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No cenário internacional, o mês de novembro de 
2021 apresentou um agravamento da pandemia 
de Covid-19 face à nova variante no centro da 
Europa, conduzindo a uma maior restrição à 
atividade econômica e confinamento que poderá 
contemplar enfraquecimento da economia 
mundial no fim de 2021. Em termos do 
comportamento da produção industrial, já no 
terceiro trimestre de 2021,  o volume mundial 
desacelerou significativamente para (-6,2%) 
frente ao divulgado no segundo trimestre que foi 
de (-15% ), além do comércio internacional que 
também recuou,  especialmente, nas economias 
avançadas, como resultado da persistência dos 
estrangulamentos da oferta mundial de bens 
intermediários. 
Por sua vez no ambiente da indústria brasileira, 
registra-se que desde o início de 2021, a indústria 
brasileira não consolida dois meses seguidos de 
expansão da sua produção, assimilando 
sequências de novas perdas, distanciando-a do 
patamar em que se encontrava antes da 
pandemia de Covid-19. A alta dos custos de 
produção e falta de insumos para a indústria 
levou a produção industrial a queda de (-0,2%) 
de outubro para novembro de 2021, sendo 
considerada a sexta queda consecutiva do 
indicador, que acumula recuo de (-4%) no 
período de seis meses. 
No recorte local, a venda cresceu (10,44%) e os 
indicadores de desempenho sugerem uma 
continuidade da retomada homologa entre 
setores industriais. Assim, tautócrono ao 
esmorecimento dos efeitos dos auxílios 
emergenciais, a inação sobre o crescimento da 
economia minimiza  um desafio a ser enfrentado 
em 2022 pela indústria alagoana à medida que os 
impactos positivos acontecem, especialmente, 
em parte pelos efeitos compensatórios da base 
deprimida da indústria química em 2020 com alta 
no mês de (23,96%) e da indústria sucronergética 
com  (0,42%) face os efeitos sazonais da safra.  
Mesmo que a partir do segundo semestre tenha 
se registrado perda de fôlego com a produção 
por meio de uma sequência de quedas, na 
passagem de outubro para novembro, a venda 
apresentou expansão em 15 dos 15 setores 
pesquisados. 
De forma semelhante, em outra base de 
comparação, boletim do movimento econômico 
em Alagoas, elaborado pela SEFAZ/AL,  o 

segmento industrial apresentou em novembro 
de 2021 alta de (24%) no total, tendo se 
destacado positivamente entre os valores mais 
significativos a extração mineral (207%), 
fabricação de cloro e álcalis (96%), fabricação de 
petróleo e gás (68%), resinas (43%), produtos 
químicos (34%) e fabricação de açúcar (27%), 
computando um total de 67% dos valores de 
emissões no período. No contraponto, os 
resultados negativos foram voltados à fabricação 
de álcool (-39%) e moagem de alimentos (-19%), 
representando 7% do total de emissões no 
período. 
Na análise do mercado internacional, o Canadá 
foi o principal destino das exportações alagoanas 
no ano de 2021. Segundo informações veiculadas 
pelo Ministério da Indústria, o déficit da balança 
comercial de Alagoas alcançou R$ 1,7 bi no 
acumulado do ano, sendo que o Porto de Maceió 
teve um crescimento de 14% na movimentação 
em relação ao ano anterior. De janeiro a 
novembro, o total movimentado em 2021 foi de 
1.927.252 toneladas, superior ao de 2020, com 
1.684.415 toneladas. No período, as exportações 
registram um total de US$ 373 milhões, uma alta 
de (7,1%) na comparação com novembro de 
2020. Já as importações registraram crescimento 
de (14,7%), registrando um volume de US$ 682,9 
milhões.  Adiciona-se que no acumulado do ano, 
o açúcar e o melaço foram responsáveis por 91% 
das exportações do Estado. Assim, os dois 
produtos movimentaram US$ 340 milhões, 
computando uma alta de (8,94%) em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
Neste contexto, verificou-se uma melhoria nos 
indicadores de confiança no setor 
sucroenergético e,  de acordo com os dados do 
Sindaçúcar-AL, ante ao mesmo período do ciclo 
passado, 20/21, a previsão de  desempenho da 
safra  até novembro  está próximo de atingir a 
estimativa, podendo chegar a 18,5 milhões de 
toneladas em razão do regime pluviométrico 
mais favorável, do desenvolvimento da cana-de-
açúcar com regularidade climática, da 
programação de plantio e dos preços em alta. 
Como tal, o ciclo 21/22 tem todos condicionantes 
para ser maior que o anterior. . No tocante à 
análise setorial da indústria química, esses dois 
anos subsequentes permitiram  a retomada de 
sua produção própria e a indústria registrou uma  
alta de (23,96%) no mês e efeitos da base  

Vendas   
A venda da Indústria cresceu 
(10,44%) em novembro, na 
comparação com outubro, na 
série com dados da indústria 
sucroenergética. O índice 
acompanha três altas 
consecutivas, período no qual 
a variável apresentou 
expansão de (37,73%). 
 
Custo das Operações 
Industriais 
Nível do COI é maior do que 
no mês anterior, sendo que a 
maior influência adveio da 
produção do Setor 
Sucroenergético. 
 
Pessoal Empregado 
O emprego industrial  
registrou alta de (3,19%) 
frente a outubro. Com esse 
desempenho, a variável 
alcança uma trajetória 
crescente e retoma o patamar 
pré-pandemia. 
 
Remunerações Pagas 
A massa salarial registrou 
queda de  (-0,80%) na 
comparação com outubro, na 
série incluso. Apesar de 
melhor performance em 
2021, a variável se encontra 
abaixo do patamar pré-
pandemia. 
 
Horas Trabalhadas 
As horas trabalhadas na 
produção registram alta de 
(2,33%) em novembro em 
relação a outubro. A expansão 
não foi suficiente para 
minimizar o recuo no mês de 
outubro  com (-4,22%) 
 
Utilização da 
Capacidade Instalada] 
Taxa de Utilização da 
Capacidade Instalada em 
novembro recuou 2 pontos 
percentuais (p.p.) em relação 
ao mês anterior. 
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RESUMO EXECUTIVO 
Com alta na variável venda de (10,44%), indústria  consolida  a trajetória que 
assumiu ao longo da maior parte de 2021 frente ao nível de produção pré-pandemia. 
Nos demais indicadores, a condição já indica claramente uma retomada do 
desempenho da indústria na virada do ano. 
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suprimida nos anos anteriores com 
alta no ano de  (247,80%). No entanto, 
a Medida Provisória 1095/2021, que 
revoga o Regime Especial da Indústria 
Química (Reiq) que promove 
insegurança jurídica com graves 
efeitos sobre diversas cadeias 
produtivas, pode afetar diretamente o 
setor químico que  responde por 6,9% 
da indústria alagoana. Em relação à 
ampliação do parque industrial,  
segundo a Secretária Estadual, em 
novembro de 2021, começou a operar 
a indústria alimentícia Amafil, 
instalada no Polo Industrial Eduardo 
Campos, em Teotônio Vilela, com 
cerca de 40 empregos diretos e cerca 
de 1 mil indiretos no Agreste de 
Alagoas. A indústria de 
beneficiamento de mandioca investiu 
cerca de R$ 26 milhões e possui a 

capacidade de beneficiar cerca de 7 
mil toneladas de mandioca por mês. 
Espera-se que a indústria alimentícia 
organize a cadeia produtiva na região 
Agreste com a compra de insumos de 
agricultores locais. 
Adiciona-se na análise,  os  indicadores 
disponíveis para o mercado de 
trabalho que indicam uma melhoria 
com alta no emprego industrial de 
(3,19%) em novembro de 2021 (-
53,19% em outubro). Em outra base 
de comparação, segundo os dados do 
CAGED/MT, em novembro de 2021, 
foram criados  no estado de Alagoas  o 
volume de  3.714 novos postos de 
trabalho, sendo  o setor da construção 
com 700 novas vagas e o setor da 
indústria com  450 novos empregos. 
Essa elevação no acumulado do ano 
deixa o saldo positivo em 2.860 postos 

de trabalho. O setor de atividade que 
mais contribuiu para este resultado foi 
o de Serviços com 1072 contratações. 
Em novembro de 2021, as vendas da 
indústria avançaram, em termos reais 
(10,44%), sobre outubro. O custo das 
operações industriais aumentou 
(474,92%). Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou uma  expansão de 
(3,19%).  A variável hora trabalhada 
registrou expansão de (2,33%) frente a 
outubro. A indústria alagoana passou 
de 74% para 72%, o que representa 
uma queda de 2 p.p. em relação a 
outubro na capacidade instalada. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma queda de ( -0,80%) no mês de 
novembro em relação ao mês 
anterior.  
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Na comparação com novembro de 2020, a variável registra alta de 
(10,48%). Na mesma direção, a comparação do acumulado entre janeiro e 
novembro de 2021 com mesmo período de 2020 demonstra alta de 
(37,73%). 

Vendas Industriais 

No mês, a retomada dos indicadores reflete 
uma maior recuperação e confiança que se 
estabeleceu com o arrefecimento da crise 
sanitária a partir do início de 2021.  Embora, 
todos os setores tenham apresentado 
positividade no mês,  no acumulado do  ano, é 
percebível os efeitos decorrentes dos 
estrangulamentos nas cadeias produtivas, 
somados os desdobramento que os demais 
setores como varejo e pelos serviços tiveram 
pelo surto da variante ômicron. Acrescenta-se o 
aumento das taxas de dois dígitos da Selic, além 
do comportamento tanto o desemprego, como 
da inflação  que afeta o mercado doméstico. 
Especificamente para o Estado, que ainda 
apresenta um estrutura industrial pouco 
diversificada e dependente de outros destinos, 
há um esforço para recomposição da parcela de 
serviços no orçamento das famílias. 

Em novembro de 2021, a venda  e a atividade 
industrial aceleraram em razão da base 
deprimida do início da Pandemia   e dos efeitos 
da safra açucareira em curso desde setembro. 
Mais concretamente, a variável apresentou uma 
alta de (10,44%), excluído o setor 
sucroenergético e (15,09%) incluído o setor 
sucroenegético. Tomando por base a variação 
acumulada no ano, a variável alcançou uma 
variação positiva de (37,73% e 83,73%,  com e 
sem a inclusão da indústria açucareira, 
respectivamente). 

Na passagem de outubro para novembro, 
nenhum dos setores industriais apresentou taxa 
negativa, ainda que a maior perda anual foi em 
Material de Transporte (-70,56%), anulando as 
variações positivas de alguns meses e 
registrando o patamar mais baixo desde junho 
de 2020. 

Ademais, há setores afetados por gargalos nas 
cadeias de fornecedores, como Produtos 
Alimentares e Bebidas com retração anual de  (-
4,56%)  e  outros com alta de estoques no final 
do ano: (-7,18%) em Vestuários e Calçados e (-
9,50%)  em Madeira. 
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Custos da indústria alagoana sobem (474,92%) em novembro e (603,64%) 

no acumulado de 2021. 

Custo das Operações Industriais 
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A indústria alagoana registrou, em novembro 
de 2021, uma alta de (474,92%) na variável 
Custos de Operações Industriais, na 
comparação com mês anterior. De forma 
também  intensa, a variável quando analisada 
sem a influência açucareira avançou no mês 
(111,80%). 
Considerando a expansão nos gastos com 
pessoal, energia e bens intermediários, a 
variável  alcançou (603,64%) no acumulado do 
ano frente ao período anterior. Na comparação 
com o mesmo período do ano passado, os 
custos industriais aumentaram (543,85%). Esses 
dados refletem, em boa medida, o início das 
encomendas de final ano e uma possível 
retomada da confiança dos empresários em 
relação a demanda de natal, corroboradas, 
ainda, pela alta dos preços industriais dos 
insumos, principalmente, em função do câmbio 
valorizado e maior concorrência dos produtos 
importados. 
Assim, seguiram registrando alta de três dígitos 
os gêneros  Produtos Alimentares e Bebidas 
com (260,59%), Produtos de Matérias Plásticas 
e Borracha com (455,92%) e Sucroenergético  
com (1288,24%). Esse índice justifica-se, 
principalmente, pela reduzida  base de 
comparação do mês anterior. No caso da 
indústria Sucroenergética a possível composição 
de escala de produção ou a formação de 
estoque no mês anterior, apresenta o segundo 
mês de alta nos estoques. 
Vale ressaltar, ainda, que um setor  expressou 
diminuição na variável podendo ter condições 
de estoques maiores ou apresentado demandas 
sazonais nos meses  anteriores. Adicionalmente 
a esse fato, o recuo do COI no mês para esse 
setor pode ser reflexo de cautela por parte dos 
industriais alagoanos, principalmente, no receio 
da débil demanda ainda no mercado doméstico.  
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Na comparação com novembro de 2020, o emprego apresenta retração de (-

54,86%). A comparação do acumulado entre janeiro e novembro de 2021 

com o mesmo período de 2020 mostra queda de (-47,85%). Considera-se a 

primeira queda após três meses consecutivos de alta e estabilidade.  

Nível de Emprego Industrial 
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Os dados de novembro indicam recuperação 
moderada do emprego industrial com alta de 
(3,19%), mas insuficiente para reverter a queda 
na variável. Nesse sentido, o indicador retorna 
à trajetória crescente apresentada desde o 
segundo semestre de 2020, mas não atinge 
ainda o patamar pré-pandemia na comparação 
anual. Como tal, a variável segue abaixo do 
registrado em todo o primeiro semestre de 
2021 e (-47,85%) abaixo do registrado no 
acumulado de novembro de 2020. 
Segundo o IBGE, a taxa de desemprego em 
Alagoas recuou para (14,5%) no trimestre 
encerrado, caindo 2,6 pontos percentuais na 
comparação com o trimestre de julho a 
setembro (17,1%). Mesmo com indícios de 
melhora no mercado de trabalho, a renda dos 
trabalhadores não melhorou, ficando em R$ 
1.723. Em outra base de comparação, segundo 
os dados do CAGED/MT, em novembro de 
2021, foram criados  no estado de Alagoas  o 
volume de  3.714 novos postos de trabalho, 
sendo  o setor da construção com 700 novas 
vagas e o setor da indústria com  450 novos 
empregos  
Em síntese, os dados demonstram que o setor 
industrial registra uma recuperação nas 
admissões em quase todos os setores já a 
partir de julho, contribuindo para a obtenção 
de saldos positivos do nível de emprego formal 
na indústria alagoana após o relaxamento de 
medidas mais restritivas de distanciamento 
social a partir de junho. Todavia, o patamar 
registrado se encontra abaixo aos índices pré-
pandemia. 
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Na comparação com novembro de 2020, a alta é de (6,16%). Enquanto no 
acumulado de 2021 até novembro é (18,73%) maior que a base de 
comparação entre janeiro e novembro de 2020. Mesmo com o avanço, a 
massa salarial se encontra abaixo do patamar pré-pandemia. 

Remunerações Brutas 

Na análise da variável no mês de novembro, 
mesmo com avanços significativos, a inflação 
alta intensifica a queda salarial dos 
trabalhadores da indústria em 2021. Logo, a 
alta da inflação contribui para a redução do 
rendimento médio real dos trabalhadores. O 
aumento da taxa de juros também impacta no 
baixo crescimento da massa salarial. Em 
novembro, a massa salarial recuou (-0,8%) na 
comparação com outubro, mas acumula alta 
de (18,73%) em 2021. Todavia, a massa salarial 
real se encontra (-5,6%) abaixo do nível 
observado em fevereiro de 2020, antes da 
pandemia. 
Sobressaíram-se  pela elevação da massa 
salarial, tendo como principal causa o 
pagamento de acordos salariais e maior 
pagamento de horas extras, em especial, os 
setores de Minerais Não-Metálicos (2,48%), 
Papel, Papelão e Celulose (3,31%) e 
Sucroenergético (4,37%). Destaca-se, ainda, à 
contabilização de outras formas de rendimento 
do trabalho, como 13º salário, participação nos 
lucros e verbas rescisórias. 
Todavia, ao analisarmos o movimento de 
disseminação da atividade industrial, constata-
se que três, dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram recuo nos salários em 
novembro.   Sublinha-se que a maior retração 
na variável ocorreu no gênero Química com (-
7,39%).  Analisando a variável sob outro 
contexto, os setores que possuem suas 
demandas atreladas a safra açucareira também 
estão entre aqueles com maior aumento da 
massa salarial no acumulado do ano. A 
combinação com as demais variáveis que 
compõe o rendimento aumentou a massa  de 
salários do ano.  
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Na comparação com novembro de 2020, a variável horas trabalhadas recuou 
(-12,66%) e a comparação do acumulado em 2021 até novembro mostra alta 
de (2,98%) frente ao mesmo período de 2020. O comportamento vem 
alternando variações negativas e positivas nos últimos meses. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Horas Trabalhadas 

Os indicadores analisados apontam uma alta de 
(2,33%) das horas trabalhadas na produção em 
novembro de 2021, quando comparados ao 
desempenho registrado no no comportamento 
do mês de outubro.  Esse contexto foi 
impulsionado pelo maior ritmo observado nas 
variáveis emprego que expandiram-se, na 
comparação com outubro de 2021, bem como 
da existência de dias úteis a mais que outubro. 
Semelhante ao mês de outubro, caracteriza-se 
que a expansão ratifica o fato de que alguns 
setores  antes da crise sanitária da Covid-19 
estavam com a utilização abaixo de sua 
capacidade instalada. Como consequência, a 
partir de julho passou a ser observada uma 
retomada do nível do emprego formal, com 
taxas positivas, e até crescentes, de 
crescimento do emprego na maioria dos 
setores. 
Considerando à distribuição setorial, treze 
setores pesquisados registraram leve aumento 
ou estabilidade da atividade. Por sua vez, as 
maiores contribuições positivas estão 
relacionadas aos setores: Produtos Alimentares 
e Bebidas com (9,85%) e Indústria Mecânica 
com (5,04%). Vale destacar, ainda, que as 
estabilidades apresentadas no mês não foram 
relevantes na sua magnitude setorial.  
É importante salientar  que poderá ocorrer a 
intensificação da atividade industrial para os 
próximos meses, visto que houve 
abrandamento da utilização da capacidade 
instalada que foi confirmada no mês por meio 
da retração de 2 p.p.  
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A Utilização da Capacidade Instalada caiu 2 pontos percentuais em relação 
a outubro, na série incluído os dados do Setor Sucronergético, para 72%. A 
série acumula dois meses consecutivos de queda. 
 

Capacidade Instalada Capacidade Instalada 

A utilização da capacidade instalada da indústria 
de Alagoas atingiu 72% em novembro, ante 74% 
no mês anterior e 73% em novembro do ano 
passado.  
Quando excluso o setor sucronergético, a indústria 
alagoana se estabilizou em 69%. Tal resultado 
reflete, principalmente, a menor utilização pelos 
seguintes setores: Química e Material de 
Transporte.   Em termos explicativos, o recuo da 
utilização da capacidade por esses setores estaria 
associado ao processo de paralisação de unidade e 
acomodação de demanda doméstica para ajustar 
estoques a um cenário de menor demanda no fim 
de ano.  
A estabilidade da atividade industrial fica 
explicitada tendo em vista que há três meses 
seguidos a UCI registra leve alta na comparação 
com o mês anterior em razão da safra açucareira. 
Em 2020, as indústrias operaram, em média, com 
70% de utilização da capacidade instalada (UCI), o 
que perfaz uma alta de 2 p.p., relativamente a 
2021. 
No cenário nacional, a Utilização da Capacidade 
Instalada caiu 0,1 ponto percentual em relação a 
outubro, na série livre de efeitos sazonais, para 
80,5%. A série acumula cinco meses consecutivos 
de queda. Ainda assim, se encontra em um 
patamar elevado em relação ao praticado em 
2019. A UCI também se encontra 1,1 ponto acima 
da utilização observada em novembro de 2020.  
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