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Considerando que a indústria alagoana 
não apresentou uma recuperação 
consistente no final de 2018, o primeiro 
quadrimestre de 2019 apresenta uma 
volatilidade nos indicadores industriais 
em decorrência da fragilidade da 
demanda doméstica, do contingente de 
mão de obra fora do mercado de 
trabalho, da retração brusca das 
exportações e da queda da confiança 
das empresas e famílias. No entanto, a 
análise dos dados dos quatro primeiros 
meses de 2019 aponta que o setor 
industrial acumula uma alta na venda 
industrial de (3,94%) frente ao mesmo 
período de 2018. No entanto, na 
comparação com abril do ano passado, a 
venda da indústria caiu (-14,70%). De 
forma geral, é um resultado negativo 
bem expressivo para o mês de abril, 
visto que em igual mês do ano anterior, 
a indústria registrou alta de 21,66% ante 
março e alta de 12,40% ante o mesmo 
mês do ano anterior. Em um ambiente 
dominado pela incerteza, as empresas 
investem de forma herculana e 
adquirem menos do que o projetado, 
significando uma escalada para a crise 
com recessão técnica. Na análise, 
excluindo o setor Sucroenergético, 
percebe-se um movimento 
generalizado, visto que é um mês 
negativo para vários setores. Quando se 
avalia à composição do valor da venda 
industrial, destacam-se as maiores 
participações setoriais: Sucroenergético 
com 19,33%, Produtos Alimentares e 
Bebidas com 28,07% e Química com 
38,22%. Os dados permitem verificar o 
alto grau de concentração industrial à 
medida que apenas três setores foram 
responsáveis por 88,69% do resultado 
global do mês. Em abril de 2018 esse 
valor alcançou o patamar de 86%, mas a 

 
   

composição era diferente em 
decorrência da safra açucareira se 
prolongar no mês o que aferiu uma 
maior participação de 39,08% para a 
indústria Sucroenergética. Segundo o 
recorte setorial, 8 dos 15 setores 
registraram recuo em abril, na 
comparação com março. Os principais 
destaques negativos foram registrados 
por Química com (-12,96%), Indústria 
Mecânica com (-29,07%) e 
Sucroenergético com (-31,46%). Por sua 
vez, os principais destaques positivos 
foram evidenciados por Minerais Não-
Metálicos com (19,91%), Vestuário e 
Calçados com (44,50%) e Material de 
Transporte com (99,30%). Em que pese 
esses resultados, vários aspectos devem 
ser considerados para não se evidenciar 
otimismo com essa taxa agregada à 
medida que a variação ocorreu em 
razão da fraca base de comparação do 
mês anterior. Assim, um quadro de 
letargia caracteriza o desempenho das 
vendas da indústria nos quatro 
primeiros meses do ano, resultado da 
demanda inconsistente, do desemprego 
e das condições limitadas de crédito das 
famílias. Embora alguns setores 
apresentem um quadro menos intenso 
de prostração, não há reversão das 
quedas sofridas nos últimos anos. Isto 
posto, percebe-se que um patamar da 
inflexão se configura no cenário 
recessivo que a indústria se encontra, 
pois de fato, os reflexos do ambiente 
econômico se mostram sob várias 
vertentes, desde a queda de demanda, a 
formação de estoques, alta capacidade 
ociosa, dificuldade na captação a longo 
prazo de recursos financeiros para 
investimento, aos pagamentos de 
fornecedores e  redução de margens. 
Diante desse cenário, o quadro    
  
 

Vendas Industriais 
O faturamento real da indústria 
recuou (-14,32%) em abril, após 
queda de (-11,03%) registrada no 
mês anterior, considerando a série 
incluso efeitos sazonais da 
indústria sucroenergética.  

 
Custo das Operações  
Indutriais 
O COI ampliou em abril (6,01%) 
contra março. Ao excluir a 
influência açucareira, a variação 
do custo foi também positiva com 
(8,69%) frente a março. 

 
Pessoal Empregado 
O emprego industrial recuou (-
2,12%) em abril, na série com 
inclusão do setor sucroenergético. 
O indicador segue praticamente 
estagnado, com variações 
negativas desde o fim do segundo 
semestre de 2018.  

 
Remunerações Pagas 
A massa salarial dos trabalhadores 
da indústria recuou (-6,51%) em 
abril frente a março. A massa 
salarial de abril é (-17,35%) menor 
que a registrada em abril de 2018. 

 
Horas Trabalhadas 
As horas trabalhadas na produção 
recuaram (-1,81%) em abril, sem o 
ajuste sazonal. O indicador vem 
oscilando, mantendo-se no 
patamar negativo desde o fim da 
safra açucareira.  

 
Utilização da  
Capacidade Instalada 
A paralisação da produção 
açucareira conduziu a variável a 
um patamar de 71%, mas na base 
com exclusão do setor, ocorreu 
estabilidade, alcançando o 
patamar de 64%. 
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RESUMO EXECUTIVO 
A venda industrial no mês de abril apresentou recuo de (-14,32%) frente ao 

mês anterior, sendo a queda de (-8,35%) quando excluso o setor 

sucroenergético que iniciou a sua entressafra. 
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econômico se distancia da 
estabilidade, visto que a conjuntura 
ainda sofre as oscilações da 
volatilidade do câmbio, da dinâmica 
recessiva na Argentina, combinada 
com a falta de confiança, bem como 
das dificuldades de crédito nos 
setores mais importantes da 
indústria, bem como da queda no 
emprego. Logo, a indústria alagoana, 
marcada pelo início da entressafra 
açucareira e pela suave dinamização 
de alguns setores, caminha na 
mesma direção da indústria nacional 
que não apresentou uma 
recuperação do enclave recessivo, 
considerando a queda de (-0,2%) do 
PIB do primeiro trimestre de 2019 
em relação ao trimestre anterior. 
Setorialmente, com uma direção 
pouco favorável, percebe-se também 
sinais de involução à medida que 
ocorreu o retorno ao negativo no 
acumulado do ano para a grande 
maioria dos setores.  Na análise do 
mês, a indústria química com 
participação de 38,22% no total da 
indústria apresentou queda de (-
12,96%) em relação ao mês de 
março. Embora a indústria tenha 
apresentado um primeiro trimestre 
positivo, principalmente pelo 
posicionamento em mercados 
globais, os volumes de vendas inter- 
  

nas e de demanda nacional 
apresentaram redução no 
acumulado do 1º quadrimestre de 
2019.  Tal cenário adverso, tanto do 
ponto de vista econômico, quanto 
dos imbróglios na política foram 
ampliados com a paralisação das 
fábricas de cloro-soda e dicloretano 
em decorrência do relatório do 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 
sobre os eventos ocorridos no bairro 
do Pinheiro, em Maceió, em Alagoas. 
Na contramão, em abril, novos 
investimentos foram confirmados 
por meio dos incentivos do Prodesin 
que tem atraído novas indústrias 
para o Estado. Entre as empresas 
incentivadas estão a Forminox  com 
R$ 2 milhões, Spring Flex com R$ 3 
milhões, Qualicoco  com R$ 10 
milhões, Afente Plásticos com R$ 5 
milhões, Indústrias Reunidas do 
Globo  com R$ 1,3 milhão e Artnor  
com R$ 1,043 milhão. Por sua vez, o 
emprego industrial apresentou no 
mês de abril uma participação menor 
com queda de (-2,12%) sobre o mês 
anterior. Na análise setorial, a 
redução dos empregos continuou em 
2019, mas não na mesma 
intensidade em todos os setores da 
indústria. De acordo, com outra base 
de comparação, ou seja, CAGED/MT, 
em abril de 2019 foram eliminados  

(-4.692) empregos celetistas. Esse 
resultado coloca Alagoas como o 
Estado do país que mais fechou 
postos de trabalho em abril. Houve 
uma queda principalmente no setor 
da Indústria de Transformação (-
5.234 postos), devido, em boa 
medida, à influência de fatores 
sazonais relacionados à cana-de-
açúcar.  Na série ajustada, que 
incorpora as informações declaradas 
fora do prazo, nos quatro primeiros 
meses do corrente ano houve 
decréscimo de (-21.617) postos de 
trabalho celetistas. Em abril de 2019, 
as vendas reais da indústria 
recuaram, em termos reais (-
14,32%), sobre março. O custo das 
operações industriais cresceu 
(6,01%) na mesma comparação. Por 
sua vez, o emprego industrial 
mostrou recuo de (-2,12%).  A 
variável hora trabalhada registrou 
queda de (-1,81%) frente a marco. A 
indústria alagoana passou na 
utilização da capacidade instalada de 
72% para 71%, incluso o setor 
Sucroenergético. A massa salarial 
industrial apresentou uma retração 
de (-6,51%) no mês de abril em 
relação ao mês anterior.  

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Vendas Industriais 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Indústria alagoana sinaliza retração em abril, sendo, em boa medida, seu recuo de (-14,32%) 
justificado pela entressafra da indústria Sucroenergética e paralisação das fábricas de cloro-soda e 
dicloretano da maior empresa da indústria química. 
 Em 2019, já descontadas a 
sazonalidade açucareira, a indústria 
praticamente se manteve estável ou 
perdeu o ritmo do primeiro trimestre 
de 2018, mantendo-se em um nível 
de produção inferior à de um ano 
atrás. Embora tenha contribuído para 
o agravamento desta involução, o 
pífio desempenho recente do 
segmento químico, em razão da 
paralisação das unidade  de cloro-
soda e dicloretano, intensificou a 
queda da variável. 
Destarte o pleito urgente por 
reformas estruturais, a venda 
industrial alagoana amarga 
estagnação nos primeiros meses de 
2019. Os dados da variável apontam 
decréscimo de (-14,32%) em abril na 
comparação com março. Já no 
confronto com abril do ano passado, 
houve recuo de (-14,70%). Todavia, 
foi registrado resultado positivo no 
acumulado de janeiro a abril (3,94%). 
De maneira geral, o fraco resultado 
da venda é intensamente puxado 
pelas indústrias com maior 
magnitude na composição do 
volume, considerando os impactos 
desfavoráveis do ambiente 
internacional, da entressafra 
açucareira e dos desdobramentos da 
tragédia do bairro do Pinheiro que 
contribuíram para o desempenho 
pífio dos setores Químico e 
Sucroenergético, (-12,96%) e (-
31,46%), respectivamente. Dentre os 
setores que apresentaram 
crescimento, é importante destacar 
que os desempenhos positivos em 
alguns segmentos podem ser 
voláteis, considerando uma distância 
da recuperação da economia, 
principalmente nos segmentos: 
Minerais Não-Metálicos com 19,91%, 
Vestuário e Calçados com 44,50% e 
Material de Transporte com 99,30%.  
Em boa medida, a alta de Material de 
Transporte pode ser resultado dos 
efeitos da manutenção do Setor 
Sucroenergético. 
 

. 
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A alta na variável custo de operações 
industriais foi ocasionada pela 
expansão nos custos com bens 
intermediários nacionais e importados, 
usados na fabricação dos produtos 
devido à valorização do real frente ao 
dólar. Analisando as especificidades da 
indústria local, os custos com bens 
intermediários têm o maior peso na 
estrutura da indústria, mas o aumento 
no custo de energia, custo tributário e 
custo com pessoal também 
impactaram na variável. A queda do 
custo com capital de giro não supera as 
altas dos demais integrantes na 
composição da variável no sentido de 
compensar a alta da base de 
comparação. 
Com a queda no faturamento e alta dos 
custos, a indústria perdeu 
competitividade no primeiro 
quadrimestre. A alta dos custos 
industriais também representou uma 
redução da lucratividade no período, 
pois o preço dos produtos 
manufaturados acompanhou a alta dos 
custos. De forma geral, no primeiro 
quadrimestre de 2019, a indústria 
alagoana perdeu competitividade em 
todos os mercados, pois no mercado 
doméstico, além da redução do volume 
de vendas, verificou-se aumento dos 
custos e queda no preço dos produtos 
manufaturados. 
Na análise do mês, a variável custo de 
operações industriais apresentou alta 
de (6,01%) e de (8,69%), excluso o 
setor sucroenergético. Em linhas 
gerais, o indicador do mês reforça o 
cenário de estagnação da atividade que 
já alcança o ano de 2019. No 
acumulado do ano, a variável 
apresenta alta de (34,24%) e alta de 
(41,11%), quando excluso indústria 
açucareira.  Dentre os setores com 
maior alta no acumulado do ano, 
destaca-se a indústria Química com 
70,80% pela formação de estoques 
para o mercado internacional, sendo os 
custos de produção, compostos por 
despesas com pessoal, com energia e 
com bens intermediários importados.  
 

Custo de Operações Industriais              
 
A comparação mensal, anual e do acumulado no ano até abril mostram altas, explicadas pelo 

aumento do custo com produtos intermediários. 

 

   

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 



5 
w w w . f i e a . o r g  . b r 

Indicadores de Desempenho 
Ano 10 - nº 90 - Abril de 2019 

Os impactos da recessão técnica e da 
débil retomada da indústria em 2019 
afetaram profundamente o mercado 
de trabalho industrial alagoano.   
De forma geral, nos quatro primeiros 
meses de 2019, o total de ocupados 
na manufatura está (-16,24%) abaixo 
em relação ao primeiro quadrimestre 
de 2018. Dentre os segmentos com 
quedas percentuais mais intensas 
estão: Sucroenergético com (-
22,35%), Material de Transporte (-
20,54%) e Produtos Alimentares e 
Bebidas (-13,88%). De fato, excluído o 
setor da indústria açucareira, que 
emprega a maior parte da força de 
trabalhadores, a indústria alagoana é 
a atividade econômica que tem um 
volume aquém do emprego formal na 
composição dos postos de trabalhos 
do Estado. 
No primeiro quadrimestre de 2019, a 
indústria açucareira ocupava a posição 
de 1º maior empregador com 63% de 
participação atrás dos setores de 
Produtos Alimentares e Bebidas com 
14,70% e   de Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha com 9,40%.  A  
indústria química, representando a 
maior média de massa salarial,  teve 
sua participação estimada em 2,61% 
do total,  retratando que sua  
contribuição tem mais caráter 
qualitativo do que quantitativo na 
geração de postos de trabalhos. 
Considerando o resultado do mês de 
abril, o emprego industrial 
apresentou queda de (-2,12%) frente 
ao mês anterior impactando na 
diminuição do poder de compra das 
famílias, nas negociações de salários 
mais complexas e na elevação do 
desemprego que determinou a 
redução da renda.  
 

Nível de Emprego Industrial 

 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O emprego industrial recuou (-2,12%) em abril, na série com a inclusão do setor 
Sucroenergético. O indicador segue praticamente estagnado, sem variações relevantes desde o 
fim do primeiro semestre de 2018. 
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Em abril de 2019, as remunerações 
brutas da indústria recuaram (-
6,51%), quando comparadas ao mês 
de março. É visível que a queda em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior (-17,35%) e a queda do 
acumulado do ano (-1,19%) são 
justificadas, em boa medida, pelo final 
da safra Sucroenergética, que implica 
no pagamento das verbas rescisórias 
do setor. Adicionalmente, a queda no 
emprego formal que é o que mais cai 
nos outros segmentos acaba 
rebatendo nos dados da folha, que 
equivalem à massa salarial. 
De forma geral, para o resultado de 
abril, houve relativa queda da massa 
salarial como resultado do recuo do 
número de pessoas ocupadas e da 
população inserida no mercado de 
trabalho. Ao analisarmos o 
movimento de disseminação na 
atividade industrial, 8 dos 15 setores 
retraíram a variável no mês.  É 
importante ressaltar que o setor 
industrial não tem seus rendimentos 
vinculados diretamente ao salário 
mínimo, o que também impediu um 
aumento na renda do setor no início 
de 2019.  
Nessa direção, de um lado é destaque 
que a queda do emprego 
acompanhou a dinâmica da variável à 
medida que a redução líquida do 
emprego foi determinante na queda 
da massa salarial.  Ressalta-se que a 
baixa inflação tem uma influência na 
variável com intensidade menor na 
crise.  
Por outro lado, as divergências nos 
rendimentos médios dos setores da 
indústria alagoana refletem o tipo de 
cada indústria e demandas de 
qualificação da mão de obra. Destaca-
se que em abril de 2019, a indústria 
química apresentou rendimento 
médio real de R$ 9.556,00, bem 
superior à média da indústria   que foi 
de R$ 1.758,00. 

Remunerações Brutas 

 
A massa salarial de abril é (-17,35%) menor que a registrada em abril de 2018, enquanto o 
acumulado no ano é (-1,19%) menor que o do mesmo período de 2018. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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As horas trabalhadas na indústria 
alagoana diminuíram em (-1,82%) em 
abril frente a março.  Por sua vez, o 
indicador quando excluso o setor 
Sucroenergético, recuou (-0,79%) no 
mês. Da mesma forma que ocorrido com 
o indicador emprego industrial, o fato 
do mês de abril ter sido impactado com 
o recuo dos setores mais significativos 
com a redução da ocupação e, em larga 
medida, do emprego com carteira 
assinada, a formação de estoques 
contribuiu, em parte, com esse 
resultado da variável horas trabalhadas.  
Com efeito, este resultado representou 
forte aceleração em relação à média do 
primeiro quadrimestre e deixa um carry-
over de (-1,90%)  para o acumulado do 
ano. Na mesma linha, o indicador de 
horas trabalhadas no acumulado do ano, 
frente ao mesmo período do ano 
anterior, atingiu a expansão com 5,66%. 
Dentre as categorias, um fato que 
especula a provável queda da variável 
no cenário local pode estar relacionado 
ao recuo do nível de utilização da 
capacidade produtiva por alguns 
setores, inclusive, Sucroenergético, 
Produtos Alimentares e Bebidas e 
Química. 
Ainda nesta base de comparação, o 
resultado de abril foi caracterizado por 
um alto grau de difusão, uma vez que 9 
das 15 atividades pesquisadas 
apresentaram retração. Os setores 
Produtos Alimentares e Bebidas (-
3,07%) e Minerais Não Metálicos (-
3,71%) apresentaram os maiores 
decréscimos na variável. 

Horas Trabalhadas 
 

 
As horas trabalhadas na produção recuaram (-1,82%) em abril frente a março. A comparação 
anual e do acumulado no ano até maio mostram altas, de (0,32%) e de (5,66%), respectivamente. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Tomando como referência o quarto 
trimestre de 2018 e o primeiro de 
2019, percebe-se que o setor mais 
impactado com a queda da variável 
utilização da capacidade instalada foi 
o da indústria química  em razão da 
paralisação das fábricas de cloro 
sódio e dicloretano em decorrência 
do problema do bairro do Pinheiro 
em Maceió. Por outro lado, o quadro 
recessivo afetou sobremaneira a 
variável, especialmente o da indústria 
de Produtos Alimentares e Bebidas e 
o da Construção Civil 
Em linhas gerais, a queda nas horas 
trabalhadas na produção 
acompanhou a involução  da variável 
durante o último trimestre de 2018, 
com redução principalmente a partir 
de janeiro de 2019, tendo em 
meados de março o seu pior 
momento. Este cenário não se 
modificou em abril de 2019, pois 
quando se analisa a série iniciada em 
2013, percebe-se que a variável 
alcançou a sua pior marca na crise. A 
trajetória do patamar do indicador é 
de estagnação.  
Na análise dos últimos doze meses 
foram registradas em maior 
intensidade as variações negativas. 
Considerando, ainda, o menor 
número de dias úteis no mês, a 
Utilização da Capacidade Instalada da 
indústria, excluído dados do setor 
sucroenergético, em abril de 2019 
(64%) estabilizou em relação ao mês 
anterior que foi de (64%). Por sua 
vez, o nível de utilização da 
capacidade instalada com a inclusão 
da indústria açucareira em abril 
recuou 1 p.p. em relação a março, 
atingindo 71% frente ao patamar de 
72% obtido em março. Apenas três 
segmentos industriais operaram 
acima de 80% de sua capacidade de 
produção no mês, com destaque 
para: Têxtil com 96%. 
  

Utilização da Capacidade instalada da indústria chega a 71% com queda de 1% frente a março 
e a 64%, quando excluso o setor sucroenergético, com estabilidade frente a março. Em abril de 
2018, a utilização era de 81% e 66%, excluso a indústria do açúcar. 

Capacidade Instalada 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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