (1,74%) em agosto e
acumula um crescimento no ano
de (38,58%) na comparação com
2019.
Custo das
Operações Industriais
O indicador custos de operações
industriais, incluso a indústria
Sucroenergética,
aumentou
(23,08%) em agosto de 2020, em
comparação com julho. Entre os
componentes do COI, a indústria
açucareira foi o setor com a
maior alta na variável.
Emprego Industrial
A variável registrou elevada alta
de (7,97%) em agosto de 2020.
Todavia, mesmo com esse
desempenho, o nível de emprego
ainda não se encontra próximo
da referência pré-crise.
Remunerações Pagas
A massa salarial apresentou
aumento de (5,19%) em agosto,
na comparação com julho. A alta,
ainda, não compensou as perdas
dos meses anteriores e o
indicador ainda está longe do
patamar pré-pandemia.
Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na produção
registraram aumento de (3,09%)
em agosto na comparação com
julho. Este é o segundo mês de
expansão,
acumulando
um
crescimento de (1,04%) frente ao
acumulado de 2019.
Utilização da
Capacidade Instalada
A indústria de transformação
operou, em média, com 67% da
capacidade instalada em agosto.
Esse indicador representa um
recuo de 1 ponto percentual.

RESUMO EXECUTIVO
Em agosto, todas as variáveis apresentaram recuperação em relação a julho. A base na
comparação com abril está praticamente semelhante ao período anterior à crise, período
em que se agravou os impactos da pandemia na indústria.
No mês de agosto, a economia mundial
apresentou uma evolução menos negativa
face à crise provocada pela Covid-19,
contudo, sem retornar aos níveis prépandemia, tendo ocorrido, particularmente,
um avanço na recuperação da China, uma
melhoria da atividade econômica e do
mercado de trabalho na União Europeia e
uma melhoria das trocas comerciais nas
economias avançadas. No cenário nacional,
a economia registrou recuperação com a
revisão da queda de 6% para 5% do PIB em
2020, enquanto para 2021, a expansão foi
mantida em 3,6%, além da reação positiva
dos PIBs estaduais, mas de forma
heterogênea entre os setores à medida que
a indústria tem registrado um arrefecimento
bem mais forte que o setor de serviços. Na
indústria alagoana, a atividade econômica
começou a sentir os efeitos da melhoria
com a alteração das normas de isolamento
social em agosto, o que permitiu estimar
perspectivas de crescimento da economia
em 2020 que se apoiam na hipótese de
continuidade
das
atuais
políticas
expansionistas, tanto a fiscal quanto a
monetária, considerando ainda, o início do
ciclo açucareiro em agosto. De acordo com o
índice CRY, da Bloomberg, os preços de
commodities vêm acompanhando a
evolução positiva da economia mundial e
subiram 32% desde o final de abril o que
poderá
favorecer
a
indústria
Sucroenergética. No recorte setorial, a
dinâmica da recuperação, em termos de
componentes, adveio da demanda e
consumo das famílias na Construção Civil
(2,35%), da retomada da produção da
Química (5,67%) e da safra do setor
Sucroenergético (154,55%). No caso da
Construção Civil, percebe-se forte influência
dos
componentes
do
investimento
residencial associada à aceleração do ritmo
de valorização dos imóveis. Destaca-se que o
mês de agosto é marcado historicamente
pelo início da safra que possui previsão para
esse ciclo de uma regularidade climática.
Segundo estimativas do Sindaaçucar-AL, a
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safra 19/20 processou 16,9 milhões de
toneladas de cana, sendo esperado nesse
ciclo um crescimento de (6,4%) em Alagoas.
De acordo com dados do Conselho de
Produtores de Cana-de-açúcar e Etanol dos
Estados de Alagoas e Sergipe (ConsecanaAL/SE), o primeiro ATR da safra 20/21
registrou alta de preço de 5% em
comparação a agosto passado, sendo preço
líquido no mês de R$ 0,9267. Por outro lado,
a indústria química apresentou alta no
acumulado do ano e apresenta expansão de
(80,61%), resultado da retomada da
produção quando esta foi interrompida em
maio de 2019 face ao episódio da mineração
de sal-gema da Braskem ter sido relacionado
ao afundamento do solo de quatro bairros
de Maceió. Acrescenta-se que a Braskem vai
construir uma unidade de demonstração
para produção de dicloroetano (EDC),
matéria-prima do PVC e soda cáustica em
Alagoas, baseada em uma tecnologia
inovadora que pode reduzir em até 50% o
consumo de energia frente aos processos
usuais. Segundo informações da empresa, a
“planta demo” receberá investimentos de
US$ 18 milhões, divididos entre a
petroquímica e a americana Chemetry,
desenvolvedora da tecnologia, e o início de
operação está previsto para o segundo
semestre de 2022”. Os demais setores com
forte relação com serviços e comércio não
parecem refletir a intensidade do
comportamento do consumidor, em
especial, turismo e lazer, que também, em
decorrência do inverno, ainda não voltaram
a operar em ritmo mais forte exigido pelo
distanciamento o social. Com efeito, os
segmentos Minerais Não-Metálicos (-7,08%),
Vestuário e Calçados (-16,88%), Indústria
Mecânica (-31,01%) e Material de
Transporte (-66,45%) exerceram as maiores
influências negativas no mês de agosto.
Mesmo considerando a recuperação da
atividade produtiva observada nos últimos
dois meses, as condições no mercado de
trabalho ainda mostram relativa distância da
plena recuperação.
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Em agosto com alteração de normas e
flexibilização do isolamento social,
além da redução do valor do auxílio
emergencial, a variável no setor
industrial alagoano começa a refletir o
movimento de pessoas que tinham
deixado de participar do mercado de
trabalho e voltam a buscar uma
ocupação no último trimestre de 2020,
pressionando a taxa de desocupação.
Assim, em agosto, o emprego
industrial alcançou alta de 7,97%
frente a julho, mas no acumulado
apresenta recuo de -7,01. A taxa de
desemprego em Alagoas, segundo a
pesquisa do IBGE, avançou para 16,4%
em agosto, ou seja, uma alta de 0,7%
em relação a julho, fazendo com que o
Estado atingisse o sexto maior índice
do País. Em outra base de comparação,
CAGED-MT, Alagoas registrou uma
queda de -6,77% no acumulado até
agosto em relação ao mesmo período
do ano passado e extinguiu 23.936
vagas de trabalho no ano. trajetória de
queda vem desde maio, mas em
agosto, o decreto do governo de
Alagoas permitiu alteração de limites
do distanciamento social, reabrindo

vários segmentos da economia, o que
permitiu a criação de 3.705 postos de
trabalho no Estado, um crescimento de
1,44% em relação a julho. Importante
o destaque em relação aos segmentos
de Produtos Alimentares e Bebidas
com alta de 22,85% e Produtos de
Matérias Plásticas e Borracha com alta
de 28,37%. Todavia, a confiança na
recuperação é relativizada à medida
que esses dois setores crescem após
quedas seguidas, ou seja, uma frágil
base de comparação. Os dados nesses
dois setores mostram que os meses de
inflexão foram variados por setor.
Quando
analisado
o
mercado
internacional, segundo o Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC), no mês de agosto, as
exportações do Estado registraram o
valor de US$ 4,91 milhões, enquanto
as importações alcançaram US$ 44,5
milhões, ou seja, uma diferença
nominal de US$ 39,6 milhões. Em
relação ao mês anterior, quando as
exportações atingiram US$ 5,6
milhões, verificou-se uma queda de 13,2%. Todavia, na comparação com
agosto de 2019, as exportações

tiveram alta de 156%. No acumulado
de janeiro a agosto, a balança
comercial do Estado acumula um
déficit de US$ 189,6 milhões. De
acordo com os dados, as exportações
alagoanas atingiram o valor de janeiro
em agosto de 2020 de US$ 233,2
milhões de dólares, uma expansão de
22,2% em relação ao mesmo período
de 2019. Em agosto de 2020, as vendas
avançaram, em termos reais, (37,82%)
sobre julho. O custo das operações
industriais aumentou 23,08% em
agosto na comparação com julho. Por
sua vez, o emprego industrial mostrou
uma alta de 7,97% quando analisado a
julho. A variável hora trabalhada
registrou expansão de 3,09%, frente a
julho. A indústria alagoana apresentou
um 1 p.p. inferior na utilização da
capacidade instalada em relação a
julho. A massa salarial industrial
apresentou uma alta de (5,19%) no
mês de agosto em relação ao mês
anterior.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Vendas Industriais
A venda industrial apresentou alta 37,82% em agosto na comparação com julho. Com essa
expansão, a base ultrapassou o patamar de alta do início do ano, ou seja, antes da
pandemia da Covid-19
O indicador de venda industrial em agosto
apresentou alta de 37,82% em relação ao
mês de julho. Com esse resultado, que
acontece após uma alta de 23,21% no
período anterior, o acumulado do ano
encerrado em agosto apresenta crescimento
de 92,22% face a base deprimida do período
inicial da pandemia.
Em relação aos setores econômicos, o bom
desempenho de agosto na comparação com
julho não foi disseminado. Entre aqueles
com peso relevante, a demanda por bens da
indústria Sucroenergética avançou 154,55%,
enquanto os bens da indústria Química
cresceram 5,67%. Já o segmento da
Construção Civil apresentou a terceira maior
alta de Produtos de Matérias Plásticas e
Borracha
com
0,01%
permaneceu
praticamente estagnado. Na comparação
anual, todos esses quatro setores
apresentaram crescimento.
De forma geral, a indústria alagoana
manteve, ao longo do terceiro trimestre, a
trajetória de recuperação após o choque da
Covid-19 nos meses de março-maio. Com o
decreto estadual em agosto, além da
flexibilização das restrições à mobilidade de
pessoas, a variável foi afetada de forma
positiva
pela
extensão
do
auxílio
emergencial, pela oferta do crédito as MPE
com garantia do Tesouro e avanço da política
monetária expansionista.
Em curto prazo, a força da retomada ainda
depende da continuidade da trajetória de
redução do número de novos casos e mortes
de Covid-19. Com efeito, o controle da
disseminação
da
pandemia
é
particularmente importante para a retomada
dos setores diretamente ligados aos setores
de varejo e serviços, que vem apresentando
desempenho inferior aos demais devido às
restrições ainda em vigor e ao
comportamento de cautela da população.
w w w . f i e a . com . b r
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Custo das Operações Industriais
Sucroenergético é o principal responsável pela alta no acumulado da variável.
O Indicador de Custos de Operações
Industriais apresentou alta de 23,08% em
agosto de 2020. Entre os componentes que
incrementaram o aumento da variável,
destaca-se a elevação dos custos com
produtos
intermediários
no
setor
Sucroenergético em razão da desvalorização
do real. A variável quando avaliada,
excluindo o setor Sucroenergético, registra
queda de -16,32% em razão das medidas
para mitigar os efeitos da pandemia de
Covid-19. Com efeito, o isolamento social e
as restrições impostas pelo governo levaram
a formação de estoques indesejados,
aumentando o custo de produção. Ademais,
a recessão e a redução do consumo
influenciaram na queda do custo de capital
de giro motivada pelas medidas de aumento
da liquidez do Banco Central. Além disso,
ocorreu a redução do custo tributário,
considerando o prolongamento do prazo de
pagamento de impostos e do custo com
pessoal em razão dos acordos de redução de
jornada de trabalho e salário. Embora no
mês de agosto, o decreto estadual tenha
flexibilizado muitas atividades econômicas
para voltarem a operar em condições
sanitárias adequadas, o custo com energia
reduziu em razão da menor demanda de
óleo combustível para operação, além da
falta de demanda dos setores consumidores.
Acrescenta-se, que a menor circulação de
pessoas e mercadorias, também reduziu a
circulação de veículos. Na análise setorial,
entre os 15 setores que possibilitaram a
composição de dados para análise, dois
apresentaram custos acima da média da
indústria no acumulado do ano e três
ultrapassaram a média da variável. Entre os
setores com elevado crescimento em 2020,
que pode significar uma formação de
estoque até o final do ano, destacam-se os
seguintes: Minerais não-metálicos (36,19%),
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha
(23,36%),
Química
(28,01%)
e
Sucroenergético (312,53%).
Indicadores de Desempenho
Ano 11 – nº 106 – Agosto de 2020
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Nível de Emprego Industrial
O nível de emprego cresceu 7,97% em agosto de 2020. Com esse resultado, a variável
quebra o ciclo de 7 meses de contínua queda. Todavia, o acumulado do ano
apresenta, ainda, queda de -7,01%.
A pandemia da Covid-19 afetou de forma
drástica o mercado de trabalho da indústria
alagoana. Mesmo que o impacto da
pandemia sobre a perda da ocupação tenha
ocorrido de modo disseminado, a perda de
postos de trabalho foi mais forte entre os
ocupados nos setores com forte ligação ao
varejo e serviços. A taxa de desemprego
aumentou de forma intensa, dada a
significativa retração do nível de ocupação
até julho e a gradual recuperação em
agosto. Em que contorne a manutenção de
um cenário mais adverso para a
continuidade do desemprego nos meses
subsequentes, observou-se uma ligeira
melhora nas condições do mercado de
trabalho, à medida que os padrões de
contratação começaram a se aproximar do
padrão existente antes da pandemia,
levando-se, ainda, em consideração a safra
açucareira iniciada em agosto.
Em agosto, o nível de emprego na indústria
alagoana, voltou a apresentar positividade,
após sete meses de queda, como observase no gráfico da evolução de quantidade
emprego. De acordo com a Pesquisa de
Desempenho o emprego industrial avançou
7,97% em agosto, na comparação com o
mês anterior. A indústria, ainda, sentindo os
efeitos da crise, continua com pouca oferta
de novas vagas de trabalho com carteira
assinada.
Dentre os 15 setores
investigados, nove apresentaram redução
dos postos de trabalho. O setor de
Indústrias Diversas e Mobiliário apresentou
a maior queda com -3,86% comparando
com o mês anterior. No entanto essa taxa
foi pior do que a apresentada no mesmo
período do ano anterior.
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Remunerações Brutas
A massa salarial real cresceu 5,19% em agosto, na comparação com julho.
Considerando os meses de julho de anos anteriores, a alta em 2020 foi a menor
desde 2013, início da série histórica.
Em linha com a alta do emprego, a massa
salarial avançou 5,19% em relação a julho.
Essa foi a segunda alta consecutiva na série
que desconta os efeitos da inflação. Dessa
forma, a variável praticamente reverteu os
resultados negativos na comparação com o
mesmo mês do ano passado, elevando-se,
13,52% no confronto com o mesmo mês do
ano anterior, incluindo os dados do setor
Sucroenergético. Por outro lado, o resultado
do acumulado de janeiro a agosto ficou
negativo -12,76% frente a igual período do
ano anterior. Ressalta-se que o rendimento
médio da indústria obteve, no primeiro mês
do segundo semestre, um valor inferior ao
registrado no mesmo mês em 2019.
Os destaques de alta podem ser observados
nos setores de Sucroenergético (4,06%),
Material de Transporte (6,72%), Madeira
(8,00%) e Química (15,63%). De forma geral,
esses segmentos foram afetados pela alta de
pessoal, ampliação das horas extras e
adicionais pagos. Por outro lado, a
estabilidade da massa salarial nos setores de
Editorial Gráfica (0,01%), Papel, Papelão e
Celulose (0,08%) e Têxtil (0,08%) ocorreu em
decorrência da alta de pessoal e de horas
extras pagas.
Percebe-se que no ano de 2020, o
comportamento deste indicador difere
daquele verificado no mesmo período dos
anos imediatamente anteriores, pois exibe
um ritmo menos intenso de expansão. É
importante ressaltar que os principais
índices de preços no país vêm
desacelerando ao longo dos últimos meses,
construindo um ambiente de estabilidade
inflacionária.
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Horas Trabalhadas
A variável horas trabalhadas na produção elevou-se em agosto 3,09% quando incluso
o setor sucroenergético. No acumulado de janeiro a agosto de 2020, a variável
apresenta alta de 1,04%.
Devido à alta base de comparação de julho,
os indicadores de horas trabalhadas
registraram
avanço
no
mês
e
permaneceram em patamar superior ao
observado no mês anterior, conforme pode
ser observado no gráfico ao lado.
Descontados os efeitos do calendário, as
horas trabalhadas cresceram 3,09% no
mês. Na comparação com o mesmo mês do
ano anterior, houve alta de 2,84%, incluso a
indústria do açúcar, de forma que o
resultado acumulado no ano alcançou
1,04%. Em linha contrária a esse
movimento, a utilização da capacidade
instalada da indústria alagoana apresentou
queda de 1 ponto percentual na passagem
mensal frente ao mês anterior. Como tal, o
aumento do nível de atividade foi
acompanhado de uma leve alta das horas
trabalhadas em agosto de 2020, conforme
mostrado no gráfico. Com esse resultado, o
indicador se distancia do nível pré-crise da
pandemia da Covid-19, pois sinaliza uma
leve tendência ascendente no mês de
setembro em decorrência do início da safra
açucareira. Soma-se a isso, o fato de que o
bom comportamento do emprego industrial
em agosto já traz consequências diretas
sobre as horas trabalhadas, entre os quais,
o fato de que apenas quatro setores
apresentaram em agosto recuo na variável.
Reflete-se, assim, a retomada da confiança
dos empresários em uma recuperação da
atividade fabril nos próximos meses. Entre
as maiores altas no acumulado do ano, os
setores de Minerais Não-Metálicos com
6,35% e Sucroenergético com 21,52%, por
registrarem aumentos significativos no
período e contribuírem para o bom
desempenho da variável.
w w w . f i e a . com . b r
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Capacidade
Instalada Instalada
Capacidade
A indústria operou, em média, com 67% da capacidade instalada em agosto. Esse
indicador recuou 1 ponto percentual (p.p.) quando comparado com o nível do mês
anterior.
A indústria alagoana operou, em média,
com 67% de sua utilização da capacidade
instalada no mês de agosto. Assim, o
indicador, incluso o setor sucroenergético
recuou 1 p.p. quando comparado com o
mês de julho. Seguindo de forma diferente
ao comportamento do emprego e horas
trabalhadas, o nível de utilização da
capacidade
instalada
(UCI)
recuou,
alcançando 67% em agosto, incluso a
atividade sucroenergética. Com isso, a
variável
completou
cinco
meses
consecutivos de recuo evidenciando um
quadro de sazonalidade e estabilidade da
atividade industrial. Mas é importante
ressaltar o movimento de previsão de um
maior desempenho no segundo semestre.
No que se refere à utilização da capacidade
instalada de produção é possível verificar
que a indústria alagoana retornou aos
patamares do período pré-crise. Em agosto,
cinco segmentos afirmaram que operam
utilizando mais de 70% de sua capacidade
de produção, número inferior ao do mesmo
período de 2019 (68%). Tal resultado
reflete,
principalmente,
efeitos
da
instabilidade
da
indústria.
Mesmo
considerando o idêntico número de dias
úteis, a Utilização da Capacidade Instalada
da indústria em agosto de 2020 recuou em
relação ao mês anterior.
Por sua vez, no mês, a indústria de
transformação nacional operou, em média,
com 78,1% da capacidade instalada em
agosto (série dessazonalizada). De acordo
com a CNI, após ajustes sazonais, o índice
ficou apenas 0,8 ponto percentual abaixo
do registrado em fevereiro deste ano, antes
da pandemia da Covid-19.
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