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RESUMO EXECUTIVO

No mês de fevereiro, a variável 
venda industrial registrou uma redução 
de (-4,96%) na variação mensal, 
corroborando uma sequência de três 
quedas consecutivas. Vale destacar 
que o ritmo de queda é homogêneo 
entre as variáveis industriais. As 
variáveis associadas mais diretamente 
à produção, como horas trabalhadas 
e utilização da capacidade instalada, 
caíram de forma mais intensa no final 
de 2018 e no primeiro bimestre de 2019, 
mas também possuem a expectativa de 
inverterem essa tendência no segundo 
semestre em decorrência da atividade 
da safra açucareira 2019/2020.

Do ponto de vista macro, a venda 
industrial retraiu de forma disseminada 
entre os setores considerados. Oito 
entre os quinze setores registraram 
queda no faturamento real na 
comparação com janeiro. Os setores 
que mais contribuíram para o 
recuo no bimestre na comparação 
com igual período de 2018 foram: 
Sucroenergético (15,48 pontos 
percentuais), Construção Civil (25,96 
pontos percentuais) e Minerais Não-
Metálicos (30,65 pontos percentuais).

Não obstante, os índices de horas 
trabalhadas, emprego e massa 
salarial intensificaram a retração na 
comparação do acumulado do ano 
frente a igual período do ano anterior. 
Com esses resultados, a indústria 
alagoana se distancia do nível 
observado antes dos efeitos da crise 
econômica e se aprofunda em um 
patamar recessivo diante dos principais 
componentes da demanda agregada 
que apresentam reduzido dinamismo, 
bem como dos trasbordamentos dos  
contextos global, macroeconômico e 
político  que reforçam a um reduzido 
nível de expectativa e baixa disposição 

de recuperação no início de 2019. 
É importante ressaltar que tal 

condição de retração dos indicadores 
no mês e acumulado do bimestre 
é influenciada, em boa medida, 
pelo mercado interno que, por sua 
vez, vem sendo sustentado pela 
desconfiança dos empresários para 
novos investimentos, da queda do 
emprego, da retração da renda, da 
inflexão dos gastos governamentais 
e do crédito escasso. Além disso, 
destaca-se que o ciclo de ajuste de 
estoques impulsiona esta tendência. 

Ademais, o nível de utilização da 
capacidade instalada na indústria 
apresentou forte recuo diante do 
contínuo processo de desagregação 
da atividade. Em fevereiro, o indicador 
permaneceu em queda na comparação 
com o observado em janeiro (78%) 
e 3 pontos percentuais abaixo do 
observado em dezembro de 2018.

No detalhamento setorial dos 
indicadores, é destaque o fato de que 
a indústria alagoana, mesmo retirando 
o ajuste do setor sucroenergético, 
apresenta um quadro mais intenso 
de inflexão neste início de ano. Pela 
análise dos setores,  a  percepção  é 
que a indústria retomou a trajetória de 
desaceleração, mesmo considerando 
a reação da política de juros e o 
declínio da inflação, impactadas 
ainda pela valorização do dólar. 
Isto posto, a produção e venda de 
bens, seja de consumo como de 
capital e exportações apresentaram 
pífio desempenho no mês.

A despeito da instabilidade 
política, em boa medida, a melhora 
no final de 2018 esteve relacionada à 
vigência de patamares mais elevados 
dos preços de commodities da 
indústria química, sugerindo um 

Vendas Industriais 
A venda real da indústria alagoana 
retraiu (-4,96%) em fevereiro de 
2019, na comparação com janeiro. 
Em dezembro, o faturamento 
da indústria tinha alcançado um 
patamar alto, mas voltou a recuar 
em janeiro.

Custo das Operações 
Indutriais    
O COI da indústria recuou na 
comparação mensal, quando 
incluso os efeitos sazonais 
açucareiros. Mesmo com a queda 
de (-6,92%) em fevereiro, a variável 
acumula 16,47% de variação 
positiva em 2019.

Pessoal Empregado
Emprego industrial recua pelo 
segundo mês consecutivo. A taxa 
de retração de (-2,52%) manteve-
se alta, evidenciando um cenário 
negativo para o emprego.

Remunerações Pagas
A massa salarial da indústria 
expandiu 0,28% em relação 
a janeiro. Essa variável tem 
apresentado certa estabilidade, 
visto que, desde julho de 2018, a 
variação no mês apresenta alta.

Horas Trabalhadas
Em fevereiro, as horas trabalhadas 
na indústria recuaram (-4,29%) 
na comparação com janeiro. 
O resultado do mês mostra a 
continuidade da trajetória de 
desaceleração da variável.

Utilização da 
Capacidade Instalada
A UCI demonstra sinais de retração 
em fevereiro com a utilização da 
capacidade abaixo de 80%.
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Fatos Relevantes
Fevereiro/2019 Incertezas na política e na economia implicam em fevereiro uma menor 

atividade industrial, impactando na base de comparação. Frente as dificuldades 

da recuperação dos investimentos e estagnação da produtividade, a venda 

apresentou um recuo de (-4,96%).
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quadro menos desfavorável, mas a 
indústria açucareira, mesmo com 
melhores índices pluviométricos,  
continuou atrelada ao quadro de 
alto endividamento com baixa 
lucratividade no fim da safra 2018-
2019. Buscando uma delimitação 
mais específica, a indústria 
alagoana no acumulado nos dois 
meses de 2019 retraiu (-4,11%) na 
comparação com igual período 
de 2018. Não obstante não ter 
ultrapassado uma queda de dois 
dígitos, a base de comparação é 
muito fraca, visto que no primeiro 
bimestre de 2018 o faturamento 
da indústria já destacava um 
desempenho pífio para um início de 
ano desde o início da série histórica.

Naturalmente, os problemas 
relacionados ao custo do crédito 
e financiamento do investimento 
e a reavaliação da demanda 
com ociosidade elevada não são 
revertido por meio dos resultados da 
política monetária de redução dos 
juros para reverter as expectativas 
dos agentes econômicos com 
reflexos negativos sobre o consumo 
das famílias e nos custos das 
empresas. Como tal, a indústria local 

já apresenta uma capacidade de 
investir menor quando comparado 
aos boletins de fevereiro de outras 
edições e sinaliza, em alguns casos, 
a possibilidade de uma queda mais 
brusca no primeiro semestre de 
2019. Considerando um cenário 
desalentador da produção aliado à 
crise de confiança, diversos fatores 
contribuem no Estado para o nível 
das expectativas e da rentabilidade 
de setores com alta dependência 
do mercado internacional, como 
Sucroenergético ou da redução da 
demanda interna, como Produtos 
Alimentares e Bebidas, impactados, 
ainda, pela redução do poder 
de compra das famílias, juros,  
da crise política, fragilização do 
governo, baixa produtividade  e 
corte de investimentos públicos. 

De forma relevante, o emprego 
industrial apresentou recuo de 
(-2,55%) frente a janeiro e retraiu 
(-5,20%) nos últimos doze meses, 
assemelhando ao cenário nacional 
em que os efeitos da tramitação 
lenta da reforma da Previdência 
levarão mais tempo para o emprego 
recompor à medida que tinha 
iniciado lentamente seu processo 

de recuperação no segundo 
semestre de 2018. Segundo dados 
do Caged-MT, Alagoas fechou 2.255 
vagas de emprego com carteira 
assinada em fevereiro deste ano, 
sendo o segundo maior volume de 
demissões do país. Adicionado ao 
resultado do mês de janeiro, que 
registrou o fechamento de mais 
de 5 mil vagas, Alagoas extinguiu 
7.311 postos de trabalho apenas 
nos dois primeiros meses de 2019.

Em fevereiro de 2019, as vendas 
reais da indústria recuaram, em 
termos reais (-4,96%), sobre janeiro. 
O custo das operações industriais 
recuou (-6,92%) na mesma 
comparação. Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou queda de 
(-2,55%).  A variável hora trabalhada 
registrou queda de (-4,29%) frente a 
janeiro. A queda nas horas refletiu 
no recuo do nível de utilização da 
capacidade instalada. A indústria 
alagoana passou de 83% para 78%, 
incluso o setor Sucroenergético. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma alta de (0,28%) no mês de 
fevereiro em relação ao mês anterior. 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Quando se analisa à variável venda 
industrial, percebe-se uma tendência 
semelhante ao cenário nacional em que 
o recuo de (-4,96%) está provavelmente 
relacionado às restrições da capacidade 
de oferta frente ao cenário de incertezas e 
não a uma provável ausência de demanda 
agregada da economia. Uma questão 
desafiadora não se resume, como se 
argumenta, apenas a previsão de redução 
da taxa SELIC pelo Banco Central, ao 
reduzido crescimento mundial ou ao 
baixo consumo das famílias que leva a 
estagnação da renda per capita, mas 
também a limitação do governo frente 
a sua capacidade de investimentos e 
estímulo as concessões e privatizações 
que junto à reforma da previdência podem 
significar um reforço as expectativas 
dos empresários da indústria alagoana.

Ademais, os indicadores econômicos, 
como produção industrial, arrecadação 
de impostos e geração de emprego para o 
primeiro trimestre apontam crescimento 
negativo. É, portanto, a trajetória da 
venda industrial que em janeiro não se 
sustentou e o indicador em fevereiro 
voltou a recuar de forma mais incisiva em 
um ciclo sem precedentes no caminho a 
uma depressão. Na análise de fevereiro de 
2019 frente a fevereiro de 2018, a variável 
apresenta alta de 36,34%, contando com 
um dia útil a mais em 2018, mas com 
base de comparação já em deterioração.

Em termos setoriais, cerca de 6 dos 15 
setores pesquisados apresentam queda 
no mês, com destaque para:  Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha com 
(-5,81%), Química com retração de 
(-9,68%) e Construção Civil com (-28,56%). 
A positividade dos demais setores em 
fevereiro ocorreu pela reduzida base de 
comparação, pelo efeito do calendário, 
em relação ao número de dias úteis 
e condição de ajuste nos estoques. 

A venda industrial recuou (-4,96%) em fevereiro de 2019 na comparação com o mês anterior. 
O recuo de fevereiro intensifica a queda do mês anterior, de (-6,6%) e permite o avanço de 
queda de (-4,11%) no acumulado do ano.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Na análise referente à variável 
Custo de Operações Industriais, o 
aumento foi mais acentuado no 
segundo e terceiro trimestres de 
2018, considerando fatores como 
a greve dos caminhoneiros, a 
tabela de preço mínimo dos fretes 
rodoviários e a alta dos insumos e 
matérias-primas importados, além 
da desvalorização do real, que 
impactou nos custos com produtos 
intermediários e aumento do custo 
com energia. Com o aumento, a 
indústria alagoana reduziu sua 
margem de lucro, tendo em vista 
as dificuldades para repassar a 
alta de custos aos consumidores. 

Entretanto, pode-se argumentar 
a partir dos dados que em 
fevereiro, a queda da variável 
Custo de Operações Industriais 
em (-6,92%), mesmo que não 
generalizado, é resultado dos 
efeitos do menor nível dos 
custos com bens intermediários 
importados, custo com capital de 
giro e do menor índice da inflação. 
Especula-se que com a decisão 
do governo em corrigir em curto 
prazo as tarifas públicas, essa 
variável poderá apresentar alta.

Evidencia-se, ainda que no 
momento atual com a demanda 
reprimida há dificuldade em 
repassar o aumento dos custos 
para os preços o que impacta 
na lucratividade das indústrias 
locais, dependentes em sua 
maioria da demanda doméstica.

Semelhante à indústria nacional 
que apresentou também perda 
de lucratividade, no último 
trimestre de 2018,  a redução dos 
custos industriais é essencial para 
melhorar a competitividade da 
indústria  alagoana no longo prazo, 
sem demandar uma  desvalorização 
cambial. Isto posto, a variável 
apresentou queda intensiva em 
alguns gêneros, entre eles: Material 
de Transporte com recuo de 
(-27,39%) e Química com (-22%). 

Os dois primeiros meses de 2019 apresentam avanço substancial do quadro de 
redução dos custos de operações industriais, observado no final do ano anterior.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O emprego industrial recuou 
(-2,55%) em fevereiro na comparação 
com o mês anterior. A queda da 
variável no mês reflete a redução 
do desempenho da atividade 
industrial devido não apenas aos 
primeiros desligamentos oriundos 
da sazonalidade da indústria 
Sucroenergética e das indústrias 
com picos oriundos da demanda 
natalina, mas da deterioração da 
economia que tem ampliado a taxa 
de desemprego e a queda na renda. 

Os destaques negativos 
foram: Produtos Alimentares 
e Bebidas com -250 postos 
de trabalho, ou seja, recuo de 
(-8,87%) no mês frente a janeiro 
e Sucroenergético com –1.567 
postos de trabalho, o que significou 
um recuo em fevereiro de (-2,46%).

Ilustra-se no gráfico ao lado os 
resultados negativos em termos de 
geração de empregos, nos quais o 
número de demitidos é maior de 
que os admitidos nos últimos doze 
meses, refletindo em um rápido 
aumento na taxa de desocupação 
que pode ser expresso na queda 
de (-5,20%) no acumulado do ano.

Segundo os dados do CAGED, em 
fevereiro de 2019, Alagoas fechou 
2.255 vagas de emprego com 
carteira assinada em fevereiro deste 
ano, sendo o segundo maior volume 
de demissões do país. Adicionado 
ao  resultado do mês de janeiro, que 
registrou o fechamento de mais 
de 5 mil vagas, Alagoas extinguiu 
7.311 postos de trabalho apenas 
nos dois primeiros meses de 2019.

O emprego industrial recuou (-2,55%) em fevereiro de 2019, após queda de (-0,11%) 
no mês anterior. Como tal, o emprego retoma a instabilidade após resultado positivo 
de dezembro que apresentou crescimento de 8,52%,

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A massa salarial da indústria alagoana 
cresceu 0,28% em relação a janeiro. 
Esse resultado tem características 
sazonais, visto que em fevereiro de 
2018, o mês também apresentou alta 
nessa comparação. O rendimento 
médio real também ampliou 0,17% 
em fevereiro de 2019, na comparação 
com o mês anterior. Em janeiro, o 
rendimento havia registrado queda de 
(-2,98). Como tal, o recuo acumulado em 
2019 é maior do que a alta apresentada 
em dezembro de 2018, de 3,5%.

Comparativamente a fevereiro de 
2018, a massa salarial se expandiu 
12,92%. Esse resultado está diretamente 
relacionado à recuperação do emprego 
industrial no início de 2018. Em 2019, a 
queda acumulada é de (-8,77%). Quando a 
questão é posta, a variável deverá esperar 
um pouco mais para voltar aos níveis 
pré-crise, possivelmente em outubro 
de 2019, enquanto o ciclo da indústria 
açucareira demandar novas contratações.

O resultado positivo de fevereiro 
é o primeiro para a massa salarial. Em 
janeiro de 2019, o indicador foi (-2,77%) 
inferior ao mesmo mês anterior. Antes 
desses meses, o último resultado 
positivo foi em dezembro de 2018 
quando a massa salarial foi 4,82% 
superior ao mês anterior de 2018.

Seguindo tendência dos últimos 
meses, a quantidade de setores que 
apresentaram queda na massa salarial 
aumentou. Considerando a comparação 
de fevereiro de 2018 contra o mesmo 
mês do ano anterior, apenas cinco setores 
registraram retração na massa salarial real. 
Em janeiro foram onze setores em queda.

Na composição setorial, os oito 
setores que apresentaram queda 
em fevereiro, três apresentaram 
piora na situação, comparando 
com o desempenho de janeiro.

Entre os catorze setores que 
cresceram, destacam-se Papel e 
Celulose (alta de 18,1%), Borracha e 
Plástico (16,8%), Couros e Calçados 
(9,5%) e Produtos Químicos (8,2%).

A massa salarial cresceu 0,28% em fevereiro de 2019, na comparação com janeiro. 
A alta sucede recuo de (-2,77%) no mês anterior.  Entretanto, a massa salarial em 
fevereiro de 2019 é 12,92% superior a fevereiro de 2018.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Na análise dos dados da pesquisa 
em diferentes bases de comparação, 
percebe-se de uma maneira geral que a  
maior parte  dos indicadores diretamente 
ligados a produção registraram retração 
em fevereiro, com destaque das horas 
trabalhadas na produção com queda 
de (-4,29%) frente a janeiro de 2019. 

Deve-se considerar que o setor que 
influenciou essa queda foi Produtos 
Alimentares e Bebidas com recuo de 
(-9,34%). Todavia, não é possível enxergar 
desaceleração total do setor, mas apenas 
uma consequência da fraca base de 
comparação do mês anterior à medida 
que o setor apresenta uma queda 
de (-23,54%) no acumulado do ano.

Dentre os quinze setores analisados 
pela pesquisa, apenas dois apresentaram 
alta no mês, tendo as maiores quedas 
ocorridas em Química com (-11,26%) e 
Sucroenergético com (-8,65%). Percebe-se 
que a retração nesses setores é resultado 
do cenário que se mantém desacelerado 
neste primeiro bimestre, impactado 
pela queda na demanda do mercado 
devido às condições desfavoráveis nas 
áreas financeiras, políticas e econômicas. 

Assim, a partir de tal matriz, pode-se 
esperar que os setores locais apresentem   
uma queda mais acentuada no indicador 
nos próximos meses tendo em vista 
que o momento atual teve, ainda, 
impacto direto da indústria do açúcar 
e seus desdobramentos que serão 
evidenciados caso não se viabilize a 
retomada do crédito para o próximo ciclo.

As horas trabalhadas recuaram (-4,29%) em fevereiro frente ao mês anterior. As horas 
trabalhadas na produção apresentam crescimento há dois meses,  mas registram recuo 
de (-33,15%) no período do acumulado do ano.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O nível de utilização da capacidade 
instalada permaneceu estável em 
janeiro, mas em fevereiro, a indústria 
alagoana operou com 78% de sua 
capacidade produtiva, em média. 
Essa utilização é inferior 5 pontos  
a de janeiro e 3 pontos percentuais 
inferior à de dezembro de 2018.

Considerando os dados, excluindo 
a indústria sucroenergética,  se 
observou estabilidade em fevereiro 
com uma referência de 66%, um 
ponto percentual ao mês anterior. 
Em comparação ao nível de 
dezembro de 2018, o indicador é 
superior em 2 pontos percentuais.

Na comparação com o ano 
anterior, a indústria apresenta 
utilização superior aos primeiros 
meses do ano passado. Em fevereiro, 
a utilização foi 11 pontos percentuais 
acima da observada no mesmo mês 
do ano anterior. Esse resultado reflete 
a melhora na atividade industrial, 
recuperando-se lentamente dos 
efeitos da crise. Todavia, o indicador 
é 2 pontos percentuais menor que 
o observado em fevereiro de 2017.

Seis setores operam com 
capacidade acima do que fevereiro 
de 2018. Dos quinze setores 
analisados, seis apresentaram 
em fevereiro utilização maior do 
que o mês anterior de 2019. Entre 
os que cresceram, destaca-se 
Produtos Alimentares e Bebidas  
com utilização 2 pontos acima.

A Utilização da Capacidade Instalada ficou em 78% na série com as influências sazonais, 
5,0 pontos percentuais abaixo do registrado em janeiro. 

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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