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RESUMO EXECUTIVO

No mês de julho de 2018, entre as 
atividades que apresentaram os maiores 
impactos positivos sobre a alta da 
indústria frente a junho destacam-se 
Minerais Não-Metálicos com (25,13%) 
e Vestuário e Calçados com (66,48%). 
Outras contribuições positivas relevantes 
foram Editorial e Gráfica (28,93%), 
Indústria Mecânica (31,26%) e Indústrias 
Diversas e Mobiliário (11,22%). Na 
direção contrária, o destaque negativo 
foi Sucroenergético (-27,26%). Todavia, 
há perdas importantes em Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha (-1,35%) 
e Material de Transporte (-14,81%). 

Na análise conjuntural, a indústria 
conseguiu se apropriar dos efeitos 
da inflação que continua apresentar 
estabilidade mensal consecutiva em 
julho, direcionada pela queda do custo 
dos alimentos e pela acomodação do 
nível de atividade no segundo trimestre. 
De forma geral, nos primeiros três meses 
do ano a indústria registrou recuo e 
nos três meses seguintes crescimento.

A alta da atividade industrial em 
julho é destaque por ocorrer sobre uma 
base de comparação melhor do que: em 
junho, os indicadores mais diretamente 
associados à produção industrial – horas 
trabalhadas na produção e faturamento 
real – já haviam apresentado avanços. 
Nesse cenário, o comportamento 
deveria ser de acomodação da atividade 
industrial em julho – ou até mesmo 
devolução de parte do crescimento 
de junho. Todavia, o que caracterizou 
a atividade no início do segundo 
semestre foi a confirmação de uma 
trajetória de atividade menos instável.

Esse movimento teve reflexos no 
mercado de trabalho, que no mês não 
repetiu os efeitos registrados nos seis 
meses anteriores. O emprego industrial 
seguiu em sentido oposto. Houve 
aumento das contratações em julho, 

conforme apontaram os dados da variável 
emprego industrial em (1,71%) frente a 
junho. Todavia, a indústria está longe de 
recuperar seu dinamismo no mercado de 
trabalho. Desde 2012, o estado perdeu 49 
mil empregos formais na indústria, visto 
que já empregou 104 mil trabalhadores 
com carteira assinada e, hoje, emprega 
55 mil, ou seja. uma retração de 47%.

Na comparação do primeiro semestre 
deste ano com igual período de 2017, 
destaque para produção de Material de 
Transporte (229,95%), Química (54,94%), 
Vestuário e Calçados (41,96%) e de 
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 
(26,91%). Apesar da desaceleração da 
produção de bens intermediários no mês, 
a fabricação de insumos químicos, que 
tem relação direta com os investimentos, 
expandiram 8,55% na variação mensal 
com ajuste sazonal. Essa manutenção 
do ritmo de crescimento pode ser 
explicada pelo aumento da confiança 
dos empresários com a demanda 
interna e pelo fortalecimento do crédito 
para empresas para acompanhar 
as recuperações dos mercados.

Quando se analisa o recorte setorial, 
os volumes de venda da indústria 
química cresceram 8,55% no segundo 
quadrimestre em comparação com os 
quatro primeiros meses do ano. No mesmo 
período frete ao mesmo período do ano 
passado, as vendas internas aumentaram 
2,11%. De forma geral, os dados sinalizam 
um movimento de recuperação de 
estoques na cadeia produtiva, bem como 
a sazonalidade típica deste período do 
ano. De acordo com análise do segmento, 
a melhora nas vendas internas representa 
um ganho de participação de mercado 
para o produtor local em relação à 
demanda por produtos químicos no 
mercado nacional, que pode estar sendo 
influenciada pela volatilidade do dólar e 
também pela alta de preços dos produtos 

Vendas Industriais 
Venda industrial avança 
1,33% em julho e acumula 
alta de 9,95%. Expansão do 
faturamento atinge maioria 
dos setores industriais.

Custo das Operações 
Indutriais    
A variável custo de operações 
industriais apresentou 
queda entre as variáveis 
pesquisadas com (-49,09%) 
em julho contra junho.

Pessoal Empregado
Mesmo com alta no mês, 
a trajetória de queda do 
emprego se estende por 
quase seis anos.

Remunerações Pagas
Massa real de salários 
volta a aumentar em julho, 
acompanhando a leve 
expansão do emprego.

Horas Trabalhadas
Número de horas 
trabalhadas aumentou 4,54% 
em julho, frente a junho. 
Historicamente, a indústria 
aumenta o ritmo de atividade 
no terceiro trimestre do ano.

Utilização da 
Capacidade Instalada
A indústria alagoana 
operou em julho utilizando, 
em média, 62% de sua 
capacidade produtiva contra 
63% em junho, ou seja, houve 
leve queda no mês. 
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Fatos Relevantes
Julho/2018 O efeito calendário ajudou a impulsionar o desempenho da indústria em 

julho, na comparação com junho de 2018. Na comparação com julho de 2017, 

a venda industrial cresceu 1,33% em julho de 2018, com resultados bastantes 

positivos em seis setores.
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químicos no mercado internacional. 
Em relação ao desempenho do 

setor sucroenergético em julho, o setor 
recuou (27,26%) frente a junho. No que 
concerne ao mercado internacional, 
de acordo com os dados Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC) mostram que de janeiro a 
julho de 2018, as exportações em 
Alagoas registraram queda de 22,8% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. As exportações de açúcar 
caíram 31,3%. A forte retração do 
segmento pode ser explicada pela  
forte estiagem, ou seja, ausência de 
chuvas que prejudica a irrigação da 
lavoura, pelo clima político brasileiro e 
demais problemas de gestão que estão 
presentes no setor nos últimos anos.

No período foram anunciados 
novos investimentos de cerca de 
R$ 240 milhões, em novas plantas 
industriais. Entre os investimentos 
destacam-se:  GsPak como o terceiro 
player do mundo em embalagens 

longa-vida, uma indústria chinesa, 
com tecnologia própria permitindo 
que Alagoas seja detentora do 
primeiro grande investimento 
da empresa fora da China com 
investimentos no valor de R$ 48 
milhões. A indústria GsPak, gigante 
chinesa especializada na fabricação 
de embalagens acartonadas para 
alimentos, construirá sua primeira 
planta nas Américas em Alagoas e no 
Paraná. Com um investimento de R$ 
117 milhões, a empresa irá se instalar 
no município de Rio Largo gerando 
cerca de 600 empregos diretos e 
indiretos. Adiciona-se a indústria  
Alquimia Indústria e Comércio 
de Capachos Ltda que chega a 
Alagoas para instalar uma planta em 
Marechal Deodoro, a 25 km da capital 
alagoana e deve utilizar matéria-
prima fornecida pela Braskem, maior 
produtora de PVC da América Latina. 
E por fim, a indústria alimentícia 
Mococa S/A investirá R$ 11,4 milhões 

em uma unidade em Murici, a 53 km 
da capital alagoana. Atuando há mais 
de 90 anos no mercado nacional, a 
empresa irá fabricar leite condensado 
e achocolatado em Alagoas, e 
deve gerar cerca de 400 empregos 
diretos e indiretos na região.

Em julho de 2018, as vendas da 
indústria avançaram, em termos reais 
(1,33%), sobre junho. O custo das 
operações industriais recuou (-49,09%) 
na mesma base de comparação. Por 
sua vez, o emprego industrial mostrou 
alta de (1,71%).  A variável hora 
trabalhada registrou alta de (4,54%) 
frente a junho. O nível de utilização 
da capacidade instalada ficou estável. 
A indústria alagoana permaneceu em 
56%, incluso o setor Sucroenergético. 
A massa salarial industrial apresentou 
uma alta de (1,09%) no mês de 
julho em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A venda real da indústria cresceu 
1,33% em julho, na comparação 
com junho. O efeito calendário 
permitiu trazer impactos positivos 
na variável faturamento. O mês de 
julho foi composto por cinco semanas 
completas, o que representa dois 
dias úteis a mais do que em junho.

Ao excluir as influências sazonais 
da indústria sucroenergética e de 
calendário, o faturamento aumentou 
4,98%, também na comparação 
com o mês anterior. Ressalte-se que 
dos sete meses apurados de 2018, 
o faturamento na indústria apenas 
aumentou em dois – junho e julho.

No confronto ao mesmo mês do 
ano anterior, o faturamento acelerou 
a taxa de expansão para 17,23% em 
julho – a maior variação anual desde 
agosto de 2014. Nos sete primeiros 
meses deste ano, o faturamento 
ampliou-se em 9,95% na comparação 
com o mesmo período de 2017. 
Esse desempenho é especialmente 
relevante por ser medido em uma base 
alta de comparação: nos primeiros 
sete meses de 2017. Considerando 
que em comparação a 2016 o 
faturamento não tinha aumentado.

Diferente do que foi registrado em 
junho, 9 dos 15 setores de atividade 
aumentaram seu faturamento no 
acumulado do ano, frente ao mesmo 
período do ano anterior – em 5 setores, 
o crescimento se intensificou ainda 
mais, quando comparado ao resultado 
registrado no acumulado do ano 
até junho. A taxa de expansão foi de 
dois dígitos em 5 setores. Os setores 
com o maior avanço do faturamento 
no acumulado de 2018 até julho são 
Produtos  de Matérias Plásticas e Borracha  
(26,91%), Vestuário e Calçados (41,96%) 
e Material de Transporte (229,95%).

A venda industrial aumentou 1,33% em julho em relação a junho. A alta ocorre após 
aumento no mês anterior. 

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Não se pode deixar de fazer 
alusão que a variável custos 
de operações industriais 
tem sido impactada pela 
taxa de desemprego e pela 
pressão sobre os gastos 
com pessoal, maior que 
o aumento em termos da 
produtividade, ou seja, 
elevação do custo do trabalho, 
mesmo que tenha ocorrido 
uma redução das despesas 
com consumo de matérias 
primas e componentes. 
Com a desaceleração, o 
indicador acumula uma 
queda de (-43,52%) quando 
comparado ao mesmo 
período do ano anterior.  No 
entanto, o aumento de 1,2% 
reflete parte de elevações 
nos custos de energia, 
capital de giro e tributos. 

Quando se analisa o mês de 
julho, verifica-se setorialmente, 
os recuos da COI no mês foram 
registrados nos segmentos de 
Química (-88,46%) e Indústria 
Mecânica (-10,38%). Nesse 
contexto, verifica-se que o 
enfraquecimento da variável 
é mais intenso, inclusive, do 
que o observado ao longo da 
crise, considerando os efeitos 
da retomada da produção. 

No mês, a variável avançou na 
indústria Produtos Alimentares 
e Bebidas (2,90%) em 
decorrência do arrefecimento 
que aumentou os custos de 
produção para atender um 
maior volume de vendas em 
todos os mercados regionais.

De forma geral, há 
expectativa de crescimento  
que ocorra em 2018, ainda 
assim a recuperação da 
variável deverá se apresentar 
com demora na recomposição 
do seu ritmo em razão da 
confiança dos empresários.

A variável apresenta queda de (-49,09%) no mês de junho, consequência do fim da 
manutenção de estoques na indústria química.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados apresentados pela 
pesquisa de desempenho apontam 
que o emprego industrial continua 
frágil sob a sua recuperação, 
visto que a taxa de desemprego 
segue alta e a oferta de empregos 
mais especializados, continua em 
queda. Frente ao panorama, não 
tem como esperar uma melhora 
da variável para este terceiro 
trimestre, com exceção dos postos 
de trabalhos que se justificam na 
safra do setor Sucroenergético 
que se iniciará em agosto. 

Nessa direção, a perspectiva para 
os demais setores é a continuidade 
da estabilidade, sem grande 
alta,  para o emprego, devendo 
só no primeiro trimestre de 2019, 
quando a disposição em consumir 
e investir aumentarem, apresentem 
uma melhoria do ciclo declinante.

No mês de julho frente a junho, 
o indicador emprego industrial 
apresentou alta de (-1,71%) no 
mês.  Nessa sequência a variável 
apresentou queda seguida por oito 
meses e não fornece, ainda, uma 
percepção mais otimista para um 
cenário que não seja de estabilidade. 
Todavia, cerca de 11 (onze) 
setores apresentam alta no mês. 

Segundo os dados do IBGE, a 
taxa de desemprego no trimestre 
encerrado em julho foi de 17,3%, 
0,4 ponto percentual abaixo do 
trimestre anterior e Alagoas a 
situação avança na mesma direção, 
conforme dados do último boletim 
de indicadores. De acordo com 
os dados do CAGED, em julho de 
2018 o estado de Alagoas fechou 
com saldo positivo no emprego 
formal em Alagoas. Foram criadas 
+1.134 vagas, resultado de 7.704 
admissões e 6.570 desligamentos. 
A diferença representou um 
acréscimo de +0,35% no número 
de empregos em relação a junho.

O emprego industrial saiu da trajetória de retração e teve alta de (1,71%) em julho 
frente a junho, na série com a inclusão dos dados do setor Sucroenergético.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da Pesquisa de 
Desempenho revelaram que a 
massa salarial aumentou (1,09%) 
em julho, frente ao mês anterior.  É 
importante ressaltar que é a segunda 
alta mensal consecutiva em julho, 
resultado da retração do nível de 
atividade no segundo trimestre.  
Assim, o resultado da variável adveio 
tanto de fatores conjunturais, bem 
como da alta devido ao pagamento 
de horas extras e das demissões 
ocorridas em algumas empresas.

Ao observar os dados do início do 
segundo semestre de disseminação 
na atividade industrial, constata-
se que quatro, dos quinze gêneros 
pesquisados, apresentaram recuo 
nos salários em julho. Sublinha-se 
que a maior retração na variável 
ocorreu no gênero Indústria 
Diversas e Mobiliário com (-3,99%). 
Cabe mencionar, conforme gráfico 
ao lado, que o índice desse mês 
delineou consideravelmente, quando 
comparado aos outros meses 
de julho, mesmo considerando 
um cenário de inflação no mês. 

Por sua vez, as contribuições 
positivas foram originadas de 
Material de Transporte, Editorial 
Gráfica, Minerais Não-Metálicos, 
Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha e a maior foi a Indústria 
Mecânica com 3,40% frente a junho. 
O aumento nas remunerações pagas 
por esses gêneros foi provocado 
pelo crescimento do aumento 
no número de verbas rescisórias. 

Em linha com comportamento da 
ocupação no mês, não se pode deixar 
de mencionar que a alta  nos salários  
alterou um cenário de queda em 
outras bases de comparação. Além 
disso, o rendimento real médio da 
indústria alagoana foi de R$ 1.626,00 
em julho de 2018, sendo este valor 
levemente menor do que o visualizado 
no mês anterior que foi R$ 1.699,37.

Na comparação com o mês anterior, a variável apresenta alta em julho com (1,09%) 
e recuo de (-26,56%) no acumulado do ano.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável horas trabalhadas 
aumentou 4,54% em julho, frente 
a junho. Historicamente, a indústria 
aumenta o ritmo de atividade 
no terceiro trimestre do ano. 
Somado a isso, o bom resultado 
de julho também se deve ao 
efeito calendário – como ocorreu 
no indicador de faturamento. O 
mês de julho contou com dois 
dias úteis a mais do que em junho.

Realizando o ajuste com a 
exclusão do setor sucroenergético, 
as horas trabalhadas aumentaram 
em 1,97% em julho, na 
comparação com junho. Ressalte-
se que esse indicador apresenta 
o recuo de (-53,32%), além de cair 
intensamente, acumula o mais 
longo período de retração (8 meses 
consecutivos) desde o início da crise.

As horas trabalhadas recuaram 
(-53,85%) em julho na comparação 
com o mesmo mês do ano 
anterior, acelerando ainda mais 
a variação  negativa desde junho 
(-62,7%), na mesma comparação.

O frágil dinamismo da indústria  
é confirmado pelo aumento das 
horas trabalhadas no resultado 
acumulado entre janeiro e julho de 
2018 (-53,52%), frente ao mesmo 
período do ano anterior. Esse ritmo 
de retração foi quase uma perda de 
70% da taxa registrada no mesmo 
período em 2012 – período de 
forte crescimento da indústria.

As horas trabalhadas na produção apresentaram alta (4,54%) em relação a julho, 
após queda em junho e queda intensa em abril. Na comparação com julho de 
2017, a variável recuou (-53,85%).

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Cumpre destacar que a 
utilização da capacidade instalada 
da indústria de Alagoas, incluso 
o setor sucroenergético, atingiu 
83% em julho, ante 80% no mês 
anterior e 82% em julho do ano 
passado. O aumento no uso da 
capacidade aconteceu de forma 
mais suave frente a uma alta das 
horas trabalhadas e dias uteis.

Por sua vez, os dados revelaram 
uma estabilidade na utilização 
da capacidade instalada, 
excluso o setor sucroenergético, 
Dos segmentos com maior 
expansão no grau de utilização 
no mês frente a junho, destaque 
para a Química com 14 p.p.

Em termos explicativos, 
o aumento da utilização da 
capacidade no Estado é um 
sinal de alinhamento de 
demanda doméstica,  mas  
também  resultado de um 
período de estagnação de 
investimentos na indústria local.

Dentre os quinze setores 
pesquisados, dois apresentaram 
nível de Utilização da Capacidade 
acima de 80%: Construção 
Civil (95%) e Química (90%).

Segundo a sondagem, o 
indicador de utilização da 
capacidade instalada da indústria 
brasileira subiu em julho e 
atingiu 68%. Trata-se do maior 
percentual para meses de julho 
dos últimos quatro anos e o 
maior patamar desde novembro 
do ano passado, quando o 
índice também ficou em 68%.

A utilização da capacidade instalada ficou em 83% na média computada em julho, 
aumentando 3 (p.p), permaneceu estável, refletindo o início da preparação para a 
indústria açucareira.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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