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Os indicadores na Indústria registraram
uma retração em três variáveis em
dezembro, após a alta na venda de
(13,17%) no mês anterior. O índice
relativo de venda no acumulado do ano
passou de uma alta de (11,49%) em
novembro para um recuo de (-10,46%) em
dezembro, enquanto o do mercado
externo recuou (-20,8%) no mês. No
quarto trimestre de 2019, as vendas na
indústria reverteram a alta iniciada no
terceiro trimestre e apresentaram um
recuo intenso de (-7,43%) frente a
novembro em razão de variação de (2,1%)
no terceiro trimestre. Em termos
homólogos, os índices de emprego e de
horas trabalhadas registraram variações
negativas de (-1,68%) e (-0,73%), sendo
que em novembro apresentaram altas
semelhantes à venda industrial de (0,42%)
e (3,16%) no mês anterior. No acumulado
do ano de 2019, o emprego apresentou
leve alta de (1,08%) e as horas trabalhadas
retraíram (-3,99%) frente ao ano anterior.
A massa salarial aumentou (1,89%) em
dezembro de 2019, enquanto no
acumulado do ano apresentou uma
variação negativa de (-15,35%) frente a
2018. Pode-se especular que a variável
emprego não teve um grande aumento,
mas o emprego formal reagiu às bases de
comparação dos anos anteriores. Na
análise setorial da venda industrial,
indicador mais próximo da produção, a
queda da venda industrial no ano foi
disseminada entre as atividades que
compõem o parque fabril do estado à
medida que 10 das 15 atividades
pesquisadas tiveram queda no ano. De
forma geral, o maior impacto negativo
adveio da indústria química em
decorrência da paralisação da atividade
de extração de sal e da consequente
paralisação das fábricas de cloro-soda e
dicloretano localizadas no bairro do Pontal
da Barra em Maceió, decorrentes da
divulgação do Relatório n.1 pelo Serviço
Geológico do Brasil - CPRM, que disserta

sobre as causas dos eventos geológicos
que afetaram o bairro do Pinheiro. A
retração alcançou (-49,65%) em 2019 em
relação ao ano de 2018. Em termos
explicativos, a indústria alagoana
continuou em 2019 apresentando índices
baixos de diversificação, produtividade,
baixo nível tecnológico (retratado na
pesquisa de investimentos publicada em
julho) e acompanhou a trajetória da
economia que não conseguiu retomar o
crescimento ou mesmo incrementou
processos de melhoria de gestão que se
desdobraria em melhoria de investimento.
Mesmo considerando os esforços das
políticas de inovação desenvolvidas pelo
Núcleo de Inovação do IEL-AL, o porte das
empresas restringiu a capacidade de
inovar em termos de grandes ganhos
absolutos de escala, mercado e
produtividade. Mesmo considerando
avanços de setores como a Construção
Civil que finalizou o ano com uma alta de
(92,15%), em boa medida, a demanda
avançou em passos curtos com exemplos
de medidas de liberação de FGTS,
reforma da Previdência, entre outras, mas
parte da oferta continuou parada. Assim, a
indústria alagoana teve um
comportamento diferente em relação a
2018 que apresentou alta de (35,60%) no
acumulado frente a 2017 em decorrência
da baixa base de comparação de 2016 e
2017. Nessa lógica, com o
desaquecimento, a maior parte das
indústrias locais manteve foco no
mercado interno, desaquecimento e
tiveram queda de produtividade. Mesmo
considerando avanços de setores como a
Construção Civil que finalizou o ano com
uma alta de (92,15%), em boa medida, a
demanda avançou em passos curtos com,
entre outras, mas parte da oferta
continuou parada. Assim, a indústria
alagoana teve um comportamento
diferente em relação a 2018 que
apresentou alta de (35,60%) no
acumulado frente a 2017 em relação a

Vendas Industriais
A venda da indústria recuou (-
7,43%) em dezembro de 2019,
com a inclusão do Setor
Sucroenergético. É a primeira
queda do índice, após uma
sequência de três meses de alta
em razão da safra açucareira.

Custo das Operações  
Industriais
Nível do COI é maior do que no
mês anterior, sendo que a maior
influência adveio da alta da
produção da Indústria
Sucroenergética com alta de
(30,74%)

Pessoal Empregado
O emprego industrial recuou (-
1,68%) em dezembro, na série
incuida o setor Sucroenergético.
Na análise do ano de 2019, a
variável apresentou pequenas
variações negativas e finaliza o
ano com ligeira alta de (1,08%) em
relação a 2018.

Remunerações Pagas
A massa salarial aumentou (1,89%)
em dezembro, com a inclusão do
setor Sucroeenergético. Apesar de
apresentar comportamento
distinto dos outros indicadores, a
variável finaliza o ano com
resultado negativo.

HorasTrabalhadas
As horas trabalhadas na produção
recuaram (-0,73%) em dezembro
de 2019, considerando o setor
Sucroenergético. A variável
registrou altas mensais em quase
todos os meses, mas finalizou o
ano com queda de (-3,99%).

Utilização da  
CapacidadeInstalada
Aumento de 1 p.p na UCI em
dezembro é justificada pela alta
indústria açucareira.

Indicadores de Desempenho
Publicado em Março de 2020

FatosRelevantes
Dezembro/2019

RESUMO EXECUTIVO
Embora o ano tenha apontado ciclos rápidos de crescimento,

enquadramento dos fatores estruturantes e conjunturais associados à

dinâmica recente de estimulo ao consumo, o ano de 2019 termina com

recuo na venda industrial de (-10,46%).
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2018 que apresentou alta de (35,60%)
no acumulado frente a 2017 em
decorrência da baixa base de
comparação de 2016 e 2017. Nessa
lógica, com o desaquecimento, a maior
parte das indústrias locais manteve
foco no mercado interno,
desaquecimento e tiveram queda de
produtividade. De maneira geral, o
setor Sucroenergético apresentou
aumento de (39,73%) no acumulado
de 2019, fruto do aumento da
produção, além dos efeitos da
desvalorização do real que beneficiou
as usinas. Como tal, segundo dados do
Sindaaçucar-AL, o volume de cana
esmagada nesta safra indica um
aumento de (9,42%) comparado ao
mesmo período da moagem passada,
quando o acumulado era de 13,1
milhões de toneladas beneficiadas. A
entidade informou, ainda, que “já
foram produzidos pelas usinas mais de
um milhão de toneladas de açúcar,
representando uma elevação de
14,44% ante ao mesmo período da
moagem passada”. Por outro lado, no
ano de 2019, novas indústrias tiveram
incentivos pelo Conselho Estadual do
Desenvolvimento Econômico e Social

(Conedes) e foram atraídas com
intenção de investimento, entre elas, a
instalação da empresa QualiCôco, vice-
líder nacional do segmento de
derivados de côco industrializados e
naturais com investimento de R$ 15
milhões e previsão de 600 empregos
entre diretos e indiretos. Ademais,
investimentos de empresas chinesas,
como a instalação da GSPak e a
ampliação da planta da empresa ZTT,
bem como intenções de investimentos
de mais duas empresas chinesas a GDH
Supertime Malting Company Limited e a
CPIC. Além de outras como a A Kapazi –
“Kapachos e Tapetes”, Forminox (R$ 2
milhões), Spring Flex (R$ 3 milhões),
entre outras. Como síntese do ano, o
Governo de Alagoas detalhou que 19
empresas foram beneficiadas com os
decretos, sendo que dez receberam
incentivos fiscais, quatro obtiveram
benefícios fiscal e locacional e cinco
tiveram os incentivos prorrogados,
alcançando cerca de mais de R$ 270
milhões em investimentos e a geração
de, aproximadamente, 6.700 empregos,
entre diretos e indiretos. Na análise do
comércio exterior, as exportações
alagoanas em 2019 somaram $ 312,4

milhões - cerca de R$ 1,30 bilhão
no câmbio atual,considerado o pior
resultado desde 2008, quando teve
início a série histórica, uma retração de
(-37,78%). Tal taxa permitiu que
Alagoas perdesse uma posição no
ranking das exportações, saindo de 20º
lugar ocupado em 2018, para o 21º no
ano passado, recuando de 0,2% para
0,1% a participação de Alagoas nas
exportações nacionais. De forma geral,
essa queda é justificada por meio de
paralisação da extração de sal-gema -
matéria-prima utilizada na fabricação
de soda cáustica e PVC pela Braskem.
As vendas em termos reais recuaram
(-7,43 %) sobre novembro. Por sua vez,
o emprego industrial mostrou uma
queda de (-1,68%) quando comparado
a novembro. A variável horas
trabalhadas registrou retração de (-
0,73%), frente a novembro. O nível de
utilização da capacidade instalada
passou de 72% para 73% em
dezembro. A massa salarial industrial
apresentou uma alta de (1,89%) no
mês. Por fim, o COI aumentou
(12,83%) frente a novembro.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

O resultado positivo do último trimestre não reverteu a queda dos meses
anteriores, visto que a alta se consolidou a partir da safra açucareira. Nessa direção,
o acumulado do ano de 2019 frente ao acumulado do ano de 2018 apresenta uma
queda (-10,46%)

A indústria alagoana finaliza o ano de
2019 com um desempenho, em boa
medida, distante da projeção finalizada
em 2018 . Em dezembro, a variável
venda industrial recuou (-7,43%) em
relação ao mês de novembro, após uma
sequência de três relevantes altas,
sendo a menor alta em novembro
(13,17%), antes da brusca queda na
comparação do acumulado do ano com
recuo de (-10,46%), movimento
influenciado pelo impacto negativo da
paralisação da maior indústria do
estado, de uma de suas unidades
químicas. Atente-se que o ano iniciou
sensivelmente com atenção às causas
econômicas e políticas mais profundas
aliado aos fenômenos contemporâneos
globais. E, assim, influenciou em uma
melhoria da confiança do empresário,
em seguida, da reforma da Previdência,
juros mais baixos e um câmbio mais
desvalorizado, e mesmo assim, a
indústria alagoana continuou com
dificuldades para competir com
produtos fabricados no mercado
doméstico. Ressalta-se que os dois
segmentos que alavancam a indústria
exportadora, apresentaram pífio
desempenho em outros países. No
quarto trimestre, a venda industrial teve
alta de (3,2%) em relação ao trimestre
anterior, apesar das quedas registradas
em dezembro. Todavia, a elevação foi
irrelevante, e na composição estatística
das perdas nos outros trimestres, deixa
uma previsão negativa para o primeiro
trimestre de 2020. Contudo, no que
respeita à evolução mais recente, pode-
se especular que gêneros importantes
como Produtos Alimentares e Bebidas,
Produtos de Matérias Plásticas e
Borracha, Química e Sucroernergético
representaram 95,28% das vendas em
dezembro e mostram performances
negativas, sendo apenas o setor
Sucroenergético com positividade em
decorrência de se encontrar no ciclo da
safra 2019/2020.

Vendas Industriais
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Os custos operacionais da atividade da
indústria alagoana aumentaram (19,06%)
em 2019, sendo que o aumento foi de
(12,83%) em dezembro frente a
novembro, evolução associada, em
particular, ao aumento do custo das
mercadorias vendidas e matérias-primas
consumidas. Este componente tem uma
estimativa de 69% dos gastos da atividade
operacional da indústria e, logo, é
considerado o componente mais
expressivo nos segmentos que compõem
a indústria. Os custos industriais foram
mais significativos no terceiro trimestre,
diferente da média da indústria nacional
quando o indicador de custos industriais
apresentou “retração de 0,9% no terceiro
trimestre de 2019, em comparação com o
segundo trimestre”. Considerando os
componentes do indicador, somente o
índice de custo com mão de obra cresceu
entre o segundo e o terceiro trimestres
de 2019, enquanto os demais
diminuíram. No caso especifico da
indústria em Alagoas, o ciclo da safra no
terceiro e quarto trimestres elevaram
consideravelmente a variável, mesmo
imputando o fato de que a variável
recuou em seis meses alternados durante
o ano. Entre os componentes que
impactaram nesses meses de perdas,
destacam-se o componente que
apresentou a maior retração no trimestre
que foi o custo tributário, com queda,
seguido do custo com capital de giro. O
custo de energia oscilou, conforme as
bases de comparação de aumento da
produção. Analisar sobre as
consequências, vai além de uma simples
dicotocomia, visto que a queda dos custos
industriais termina sendo superior à
queda dos preços dos produtos
manufaturados e gera ganhos de
lucratividade. Logo, com o aumento da
variável no ano, a competitividade com a
alta piorou na indústria alagoana, seja no
mercado doméstico como no mercado
externo. Enquanto os custos industriais
caíram, os preços em reais dos produtos
manufaturados importados que
competem com a indústria brasileira no
mercado doméstico aumentaram 0,7.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

O COI avançou (12,83%) em dezembro com inclusão do Setor Sucroenergético,
sendo seis quedas no ano na variável. O resultado positivo no acumulado de 2019 é
superior ao registrado em todas as bases de comparação com alta de (19,06%).

Custos das Operações Industriais
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Em relação ao nível do emprego é
igualmente comprovado que, após um
decréscimo ao longo de 2018 de (-
8,60%) e início de 2019, assistiu-se a
uma posterior recuperação no 2º e 3º
trimestres, que apresentou sequência
nos meses seguintes. De setembro a
novembro registrou-se a criação
líquida de 80 mil empregos formais
contra 51 mil empregos na safra
2017/2018. Na análise do mês de
dezembro, a variável recuou (-1,68%),
mas apresentou uma leve taxa de
crescimento de (1,08%) no acumulado
frente a 2018. Esse resultado é
decorrente de uma expansão mais
moderada da população ocupada que
limitou uma desaceleração mais
significativa da taxa de desocupação na
indústria. De modo similar, a estrutura
da indústria alagoana composta, em
sua maioria, por empresas de pequeno
porte impactou na dinâmica dos
trabalhadores, levando-se em conta
uma mudança estrutural das relações
de trabalho, derivada da expansão da
terceirização e, que tem permitido a
contratação da modalidade pelo parque
industrial ou mesmo de contratações
informais de curta duração. Nestes
termos, mesmo com o atual cenário de
lenta desaceleração da taxa de
desemprego e leve expansão da
ocupação e dos rendimentos, a frágil
alta na indústria no ano mostra-se
compatível também com a trajetória
de recuperação moderada da safra
açucareira. Logo, o emprego industrial
em uma análise mais contundente se
posiciona por uma reação estanque à
medida que apontou um crescimento
muito baixo e em ritmo inferior e
concentrado em quatro setores.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

O emprego industrial de dezembro de 2019 é (1,08%) maior que o
registrado em novembro de 2019 e a média de 2019 é (6,9%) superior ao
que foi aferida em 2018.

Nível de Emprego Industrial



6
w w w . f i e a . com . b r

Indicadores de Desempenho
Ano10 – nº98–Dezembro de 2019

Os dados da Pesquisa Indicadores
Industriais revelaram que a massa
salarial aumentou (1,89%) em
dezembro frente ao mês anterior. A
leve alta no mês aconteceu com a
contabilização de outras formas de
rendimento do trabalho, como 13º
salário e verbas rescisórias. Analisando
a variável, sem a influência sazonal
açucareira, verifica-se no mês um
crescimento da ordem de (3,62%). Boa
parte deste desempenho deve-se ao
comportamento das Indústrias Química
e Produtos Alimentares e Bebidas. As
justificativas apontadas para explicar
tal desempenho referem-se ao
pagamento de parte do décimo
terceiro salário, pagamento de férias e
gratificações adicionais. A título de
exemplo, no mês de dezembro de 2019
o rendimento médio real dos
trabalhadores ficou em torno de R$
1.960,18, enquanto que em dezembro
de 2018, o rendimento médio era R$
1.879,30 uma alta de (4,3%). Ao
analisarmos o movimento de
disseminação da atividade industrial,
constata-se que sete dos quinze
gêneros pesquisados, apresentaram
recuo nos salários em dezembro.
Sublinha-se que a maior retração na
variável ocorreu no gênero Material de
Transporte com (-9,48%). No que tange
ao acumulado do ano, a pesquisa
revelou a retração de (-15,35%) na
indústria em geral. Salienta-se que com
a crise, as remunerações diminuíram
em um ritmo maior do que o que vinha
sendo computado até 2018 em razão
da queda da produção e do emprego.
Devem-se considerar também que no
ano os sindicatos não conseguiram
aumentos ou reposições da inflação,
além dos efeitos da desvalorização
cambial, mesmo com a redução do
IPCA no ano abaixo da meta de inflação
e da redução da taxa Selic.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

A massa salarial finaliza o ano com resultado negativo, ou seja, (-15,35%)
menor que o mesmo período de 2018.

Remunerações Brutas
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As horas trabalhadas na produção
diminuíram (-0,73%) entre novembro e
dezembro de 2019, representando a
primeira queda, após três altas
consecutivas. A variável em dezembro é
(0,01%) maior do que a observada no
mesmo mês de 2018. Os dados revelam
que a queda da indústria alagoana em
2019 foi menor do que a registrada em
2016 e 2017, período em que a
economia brasileira sofreu os efeitos da
crise de 2014. A deteriorização da
indústria se reduziu frente à ociosidade
que se mantém elevada, com a
Utilização da Capacidade Instalada
alcançando apenas 73% em dezembro,
na série incluída o setor
Sucroenergético. A retomada da
produção não deverá acontecer em
curto prazo e depende de uma série de
reformas estruturais que minimizem os
custos e elevem a produtividade dos
segmentos industriais. Em termos
setoriais, a queda do número de horas
trabalhadas ocorreu em onze setores de
atividade, repetindo o padrão observado
em novembro, na mesma comparação.
Em dezembro, as maiores influências
negativas vieram dos seguintes setores:
Madeiral (-13,40%), Química (-10,68%)
e Indústria Mecânica (-5,41%). Esse
indicador registrou movimento e quedas
disseminadas, revelando as dificuldades
de 2019. Chama atenção a retração de (-
7,40%) do setor Químico, frente ao mês
anterior, ratificando o fato da
paralisação de uma unidade da
Braskem, estando com a utilização
abaixo de sua capacidade instalada,
revelando assim, um possível desastre
que mostra a fragilidade da recuperação
industrial alagoana, sujeita a voltar a
recessão frente a essas restrições.

A partir de uma retração em dezembro de (-0,73%), a variável apresentou
queda de (-3,99%) na comparação com dezembro de 2018.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Horas Trabalhadas 



8
w w w . f i e a . com . b r

Indicadores de Desempenho
Ano10 – nº98 –Dezembro  de 2019

Uma das lições mais contundentes,
após dois anos de recuperação parcial
da crise, seria o fato de que a indústria
alagoana ficou praticamente estagnada
no ano de 2019, quando se analisa a
sua UCI. Mesmo com as reformas
promovidas pelo governo, além da
própria redução da SELIC, a ampliação
da UCI foi impulsionada apenas no
terceiro e no quarto trimestre de 2019
pela safra da indústria açucareira que
permitiu algum alento do número em
queda, mas frágil e pouco disseminada.
Nesse contraste, a utilização da
capacidade instalada da indústria de
Alagoas atingiu 73% em dezembro,
ante 72% no mês anterior e 81% em
dezembro do ano passado. Tal
resultado reflete, principalmente, a
menor utilização pelos seguintes
setores: Produtos Alimentares e
Bebidas, Construção Civil e,
principalmente indústria química que
em 2018 alcançou 89 p.p e em 2019
apenas 43 p.p da sua capacidade. Em
termos explicativos, o recuo anterior da
utilização da capacidade por esses
setores, exceto química, estaria
associado ao processo de acomodação
de demanda doméstica para ajustar
estoques a um cenário de menor
demanda. Um ponto importante,
mesmo com redução da produção da
indústria brasileira, é que o nível de
utilização da capacidade instalada ficou
em 77,5% em dezembro, com queda de
0,5 ponto percentual em relação a
novembro, na série dessazonalizada.
“Apesar da queda, a utilização da
capacidade instalada de dezembro de
2019 ser de 0,4 ponto percentual é
superior à registrada no mesmo mês de
2018”.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) que tinha recuado em novembro,
avançou 1 ponto percentual em dezembro em relação a novembro.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Capacidade Instalada
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