
Os dados da Pesquisa de Indicadores
Industriais, elaborada pelo IEL-AL,
revelaram que três das cinco variáveis
pesquisadas ficaram em um patamar
acima do registrado no mês anterior. Estas
variações, por sua vez, refletiram, ainda, a
mudança do otimismo dos empresários
alagoanos em relação à previsão das

Enquanto, a indústria química obteve uma
participação de 3,4% com o valor de US$
4,81 milhões, um avanço positivo de
493,5% em relação ao ano passado. De
forma geral, o volume de venda
internacional confirma a tendência nítida
de perda de dinamismo da indústria
alagoana em 2019. Percebe-se um

Vendas Industriais
Em maio, a venda industrial
avançou (5,37%) frente a abril do
mesmo ano, na série com inclusão
dos efeitos sazonais. Na
comparação frente a maio de
2017, a variável registrou alta de
(9,35%).
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RESUMO EXECUTIVO
O panorama com o crescimento de três variáveis traz alívio em maio, mas

não coloca a indústria alagoana em uma trajetória de crescimento. Os

resultados de maio em sua maioria são positivos, após indicadores mais

negativos em abril e em março.

alagoanos em relação à previsão das
reformas estruturais, com a vitória de
Bolsonaro. A venda industrial em maio de
2019 alcançou (+5,37% contra (-14,32%)
de abril.
No acumulado do ano, os dados permitem
evidenciar que a partir de 2017 a indústria
alagoana apresentou um processo de
recuperação, que se manteve em 2018,
mas que começou a desacelerar para um
patamar menor nos primeiros cinco meses
de 2019. No entanto, embora o ritmo de
crescimento da indústria continue lento
em maio, o resultado representou uma
aceleração em relação aos dois meses
anteriores, quando a variável venda
industrial permaneceu estagnada,
sinalizando a possibilidade de retração
anual.
De um lado, a perda de dinamismo nos
primeiros meses do ano deve-se a
expressiva desaceleração da taxa de
crescimento do consumo das famílias, do
consumo do governo e dos investimentos.

alagoana em 2019. Percebe-se um
significativo cenário negativo ao se
identificar as dificuldades de recuperação
da indústria como um dos segmentos
responsáveis para variação do PIB
estadual, considerando a sua relevância
para o dinamismo de uma série de
setores, principalmente com a queda de (-
15,81%) no mês de maio da indústria
química que embora tenha iniciado o ano
com o aumento das exportações, deverá
reduzir a sua participação em decorrência
da paralisação da unidade de sal-gema
que em período de entressafra representa
em torno de 40% do volume da indústria.
Logo, a principal contribuição negativa,
em contrapartida, veio da indústria
química com (-15,81%) com 31% de
participação setorial. Ainda sofrendo os
efeitos do desastre ocorrido no bairro do
pinheiro, o segmento registrou recuo após
a Braskem ter anunciado, no mês passado,
a paralisação das atividades de exploração
de sal-gema (matéria-prima para a

Custo das Operações  
Indutriais
No acumulado dos primeiros cinco
meses do ano, em comparação
com igual período de 2018, a
variável COI apresentou alta de
(9,07%,) maior alta entre as
variáveis pesquisadas.

PessoalEmpregado
Na comparação contra igual mês
do ano anterior, o emprego
industrial apresentou queda de (-
0,12%) na base com inclusão do
Setor Sucroenergético, explicada
sobretudo pelo desempenho
negativo da indústria do açúcar (-
3,16%).

Remunerações Pagas
Na série com ajuste, incluindo o
setor açucareiro, no confronto
com igual mês do ano anterior, a
massa salarial apontou queda de (-
3,34%) em maio de 2019.
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consumo do governo e dos investimentos.
De outro, do ponto de vista do aclive
externo, as exportações alagoanas caíram
de patamar no período e alcançaram
nesses cinco primeiros meses de 2019 o
valor de US$ 142,77 milhões, ou seja, (-
21,42%) inferior ao registrado no mesmo
período do ano passado. Por sua vez, as
importações movimentaram US$ 217,81
milhões, significando uma retração de
10,84% em relação ao mesmo período de
2018. Em relação ao comércio
internacional, as indústrias açucareiras
com uma participação de 85% exportaram
US$ 120,9 milhões, uma queda de (-
30,7%) em relação aos cinco primeiros
meses de 2018.

de sal-gema (matéria-prima para a
fabricação de PVC). A despeito do
arrefecimento das perdas de alguns
setores nos dois primeiros meses, como
Produtos Alimentares e Bebidas e
Sucroenergética que minimizaram a
volatilidade dos resultados mensais,
percebe-se uma melhora em maio depois
de alguma suavização entre março e abril.
Diante do cenário de reviravolta desses
setores que já apresentavam indícios de
recuperação, destacam-se alta
participação setorial em maio – Indústria
Sucroenergética com 26% e Produtos
Alimentares e Bebidas com 29% – que são
significantes para o nível geral da
atividade econômica.

3,34%) em maio de 2019.

HorasTrabalhadas
Em maio, o volume de horas
trabalhadas aumentou (4,32%),
sendo que abril apresentou recuo
de (-10,23%), mas com destaque a
persistência do ciclo recessivo no
setor.

Utilização da  
CapacidadeInstalada
A utilização da capacidade
instalada, ou seja, nível de uso do
parque fabril, permanece em
queda em 69% desde o mês
anterior, abaixo para a média do
período.



Ademais, o emprego e a massa salarial
caíram (-3,29%) e (-0,19%),
respectivamente. De forma geral,
esses resultados das bases de
comparação acima permitem concluir
que a recessão da indústria alagoana
persistirá por mais um período e a
recuperação deverá ser lenta e
acompanhada pela alternância entre
resultados positivos e negativos, dado
o caráter estrutural da indústria de
reduzida diversificação e presença de
setores de produção de commodities
e/ou de baixa densidade tecnológica.
A comparação anual e do acumulado
do ano das variáveis mais ligadas à

do no ano anterior, quando foram
movimentados R$ 2,116 bilhões em
negócios. Corrobora os resultados já
apontados que previa uma
recuperação da demanda interna neste
segmento ao longo do primeiro
trimestre de 2019.
No que tange à instalação de novas
unidades fabris, o Conedes aprovou no
mês de maio a concessão de incentivos
para três empresas que irão instalar ou
ampliar suas unidades fabris em
Alagoas. No total, elas investirão
aproximadamente R$ 56 milhões com
a geração de 550 empregos diretos no
estado. Entre os novos investimentos,

negativos distantes aos observados no
final do ano passado. A trajetória mais
desfavorável, por sua vez, fica por
conta do fechamento de postos de
trabalhos, visto que mesmo
considerando a entressafra do setor
Sucroenergético, a base de empregos
já é uma das menores da série
histórica. De acordo com os dados do
CAGED, a redução de postos de
trabalho em Alagoas alcançou em maio
746 empregos celetistas, o que
representou uma retração de (-0,23%)
em relação ao estoque de assalariados
com carteira assinada do mês anterior.
Em maio de 2019, as vendas reais dado ano das variáveis mais ligadas à

produção, como vendas, custos
industriais e horas trabalhadas,
apresentaram altas significativas. No
entanto, deve-se contextualizar nessa
análise à paralisação dos transportes
em maio de 2018, que provocou
interrupções na produção e nas
vendas. Entre os destaques positivos
do mês de maio, a indústria de
Construção Civil registrou alta de
26,72%, enquanto Sucroenergético
cresceu 40,57%. O bom desempenho
da Construção Civil em 2019 acontece
em um momento em que foi publicado
pela Pesquisa Anual da Indústria da
Construção do IBGE que as empresas
de construção civil de Alagoas geraram
R$ 1,918 bilhão em 2017, volume de
recursos (-9,36%) inferior ao registra-

estado. Entre os novos investimentos,
a indústria Copra, com investimento de
R$ 40.160 milhões e alcance de 433
postos de trabalho gerados. “As
empresas KWA Indústria e Comércio
de Metais e Azevedo Soares Indústria e
Comércio de Argamassa tiveram a
solicitação de incentivos fiscais com
investimentos de R$ 14.700 milhões e
R$ 1.585 milhão, respectivamente”.
Embora o cenário macroeconômico
continue desafiador, o resultado do
emprego industrial apresentou uma
atenuada no processo de queda, tanto
na base de comparação mensal com
recuo de (-3,29%) como no acumulado
do ano com (-1,81%). Assim, a análise
do resultado mostra uma composição
mais benigna, com queda menos
significativa. Logo, apresenta números

Em maio de 2019, as vendas reais da
indústria avançaram em termos reais
(5,37%), sobre abril. O custo das
operações industriais aumentou
(9,07%) na mesma comparação. Por
sua vez, o emprego industrial mostrou
queda de (-3,29%). A variável hora
trabalhada registrou alta de (4,32%)
frente a abril. A indústria alagoana
passou de 80% para 71% na utilização
da capacidade instalada, incluso o
setor Sucroenergético. A massa
salarial industrial apresentou uma
queda de (-0,19%) no mês de maio em
relação ao mês anterior.
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Vendas Industriais

Vendas industriais em Alagoas, com influência sazonal açucareira, alcançam patamar superior a 
indústria brasileira, mas recuam (-3,06%) com a exclusão da indústria sucroenergética.

A venda industrial em Alagoas cresceu
5,37% em maio, frente ao mês anterior
na contramão da média nacional do
período (-0,7%). Por sua vez,
considerando a base de comparação,
excluindo o setor sucroenergético, o
parque fabril mostrou um
comportamento negativo. Deve-se
considerar que o resultado positivo pode
ser, em boa medida, devido à baixa base
de comparação e às incertezas do
aumento de demanda.
Na análise da base de comparação de

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Na análise da base de comparação de
maio, 11 dos 15 segmentos tiveram
resultados positivos. Entre os setores
com expansão, estão: Produtos
Alimentares e Bebidas (9,42%), Indústria
Mecânica (14,56%), Sucroenergético
(40,57%). Certamente, um dos fatores
que explicam o alto indicador no mês é a
sazonalidade da indústria
sucroenergética diante da entressafra à
medida que ocorreu uma movimentação
no período. Em outra base de
comparação, os dados revelam uma alta
de 9,35% frente ao acumulado do ano de
2019. De forma geral, a alta, seja na
comparação mensal ou anual, é pontual
devido aos impactos das movimentações
da indústria açucareira. Entre os
impactos que influenciaram a baixa
atividade industrial, destacam-se o
elevado desemprego, a falta de
confiança de empresários e
consumidores, a instabilidade política,
entre outros. Logo, um ano de
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entre outros. Logo, um ano de
recuperação para a indústria em 2019
não tem sido evidente.
Mesmo com sinais de amenização do
ciclo recessivo e expectativa dos
prováveis efeitos da liberação de
recursos do FGTS para alavancar a
demanda da economia, bem como as
reduções da taxa básica de juros (Selic) e
reforma da previdência, estas ações
poderão ajudar a reverter a atual
situação da indústria, mas podem levar
tempo e não assegurar o crescimento da
indústria ainda em 2019.

.



Tendo em vista os aumentos da energia
e dos preços dos bens intermediários, os
custos da indústria alagoana subiram
9,07% em maio de 2019 frente a abril.
Considera-se a maior alta registrada no
mês desde o início da série em 2013,
com alta generalizada em todos os
segmentos industriais. Com essa alta, a
indústria reduz sua margem de lucro à
medida que enfrenta dificuldades para
repassar o aumento de custos aos
produtos.
De forma geral, o aumento dos custos

Custo de Operações Industriais

O COI, livre da influência sazonal açucareira, apresenta avanço em maio, significando uma possível
perda de competitividade nesses cinco primeiros meses de 2019.

De forma geral, o aumento dos custos
com bens intermediários importados é
decorrente da desvalorização do real
frente ao dólar ao longo de 2019. Os
resultados do COI em maio, sem os
dados do setor sucroenergético,
apresentaram uma alta semelhante da
ordem de (8,59%) frente ao mês de abril.
Já os dados da indústria alagoana com a
influência da indústria sucroenergética
registraram uma expansão de (9%) na
variável Custos de Operações Industriais,
em comparação com mês de maio de
2018.
Ademais, os demais custos de produção
da indústria aumentaram nos primeiros
cinco meses na comparação com mesmo
período de 2018. O custo com pessoal
aumentou, além do custo tributário e o
de capital de giro que subiu no período
frente ao acumulado de 2018. Todavia, a
alta no índice teve maior composição
porque os custos com bens
intermediários têm o maior peso na

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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intermediários têm o maior peso na
estrutura de custos da indústria.
Os dados sinalizam que a indústria
repassou a alta de custos para os preços,
sendo as maiores altas pelas indústrias:
Produtos Alimentares e Bebidas com
(16,18%) e Material de Transporte com
(108,63%). Cabe mencionar, a despeito
da incerteza inerente à trajetória do
consumo, que a variável encontre
estabilidade até o final do semestre.
.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



A partir dos dados da Pesquisa de
Indicadores Industriais em maio, o
emprego industrial registrou
decréscimo de (-3,29%) frente ao mês
de abril de 2019, segundo dados
inclusos com a influência sazonal. Na
comparação anual, registrou-se uma
variação negativa de (-0,12%) e para o
acumulado do ano identificou-se uma
retração de (-1,81%).
Segundo dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua

Nível de Emprego Industrial

Emprego industrial, incluso influência sazonal açucareira, acompanha a tendência de ritmo
menos intenso da indústria nacional.

por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad), o número de desempregados
no Brasil alcançou 13 milhões de
pessoas em maio de 2019, conduzindo
a taxa de desocupação para 12,3%,
sendo esta menor que no mesmo
período no ano anterior, mas ainda
intensa.
De acordo com o CAGED/MT, no
acumulado de janeiro a maio, os piores
desempenhos em Alagoas foram nos
setores da indústria de transformação (-
19.340), o que corroborou com o
índice de 14,6% de desempregados no
Estado, mesmo com a redução de 2,7%
na taxa de desocupação no segundo
trimestre de 2019, em comparação ao
mesmo trimestre de 2018.
O impacto sobre o emprego industrial
na débil recuperação em 2018,
conforme gráfico, não somente vem
freando a melhora do quadro do
emprego geral no estado em 2019,

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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emprego geral no estado em 2019,
como também, por seus qualificadores
qualitativos, tem funcionado como um
limite para o crescimento do PIB
estadual. De forma geral, os impactos
da recessão no biênio 2017-2018
afetaram profundamente o mercado de
trabalho industrial local que colocam o
acumulado do ano com uma queda (-
1,81%). Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



Os dados da Pesquisa de Desempenho
revelaram que a massa salarial recuou
(-0,19%) em maio, frente ao mês
anterior. A trajetória do conjunto dos
Indicadores Industriais demonstra um
quadro de continuidade da tendência
de queda. Assim, o resultado da
variável adveio da condição histórica
do mês de maio, especificamente, da
alta base de comparação de abril, ou
seja, do crescimento anterior das
remunerações vinculadas as verbas

Remunerações Brutas

Em maio, a massa salarial, livre da influência sazonal açucareira, aumentou 2,04% ante abril,
reflexo da aceleração dos pagamentos de verbas rescisórias.

remunerações vinculadas as verbas
rescisórias do setor sucroenergético.
Nesse contexto, a expectativa é de
continuidade do ritmo moderado para
os setores, especificamente, em
decorrência de salários mais baixos e
da escassez de geração de novos
postos de trabalhos. Da mesma forma,
os componentes do índice corroboram
o cenário desfavorável, e ao
analisarmos o movimento de
disseminação da atividade industrial,
constata-se que sete dos quinze
gêneros pesquisados, apresentaram
recuo nos salários em maio.
A menor inflação de 0,13% em maio,

abaixo da meta inflacionária, não
afetou significativamente a massa
salarial e o rendimento médio real dos
trabalhadores da indústria em maio.
Sublinha-se que a maior retração na
variável ocorreu no gênero Produtos
Alimentares e Bebidas com (-8,97%).

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Alimentares e Bebidas com (-8,97%).
Cabe mencionar, conforme gráfico ao
lado, que o índice desse mês delineou
negativamente considerando o ano
anterior. Ressalta-se que as
contribuições positivas relevantes
vieram das Indústrias Mecânicas com
(3,36%) e Indústrias Diversas e
Mobiliário com (7,63%). O aumento
nas remunerações pagas pelo gênero
Papel, Papelão e Celulose foi
provocado pelo crescimento do
aumento no número de postos de
trabalho.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



De forma semelhante à indústria
nacional, o indicador em maio,
apresenta sinais de avanço com alta de
(4,32%), principalmente, em razão das
condições mínimas de variação do
volume de produção e da utilização da
capacidade instalada. Mesmo com uma
desaceleração de (-4,14%), efeito
tipicamente sazonal da indústria
Produtos Alimentares e Bebidas, a alta
das horas trabalhadas confirma a análise
feita na edição anterior dos Indicadores

Horas Trabalhadas

As horas trabalhadas na produção, livre da influência sazonal açucareira, apresentaram uma
expansão em maio, reflexo do calendário.

feita na edição anterior dos Indicadores
de Desempenho, de que a elevação
desse indicador remete a leve alta do
dinamismo da produção alagoana a
curto prazo, mesmo porque no mês,
parte dessa aceleração deve-se ao efeito
do calendário.
Esse cenário é relevante à medida que a
estabilidade de horas pode possibilitar a
indústria uma continuidade do ritmo
industrial, adicionando, ainda, possíveis
ajuste de custos de produção,
investimentos na melhoria de processos
e aumento de produtividade,
considerando a elevação de produção
no período.
Outra questão importante, quando se
analisa a variação acumulada do
indicador, são as movimentações
setoriais. No período de janeiro a maio
de 2019, a variável aumentou 14,12% na
indústria em geral e 4,80%, sem a
influência sazonal açucareira, ante igual

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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influência sazonal açucareira, ante igual
período do ano passado. Nesse caso, a
justificativa para a diferença entre as
variáveis está relacionada à
característica atípica da safra
2018/2019, com término tardio da
moagem açucareira. Nota-se, acima de
tudo, que os indicadores tidos como
antecedentes, sinalizam que esse
momento tem condições de manter o
ritmo para os próximos meses,
principalmente, devido aos resultados
de produção apontados pelas indústrias
de Papel, Papelão e Celulose e Editorial
Gráfica.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



A Utilização da Capacidade Instalada
de maio de 2019 ficou em 69% na série
incluso a indústria açucareira. Percebe-
se uma queda de 2 pontos percentuais
(p.p.) na comparação com o registrado
no mês anterior. É o segundo recuo
consecutivo do percentual, que volta a
69% pela primeira vez desde maio de
2014. A comparação anual e do
acumulado no ano também é afetada
pela queda das indústrias com maior
magnitude. A variável de maio de 2019

A utilização da capacidade instalada em maio, incluído o setor Sucroenergético, ficou em 69%,
relativamente estável na comparação com abril com queda de (2) pontos percentuais (p.p.).

Capacidade Instalada

magnitude. A variável de maio de 2019
é menor em 11 pontos percentuais o
observado há doze meses, enquanto a
média de 2019 até maio se iguala ao
percentual médio do mesmo período
de 2018.
Por sua vez, os dados revelaram que a
estabilidade de 65 p.p. na utilização da
capacidade instalada, excluso o setor
sucroenergético, foi menos intensa em
relação a abril. Dos segmentos com
menor grau de utilização no mês frente
ao mês anterior, destacam-se: Química
e Metalúrgicas e Siderúrgicas. Em
termos explicativos, o recuo na
produção industrial de alguns setores
no ano trouxe consequências para a
variável na medida em que a
sustentação do setor em 2019 está
pautado em confiança para novos
investimentos e no controle por meio
de medidas macro prudenciais pelo
governo.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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governo.
Destaca-se que a retração da UCI em
maio é observada em três dos 15
setores pesquisados. O recuo maior foi
observado no setor da indústria
química em decorrência da paralisação
de uma unidade da Braskem. Na
indústria nacional, segundo dados da
CNI, o Nível de Utilização da
Capacidade Instalada (Nuci) da
indústria brasileira aumentou 0,3
pontos percentuais.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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