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O indicador de venda industrial registou
uma variação positiva de (17,03%),
superior à observada em dezembro. Esta
evolução foi particularmente influenciada
pela expansão das indústrias
Sucroenergético (23,87%) e Química
(25,03%) que contribuíram com 48% e
23% de participação na composição do
total da indústria. Excluindo o setor
Sucroenergético, o índice agregado teve
uma variação positiva de (11,30%) frente
ao mês de dezembro. O índice apresentou
o melhor janeiro desde 2017, sendo a
melhor recuperação desde outubro de
2019, mas opera no patamar entre janeiro
e fevereiro de 2009. Como tal, o resultado
não pode ser animador, pois o impacto
para abastecer o mercado doméstico
poderá chegar no mês de março,
considerando que a trajetória continua
cíclica, efeitos do surto de covid-19
(efeitos da pandemia serão captados em
março) e pela safra açucareira 2019-2020
que finaliza em março. Os dados em
janeiro de 2020, ainda, são influenciados
pela base de comparação de dezembro à
medida que após avançar por dois anos
consecutivos, a venda industrial alagoana
recuou em 2019. De forma geral, o
resultado atual mostra que a venda
industrial é 20% menor do que a aferida
em 2015. Após cinco anos, o valor de
produção não retomou ao patamar de
produção anterior, resultado das
condições das últimas safras açucareiras e
da paralisação em maio de 2019 de uma
das unidades da Braskem. Um fato
relevante diante deste cenário, e visando
retomar a operação de cloro-soda, é a
sinalização da Braskem que iniciou um
projeto para alteração da base de matéria
prima para as fábricas de cloro-soda por
meio da aquisição de sal marinho de
terceiros, nacional e/ou importado.
Segundo a empresa, o produto será
estocado, dissolvido em água para
produção de salmoura e, posteriormente,
tratado e enviado para processamento.

O custo estimado pela Braskem para a
retomada da produção na planta de
Maceió será de aproximadamente R$ 60
milhões, com R$ 21,2 milhões já
investidos em 2019. A despeito desse
cenário de retomada das operações da
fábrica de cloro-soda e do aumento dos
custos com importações, o setor químico
apresentou alta na venda industrial de
(25,03%) em janeiro de 2020 frente a
dezembro. Segundo os dados veiculados
recentemente pela maior empresa do
segmento, em 2019 se soma à lenta
recuperação do mercado no período, o
processo conturbado de recuperação
judicial de seu controlador, a Odebrecht.
Em relação ao resultado de 2019, analistas
projetam receita líquida da companhia em
52 bilhões de reais e queda de 11% sobre
o ano anterior. A empresa deve
apresentar um prejuízo superior a um
bilhão de reais, ante lucro líquido de 2,87
bilhões em 2018. Tal resultado se deve a
“provisões referentes a acordos firmados
com famílias atingidas pelas rachaduras na
capital alagoana”. No início de 2020, as
ações da Braskem subiram após a
empresa firmar um acordo com a Justiça
para realocar 17.000 famílias na região, ao
custo de 1,7 bilhão de reais. Posto isso, o
setor sucroenergético apresentou
expansão de (23,87%) na venda industrial
em janeiro, refletindo tanto a
aproximação do fim da safra na produção
doméstica quanto o reflexo da alta base
comparação dos meses anteriores. Em
adição, apesar da escassez de chuvas na
região canavieira de Alagoas ter obrigado
as unidades industriais a rever a
quantidade de cana a ser beneficiada na
safra 19/20 para algo em torno de 17
milhões de toneladas, o preço do ATR
no mês deu continuidade ao
crescimento registrado nos últimos meses
e segundo o Sindaçúcar-AL a estimativa
é crescimento de 9,1% na produção de
cana na safra 2019/2020 em relação ao
ciclo anterior. Nessa direção, o estado

Vendas Industriais
A venda industrial aumentou
(17,03%) em janeiro de 2020,
considerando as influências de alta
das indústrias Sucroenergético
(23,87%) e Química (25,03%).

Custo das Operações  
Industriais
A queda da variável (-14,21%)
refletiu, em boa medida, no recuo
da produção do setor
Sucroenergético e Produtos
Alimentares e Bebidas.

Pessoal Empregado
O emprego industrial apresenta
estabilidade como no fim de 2019,
com pequenas oscilações. Em
janeiro de 2020, a variável
aumentou (0,98%). Na
comparação com janeiro de 2019,
a variável aponta retração de (-
4,08%).

Remunerações Pagas
A massa salarial recuou (-1,44%)

em janeiro de 2020. A retração

reverte a expansão de (1,89%)

ocorrida no mês anterior. A

variável sinaliza queda de (-

15,93%) na comparação com

janeiro de 2019.

HorasTrabalhadas
As horas trabalhadas na produção

recuaram (-2,27%) em janeiro de

2020. A variável apresenta elevada

queda na comparação com janeiro

de 2019 com recuo de (-5,29%).

Utilização da  
CapacidadeInstalada
A Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) iniciou 2020 em
73%, mantendo-se inalterada em
relação a dezembro de 2019.
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RESUMO EXECUTIVO
Após dois meses de resultados negativos, os Indicadores Industriais em
janeiro de 2020 mostram-se positivos em duas variáveis que registraram
alta no mês: venda e emprego industrial.
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praticamente caminha para o término

da safra e reduz fortemente a oferta

de produtos. Considerando o início da

pandemia do Covid-19 na China, a

análise do mercado mundial e nacional

para a commodity é a tendência de

quedas tanto no preço do etanol

quanto do açúcar, considerando,

ainda, elevados estoques de açúcar na

Índia que têm sido considerados como

uma barreira potencial para a melhoria

nos preços internacionais. No que

concerne à análise do comércio

exterior, considerando os dados do

Ministério do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio, em janeiro de

2020, foram exportados US$

64.564.752, representando 0,4% da

participação nacional, valor (3,5%)

maior do que as exportações em igual

período do ano passado, sendo que em

dezembro de 2019 foram exportados

US$ 25.772.874, representando uma

expansão de (150,51%) para janeiro de

2020. Adiciona-se que as exportações

de açúcar para China chegaram a

atingir a queda de 98,4% em 2019. Por

outro lado, há em curso uma questão

estrutural e de competitividade da

indústria no estado. Em termos

explicativos, mesmo que o Conselho

Estadual do Desenvolvimento

Econômico e Social (Conedes) em

Alagoas por meio de decretos do

Prodesin, em boa medida, conceder

incentivos para implantação de novas

plantas industriais no estado, o caráter

de desindustrialização da indústria

alagoana já é uma das maiores da base

histórica de comparação. É fato que o

Produto Interno Bruto de Alagoas

possui forte dependência do setor de

serviços e a pequena recuperação que

ocorreu na economia não guarde

correlação com o setor industrial.

Segundos dados da Sepalag, em relação

ao PIB do estado em 2019, o setor

industrial, apresentou recuo no período

de análise com uma queda de (-2,44%)

no acumulado do ano até o terceiro

trimestre de 2019. Os setores de

Comércio e Serviços representam 49%

do PIB, sendo responsáveis pelo

cômputo de 66% dos trabalhadores

com carteira assinada e por 83,33% das

empresas formais que respondem por

44% da arrecadação do ICMS no estado.

Quando se avalia à dinâmica da variável

emprego industrial, observa-se uma alta

de (0,98%) frente a dezembro de 2019.

Em 2019, Alagoas finalizou o ano com a

terceira menor geração de emprego do

país, ficando atrás apenas do Acre e do

Amapá. Considerando a taxa média de

informalidade em Alagoas em 2019,

segundo dados do IBGE, a variável foi a

maior dos últimos anos, ficando em

47,2%. Com a alta taxa de

informalidade, o índice de desemprego

ficou em 13,6% no 4º trimestre do ano

passado, 1,8% menor do que o

registrado no trimestre anterior, que

teve 15,4%. Adiciona-se que o

rendimento médio em Alagoas ficou

em R$ 1.501, uma queda de 8,8% com

relação ao quarto trimestre de 2018.

Em janeiro de 2020, as vendas reais da

indústria avançaram, em termos reais

(17,03%), sobre dezembro. O custo das

operações industriais recuou (-

14,21%) na mesma comparação. Por

sua vez, o emprego industrial mostrou

alta de (0,98%). A variável hora

trabalhada registrou queda de (-

2,27%) frente a dezembro. A queda

nas horas refletiu na estabilidade do

nível de utilização da capacidade

instalada. A indústria alagoana

permaneceu em 73%. A massa salarial

industrial apresentou uma queda de (-

1,44%) no mês de janeiro 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

No que tange aos indicadores da venda industrial, o desempenho exibido na
comparação entre janeiro e dezembro, apresentou comportamento positivo e
melhor que os dois meses anteriores.

A análise, referente ao mês de janeiro, não

reflete ainda a situação determinada pela

pandemia Covid-19, iniciada na China. É de

esperar que os comportamentos e oscilações

aqui analisadas se alterem, mas as variações

devem estabelecer uma referência para a

base histórica. A alta de (17,03%) da variável

venda industrial na passagem entre os meses

de janeiro e dezembro foi consequência do

bom desempenho da indústria Química e

Sucroenergética, mas, ainda, alcançou 10 dos

15 setores o que significa um sinal positivo da

retomada industrial verificada no primeiro

mês de 2020. Entretanto, há insegurança à

medida que houve uma concentração nos

setores que produzem commodities.

Ademais, há uma série de impactos se a

indústria continuará crescendo no semestre,

em decorrência dos obstáculos impostos pelo

surto do coronavírus originado na China,

principal parceiro comercial do Brasil.

Inicialmente, a previsão para 2020 seria

retomada, mas de forma tímida,

considerando que tanto no cenário interno

quanto no externo, incertezas ainda

limitavam um melhor desempenho da venda

industrial. Quando se analisa o mercado

interno, os juros cobrados ao consumidor até

caíram, mas não na mesma velocidade e

intensidade da queda da Selic. No cenário

externo, a desvalorização do real ocorre,

considerada a realidade do mercado mundial

e nacional, com tendência de fortes quedas

tanto no preço do etanol quanto do açúcar.

Por outro lado, as áreas que possuem a maior

representatividade na indústria de Alagoas

conseguiram crescer de forma mais robusta,

como Produtos Alimentares e Bebidas com

alta de (2,49%) em relação a dezembro e

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha

com (6,21%), mesmo que estes segmentos

tenham conseguindo compensar

parcialmente suas quedas anteriores. Assim,

o crescimento inegavelmente é considerando

lento e frágil para ser um alento a indústria

do estado, visto que o nível de produção não

chega ao registrado aos janeiros de 2017 e

2018. Em relação a janeiro de 2019, a

indústria cresceu (6,93%) em relação a igual

período do ano anterior.

Vendas Industriais
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Até o fim de 2019, os custos de operações

industriais em Alagoas cresceram menos

do que os preços dos manufaturados. Tal

condição permitiu o aumento da

lucratividade das empresas, ocorrendo

também um possível ganho de

competitividade, tanto no mercado

doméstico, causado pelo crescimento dos

custos de forma menor que o aumentos

nos preços dos produtos importados, bem

como no mercado internacional em razão

do aumento maior nos preços em reais

dos produtos manufaturados em

decorrência da desvalorização cambial.

Neste contexto, a variável custos de

operações industriais apresentou queda

de (-14,21%) frente a dezembro. Entre os

componentes que impactaram no mês

destacam-se: a redução dos bens

intermediários e a queda no custo com

capital de giro e no custo tributário. No

mês, o custo com intermediários nacionais

e com intermediários importados passou a

apresentar crescimento moderado. A

limitação do custo com pessoal está

relacionada à baixa inflação e à lenta

retomada da economia. O nível mais baixo

de inflação, por um lado, permitiu a

negociação de dissídios menores entre as

empresas e os sindicatos, dado que um

percentual menor de alta ocorreu,

mantendo a renda dos trabalhadores. Por

outro lado, um dos determinantes do

recuo nos custos no mês é resultado da

redução da produção do Setor

Sucroenergético com (-37,52%). A variável

apresentou recuo intensivo em outros

gêneros, entre eles: Produtos Alimentares

e Bebidas de (-17,52%), Editorial Gráfica

com retração de (-20,74%) e Indústrias

Diversas e Mobiliário com (-28,61%).

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

O recuo na passagem entre os meses de dezembro e janeiro foi consequência da
queda do desempenho da produção dos segmentos Produtos Alimentares e
Bebidas e Sucroenergético.

Custos das Operações Industriais
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Os dados da atividade do primeiro mês do

ano de 2020, permitem aferir que a

retomada do mercado de trabalho segue

lenta, com leve alta no mês de (0,98%)

frente a dezembro. Segundo o IBGE, em

2019, a taxa de informalidade no Estado

ficou estimada em 47,2%. É fato que o

emprego formal sempre andou junto na

indústria com a maioria das vagas geradas.

Como o perfil do emprego industrial é

formal, a reação mais forte da ocupação do

setor veio acompanhada de um avanço de

contratação de postos com carteira

assinada. Em paralelo, deve-se destacar,

também, que janeiro é um mês

desfavorável à contratação à medida que

as empresas começam a retrair a produção

devido os estoques de final de ano.

Todavia, a alta é distribuída e ocorre em

dez dos quinze segmentos frente a

dezembro de 2019. Nesse sentindo, dado a

quantidade de informais e com

rendimentos menores no Estado,

principalmente quando se verifica a

estrutura da indústria, apesar da evolução

favorável, o resultado foi inferior ao

observado na média do país e deve-se ao

fato de 2019 ter sido um ano de declínio da

venda industrial. Cabe destacar, ainda, que

o resultado da ocupação na indústria da

transformação alagoana finalizou o ano

2019 com a terceira menor geração de

emprego do país. Embora, o ano tenha

apresentado uma entrada mais robusta, os

efeitos da pandemia do coronavírus, que

tem fomentado a volatilidade no mercado

financeiro, a valorização do dólar e

interrupções nas cadeias globais de valor,

pode afetar a previsão de uma

recuperação, principalmente pelas

condições de confiança do empresário

alagoano e compra de açúcar pela China.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

O Indicador de emprego industrial apresentou leve alta de (0,98%) frente ao mês
de dezembro. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a variável
teria ficado (-4,08%) abaixo do patamar de janeiro de 2019.

Nível de Emprego Industrial
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A massa salarial recuou (-1,44%) em

janeiro, frente ao mês anterior. O leve

recuo no mês aconteceu devido à

contabilização de outras formas no

rendimento do trabalho, como as verbas

rescisórias. Analisando a variável, sem a

influência açucareira, verifica-se no mês

uma alta da ordem de (0,87%). Boa parte

deste desempenho positivo deve-se ao

comportamento das Indústrias Química e

Produtos Alimentares e Bebidas. As

justificativas apontadas para explicar tal

desempenho positivo referem-se a menor

base de comparação em dezembro em

razão do pagamento de parte do décimo

terceiro salário, pagamento de férias e

gratificações adicionais em novembro. Ao

analisarmos o movimento de

disseminação da atividade industrial,

constata-se que dez, dos quinze gêneros

pesquisados, apresentaram alta nos

salários em janeiro. Por outro lado, a

maior retração na variável ocorreu no

gênero Indústria Mecânica com (-20,31%).

Dois fatores concorreram para esse

movimento de desaceleração: a redução

de turno e o menor crescimento da

ocupação. No que tange ao acumulado do

ano, a pesquisa revelou a retração de (-

14,32%), incluso o setor sucroenergético e

uma alta de (7,74%) na indústria quando

excluso a indústria do açúcar. Salienta-se

que apesar do recuo, as remunerações

diminuíram em um ritmo menor do que o

que vinha sendo computado até setembro

de 2019 em razão do recuo da inflação.

Devem-se considerar os efeitos da

desvalorização cambial que já começam a

ser observados a partir da movimentação

dos índices de inflação nos últimos quatro

meses. Esses dados refletem, em suma, o

efeito da crise sobre a economia.
Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Em relação à massa salarial, o desempenho exibido na comparação entre
janeiro e dezembro, na série com os dados do Setor Sucroenergético,
apresentou uma queda de (-1,44%).

Remunerações Brutas
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Na passagem de dezembro de 2019 para

janeiro de 2020, a variável horas trabalhadas

na produção registrou incremento de

(0,60%) a partir dos dados excluso o setor

Sucroenergético. Entre os 15 segmentos

pesquisados, 10 registraram acréscimos.

Embora positivo, este desempenho ainda

não recuperou perdas passadas, de modo

que a variável em janeiro ficou aquém dos

valores anteriores ao período da safra

açucareira, ou seja, setembro de 2019. Para

o acumulado do ano registrou-se variação

negativa de (-0,79%). Em comparação a

janeiro de 2019, aferiu-se decréscimo de (-

5,29%). Na comparação com o mês anterior,

para dados sem influência açucareira, dois

dos quinze segmentos analisados

apresentaram elevadas altas: Indústria

Mecânica com (6,40%) e Vestuário e

Calçados com (12,52%). Os segmentos

restantes apresentaram incrementos

semelhantes, sendo mais relevante o

segmento: Produtos de Matérias Plásticas e

Borracha com (3,48%). Ademais, em relação

ao resultado observado na comparação com

o mês de janeiro de 2019, dois segmentos

apresentaram resultados positivos com

crescimento: Sucroenergético com (1,10%) e

Vestuário e Calçados com de (4,45%). Por

outro lado, dos demais segmentos, sete

apresentaram decréscimos nessa base de

comparação com retração de mais de dois

dígitos. Por fim, na comparação do

acumulado do ano de 2020 frente igual

período do ano anterior, a variável

apresentou variação negativa em 10 dos 15

segmentos analisados. A positividade nessa

base de comparação adveio de

Sucroenergético com (6,95%) frente a igual

período de 2019.

O indicador de horas trabalhadas recuou (-2,27%) na comparação entre janeiro
deste ano com dezembro de 2019, o que representou o primeiro resultado negativo
seguido.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Horas Trabalhadas 
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Após um final de ano de resultados

negativos, a indústria começou 2020 no

positivo, mas mesmo compensando

parcialmente o declínio dos meses

anteriores, a utilização da capacidade

instalada manteve-se estável com 73% em

relação a dezembro de 2019 e acima da

apresentada em setembro de 2019. A

utilização da capacidade instalada da

indústria de Alagoas, incluso o setor

sucroenergético, atingiu 73% em janeiro,

ante 73% no mês anterior e 83% em

janeiro do ano passado. A estabilidade no

uso da capacidade aconteceu de forma

suave frente a uma redução das horas

trabalhadas. Por sua vez, os dados

revelaram que a alta de 1p.p. na utilização

da capacidade instalada, excluso o setor

sucroenergético, foi mais intensa em

relação a dezembro. Dos segmentos com

maior grau de utilização no mês frente ao

mês anterior, destaque para: Produtos

Alimentares e Bebidas e Papel, Papelão e

Celulose. Assim, os dados revelam que a

utilização da capacidade instalada da

Indústria Alagoana alcançou esse índice,

considerando também a expectativa de

final da safra. Dos quinze setores

analisados, três apresentaram nível de

Utilização da Capacidade acima de 80%:

Construção Civil (93%), Produtos de

Matérias Plásticas e Borracha (85%) e

Sucroenergético (89%). No contraponto, os

níveis mais baixos estão concentrados nos

setores de Material de Transporte (19%),

Química (41%) e Têxtil (43%).

A Utilização da Capacidade Instalada em janeiro apresenta estabilidade em relação 
a dezembro de 2019 com 73 p.p.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Capacidade Instalada
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