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O início do terceiro trimestre de 2020 
permitiu que a economia mundial 
apresentasse uma melhor evolução da crise 
provocada pela pandemia de Covid-19. Em 
termos de produção industrial mundial, 
verificou-se o recuo de (-4,4%) em julho de 
2020 frente a queda de (-7,1%) no mês 
anterior, além da menor retração do 
comércio internacional de mercadorias, com 
destaque para uma melhoria das trocas 
comerciais das maiores economias. No 
cenário nacional, após o início da pandemia 
em março-abril, um contingente de setores 
industriais já recuperou o nível de atividade 
pré-crise, enquanto outros ainda estão 
distantes desse patamar, tendo em vista a 
permissão de funcionamento e 
cumprimento aos protocolos sanitários que 
estão sujeitos a redução da capacidade de 
oferta, rupturas de cadeias, mudanças nos 
hábitos dos consumidores,  alto 
desemprego, incertezas que limitam a 
propensão ao investimento e aumento da 
capacidade de oferta. Com exceção do 
emprego e massa salarial, os demais 
indicadores apresentaram resultados 
melhores que os observados em junho. 
Ainda que não seja um cenário consistente, 
o setor industrial apresenta sinais de uma 
recuperação branda. O indicador de venda 
industrial, apesar de registrar um recuo de (-
6,17%) em junho, continua com a 
recuperação iniciada em maio e alcança 
expansão de (23,21%) em julho, após a série 
ter atingido o mínimo histórico em abril. Em 
termos mensais, observou-se um avanço no 
indicador na maior parte dos segmentos, 
sendo de forma mais robusta nos segmentos 
de commoditieis. O sentimento positivo no 
acumulado do ano com a alta de (17,63%) 
resulta da recuperação das perspectivas 
para um maior volume de vendas para os 
próximos três meses, tendo em vista o 
período de início da safra do setor 
Sucroenergético. Setorialmente, o aumento 
em julho de (55,07%) para a indústria 
Sucroenergética significa o último mês da 

entressafra e de movimentações da safra 
anterior. Para o mês de agosto, início da 
safra açucareira, as usinas alagoanas devem 
produzir cerca de 18,05 milhões de 
toneladas até o final da safra 20/21. 
Segundo informações do Sindaçucar-AL, o 
volume de produção, considerando os 
índices pluviométricos em relação ao 
volume de chuva, poderá apresentar alta de 
6,4% na comparação com a safra anterior, 
quando foram  processadas 16,97 milhões 
de toneladas de cana. Por sua vez, a 
indústria química apresentou alta de 
(31,72%) no acumulado dos sete meses de 
2020, mesmo com menor demanda de 
resinas no mercado brasileiro (PE, PP e PVC) 
em função do desaquecimento da 
economia, impactada pela pandemia da 
Covid-19. Com efeito, a maior empresa do 
setor em Alagoas retomou a produção 
durante o ano de 2020 de uma das suas 
unidades paralisadas em 2019, alterando a 
base  de comparação deprimida que 
apresentava o maior nível de ociosidade nos 
últimos dez anos e o menor índice de 
utilização da capacidade instalada já 
registrado. No entanto, mesmo com a 
recuperação do indicador, há pessimismo, 
sobretudo associado às perspectivas 
relativas à evolução futura da situação 
econômica do país frente ao aumento do 
endividamento público e da condição 
instável financeira das famílias, após o 
término em dezembro dos auxílios de renda. 
Assim,a despeito deste desempenho 
favorável da indústria alagoana em julho, 
houve quebra do dinamismo para a indústria 
geral, mesmo considerando o patamar da 
produção de fevereiro de 2020, anterior ao 
pandemia de Covid-19, visto que a 
ociosidade permaneceu elevada, com a 
indústria operando só com 68% da sua 
capacidade, de forma semelhante  ao mês 
anterior. O uso da capacidade instalada com 
68% está acima em relação ao mesmo 
período do ano anterior que alcançou 67%.         
Mais concretamente,  a  atividade  precisa   

Vendas Industriais 

A venda industrial cresceu 
(23,21%) em julho e  continua em 
trajetória de recuperação, 
passando a reverter a maior parte 
da queda acumulada em março e 
abril. 
 
Custo das 
Operações  Industriais 
A variável custo de operações 
industriais apresentou alta entre 
as variáveis pesquisadas com 
(1,69%) em julho contra junho. 
 
Pessoal Empregado 
Em julho, o emprego industrial 
continua não apresentando sinais 
positivos e ficou próximo da base 
anterior, ao registrar queda de (-
1,50%). 
 

Remunerações Pagas 

A massa salarial paga aos 
trabalhadores da indústria caiu (-
10%) no mês frente a junho. A 
massa salarial acumulada em 
2020 até julho é (-12,85%) 
inferior a igual período de 2019. 
 
Horas  Trabalhadas 

As horas trabalhadas na produção 
apresentaram aumento de 
(0,12%) em julho. O índice de 
horas trabalhadas na produção 
encontra-se 10% abaixo do 
patamar antes da pandemia da 
Covid-19. No acumulado do ano o 
indicador apresenta alta de 
(1,10%) em relação a igual 
período do ano anterior. 
 
Utilização da  
Capacidade Instalada 
A indústria alagoana operou em 
julho utilizando, em média, 68% 
de sua capacidade produtiva 
contra 68% em junho, ou seja, 
houve estabilidade no mês. 
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RESUMO EXECUTIVO 

Em julho de 2020, houve continuidade da retomada da atividade, após o choque 
provocado pela Covid-19. No entanto, quebras nas cadeias produtivas, demanda instável, 
desemprego elevado, término dos auxílios emergenciais e grande incerteza no 
investimento são, ainda, problemas enfrentados pela indústria alagoana.  
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repetir o desempenho do mês anterior 
para superar o gap criado pelo choque 
da Covid-19 no intervalo de março e 
abril. Em termos relativos ao comércio 
internacional, dados divulgados pelo 
Ministério da Economia para julho, 
apontam para uma redução das 
exportações de (-68,5%) ou US$ 5,66 
milhões frente aos US$ 17,98 milhões 
movimentados no mesmo mês de 2019 e 
uma diminuição das importações de (-
29%). Como tal, o resultado de julho 
intensificou o déficit da balança 
comercial alagoana em US$ 150 milhões 
de janeiro a julho. Todavia, no ano, as 
exportações acumulam uma alta de 
(20,8%) na comparação com o mesmo 
período de 2019, reflexo das 
movimentações anteriores da safra 
açucareira. Segundo dados da 
Fecomércio-AL, cerca 1.376 empresas 
alagoanas, em razão da pandemia, 
encerraram os seus negócios até julho de 
2020, o que provocou 27 mil postos de 
trabalho perdidos no primeiro semestre. 

A maior parte desse contingente foi 
originado de indústrias que 
desempregaram cerca de 20 mil em 
razão da Covid-19 aliada ao período de 
entressafra açucareira. Sem embargo, o 
indicador do mercado de trabalho não 
apresenta nenhum sinal de recuperação 
em julho e apresenta recuo de (-1,50%) 
no mês e (-11,08%) no acumulado do 
ano. Nessa perspectiva, a taxa de 
desemprego do estado de Alagoas no 
mês foi estimada em 15,7% em julho, o 
que levou a 45 mil empregados do 
Estado a passarem para o grupo de 
desempregados, computando 186 mil 
pessoas no Estado, segundo pesquisa do 
IBGE. Todavia, ao se considerar os dados 
de outra base de comparação, CAGED-
MT, em julho de 2020, o estado de 
Alagoas ampliou 1.571 vagas com 
carteira assinada, uma leve alta de 
(0,48%) em relação ao mês anterior, mas 
com uma retração acumulada nos sete 
meses de (-7,78%). A alta no mês, apesar 
de baixa, reflete que o indicador de 

emprego não acompanha não mesma 
condição, o nível de atividade que vem 
dando sinais de reação nos últimos 
meses, ensejando projeções menos 
negativas para PIB de 2020.  Importante 
destacar que a adversidade do indicador 
emprego pode impactar na atual 
recuperação econômica. Em julho de 
2020, as vendas reais da indústria 
avançaram, em termos reais (23,21%), 
sobre junho. O custo das operações 
industriais avançou (1,69%) na mesma 
base comparação. Por sua vez, o 
emprego industrial mostrou queda de (-
1,50%).  A variável hora trabalhada 
registrou leve alta de (0,12%) frente a 
junho. O nível de utilização da 
capacidade instalada ficou estável. A 
indústria alagoana alcançou 68%, incluso 
o setor Sucroenergético. A massa salarial 
industrial apresentou uma queda de (-
10%) no mês de julho em relação ao mês 
anterior. 
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A venda industrial aumentou (23,21%) em julho na comparação mensal, incluindo os dados 
com o setor Sucroenergético. Considerando a alta iniciada em maio, é o segundo aumento 
consecutivo do indicador que registra alta de 17,63% no acumulado. 
 
 
A venda industrial cresceu (23,21%) entre 
junho e julho e, embora ainda não tenha 
apresentando recuperação em todos os 
setores, o  indicador, conforme se demonstra 
no gráfico ao lado, se aproxima do patamar 
pré-pandemia  e se destaca como o de maior 
influência na recuperação no Estado. Um dos 
motores dessa retomada foi o setor de 
Alimentos e Bebidas com (10,86%) e 
Produtos Plásticas e Borracha com (7,75%), 
mas também foi registrado um bom 
desempenho dos segmentos de 
commoditieis com o avanço de (23,35%) de 
Química e (55,07%) de Sucroenergético. No 
mesmo sentido, após quatro meses de 
queda, segundo dados da Secretaria da 
Fazenda, a arrecadação de ICMS de Alagoas 
fechou em alta em julho. No mês, a 
arrecadação de ICMS de Alagoas alcançou 
desempenho positivo com receita do ICMS 
em R$ 334,6 milhões e expansão de (10,1%). 
Pelo segundo mês consecutivo, o segmento 
de Produtos Alimentares e Bebidas puxou a 
expansão no mês e no acumulado o volume 
arrecadado de ICMS em Alagoas chega R$ 
2,645 bilhões com recuo de (-1,86%) no ano. 
Setorialmente, com a chegada da safra 
açucareira em agosto, o terceiro trimestre 
poderá ser um período de recuperação, 
considerando a base de comparação 
deprimida e a previsão do crescimento da 
safra em 6,4% do setor Sucroenergético em 
relação à safra anterior. Adiciona-se que no 
mês foi anunciada  a aprovação de incentivos 
fiscais pelo Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(Conedes) para implantação da produção do 
energético Monster pela fábrica Solar. Com a 
ampliação da capacidade instalada, a 
empresa deverá investir R$ 25 milhões para a 
produção de um milhão de caixas anuais 
energético em 2021  e ampliará o número de 
postos trabalho para 1.149 empregos. 
  
 

Vendas Industriais 
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A variável Custo de Operações Industriais 
apresentou alta de (1,69%) no mês de julho 
frente a junho. De forma geral, o resultado é 
derivado do aumento dos preços da energia 
e de insumos, além da alta dos salários dos 
empregados. Acrescenta-se, ainda, que a 
lucratividade das empresas aumentou com a 
expansão dos preços dos manufaturados. 
Não se pode deixar de fazer alusão que a 
variável custos de operações industriais têm 
sido impactada pela desvalorização do real 
e, consequente, pressão da alta do custo 
com intermediários importados, maior que 
o aumento em termos da produtividade, 
mesmo que tenha ocorrido uma redução 
das despesas com custo com capital de giro 
em razão da queda da taxa básica de juros  e 
do custo tributário. Assim, o aumento de 
(15,37%) no acumulado do ano reflete parte 
de elevações nos custos de energia, salários 
e custos com insumos importados. Reforça-
se que com a aceleração, o indicador 
acumula uma expansão de (14,04%) quando 
comparado ao mesmo período do ano 
anterior. Na análise setorial, as principais 
altas do COI no mês foram registradas nos 
segmentos de Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha (6,88%), Papel, Papelão 
e Celulose (7%), Química (14,90%), Minerais 
Não metálicos (58,26%) e Material de 
Transporte (959,77%). Nesse contexto, 
verifica-se que a alta da variável é menos 
intensa do que o observado ao longo da 
crise sanitária da Covid-19. A variável 
avançou na indústria química (18,85%) em 
decorrência do aumento dos custos de 
produção para atender o fechamento das 
minas de sal-gema e devida importação da 
matéria-prima para manter a operação da 
fábrica de PVC.  Enquanto o segmento de 
Material de Transporte realiza a manutenção 
dos caminhões para o início da safra 
açucareira.  
  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

 A variável apresenta alta de (1,69%) no mês de julho, consequência da alta dos 
custos de importação na indústria química e do aumento dos custos de manutenção 
da indústria Sucroenergética pela Indústria de Material de Transporte. 

Custo das Operações Industriais 
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Com efeito, a crise da Covid-19 permite 
avaliar que a continuidade da recuperação 
econômica nos próximos meses pode 
encontrar entraves para a recuperação do 
indicador de emprego industrial, 
principalmente devido ao elevado 
desemprego.  Em comparação ao mês 
anterior, o número de empregados na 
indústria aferiu decrescimento de (-1,50%), 
enquanto para a comparação com o mesmo 
mês do ano anterior observou-se retração 
de (-12,53%). Em relação a força de 
trabalho, computou-se no acumulado do 
ano um decrescimento de (-11,08%) frente 
ao ano imediatamente anterior. A queda do 
emprego originada da crise sanitária da 
Covid-19, em uma análise mais especifica, é 
muito concentrada nas ocupações informais 
e nos setores de serviços e no emprego sem 
carteira, mas repercutiu em pequenas e 
médias indústrias. Apesar da suavização da 
queda, o nível do emprego industrial em 
Alagoas vem apresentando uma condição 
sistematizada por assimetrias. Pode-se 
destacar um avanço positivo em termos de 
postos de trabalhos gerados,  mas um viés 
qualitativo que limita a restauração do nível 
de vida das  famílias e de seu consumo em 
razão da alta de empregos sem carteira 
assinada e do trabalho informal, que 
compreende os trabalhos de  menor 
qualidade. Considerando o início da safra, o 
quadro deve ser suavizado, mantendo a 
trajetória de recuperação econômica, sendo 
que os ajustes do programa de auxílio 
emergencial devem ser acompanhados de 
uma melhora consistente do quadro do 
emprego. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Na comparação do acumulado do ano de 2020 com igual período de 2019, o 
emprego registra queda de (-11,08%). Em julho apresenta uma queda de (-1,50), 
considerando que nos meses anteriores, o emprego recuou de forma mais intensa 
 

Nível de Emprego Industrial 
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Os dados da Pesquisa de Desempenho 
revelaram que a massa salarial recuou (-
10%) em julho, frente ao mês anterior.  É 
importante ressaltar que é a primeira queda 
mensal em julho, resultado da retração do 
nível de atividade no segundo trimestre.  
Assim, o resultado da variável adveio tanto 
de fatores conjunturais, bem como da queda 
devido à redução do pagamento de horas 
extras e das demissões ocorridas em 
algumas empresas pela pandemia. Ao 
observar os dados do início do segundo 
semestre de disseminação na atividade 
industrial, constata-se que sete, dos quinze 
gêneros pesquisados, apresentaram recuo 
nos salários em julho. Sublinha-se que a 
maior retração na variável ocorreu no 
gênero Indústria Sucroenergética com (-
14,30%). Cabe mencionar, conforme gráfico 
ao lado, que o índice desse mês delineou 
consideravelmente, quando comparado aos 
outros meses de julho, mesmo 
considerando um cenário de menor inflação 
no mês.Por sua vez, as contribuições 
positivas foram originadas de Minerais Não 
metálicos, Materiais de Transportes, 
Madeira, Papel, Papelão e Celulose, 
Indústria Mecânica, Minerais Não metálicos 
e Indústrias Diversas e Mobiliário. O 
aumento nas remunerações pagas por esses 
gêneros foi provocado pelo crescimento do 
aumento no número de verbas rescisórias.  
Em linha com comportamento da ocupação 
no mês, não se pode deixar de mencionar 
que a queda nos salários consolidou um 
cenário de queda em outras bases de 
comparação. Além disso, o rendimento real 
médio da indústria alagoana foi de R$ 
1.826,00 em julho de 2020, sendo este valor 
levemente menor do que o visualizado no 
mês anterior que foi R$ 1.861,37 e mesmo 
sendo corrigido pela inflação, está 
praticamente estagnado nos últimos meses. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A massa salarial dos trabalhadores da indústria recuou (-10%) em julho de 2020, após 
alta de (3,29%) no mês anterior. A massa salarial paga no mês é (-12,85%) inferior à 
paga no mês do ano anterior. 
 

Remunerações Brutas 
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As horas trabalhadas na produção da 
indústria alagoana apresentaram alta de 
(0,12%) no mês de julho, contra junho, 
influenciadas pela retomada da atividade 
em alguns segmentos industriais. De forma 
diferente ao mês de junho, com indicadores 
negativos, destaca-se o setor de Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha (-3,23%), 
que mesmo com um número maior de dias 
úteis no mês, foi impactado pela alta base 
comparação do mês anterior e forte 
redução de horas extras por conta de 
estoques elevados. No contraponto, 
influenciados pelo maior número de dias 
úteis trabalhados no mês de julho, seis 
setores revelaram alta significativa nesta 
comparação. Entre eles, destacam-se 
Indústrias Diversas e Mobiliário (+13,13%) e 
Material de Transporte (+98,22%). Nessa 
direção, o desempenho mostra-se em 
conformidade com os condicionantes 
sazonais que envolvem a produção, e, por 
conseguinte as suas contratações.  É 
importante, também, sublinhar que as 
expectativas para os próximos meses são 
melhores, impulsionadas pela safra 
açucareira. De forma análoga, segundo 
indicadores industriais publicado pela CNI, 
as horas trabalhadas da indústria nacional 
não mostram recuos mais fortes na 
comparação com 2019. O índice de horas 
trabalhadas na produção encontra-se 7% 
abaixo do patamar de fevereiro. No 
acumulado do ano o indicador apresenta 
queda de 9% em relação a igual período do 
ano anterior. 

As horas trabalhadas na produção apresentaram aumento de (0,12%) em julho. A 
variável havia recuado (-1,35%) em maio e (-0,42%) em junho, acumulando alta de 
(1,10%) 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Horas Trabalhadas 
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Cumpre destacar que a utilização da 
capacidade instalada da indústria de 
Alagoas, incluso o setor sucroenergético, 
atingiu 68% em julho, ante 68% no mês 
anterior e 67% em julho do ano passado. A 
estabilidade no uso da capacidade 
aconteceu de forma mais suave frente a 
uma alta das horas trabalhadas. 
Por sua vez, os dados revelaram uma 
estabilidade na utilização da capacidade 
instalada, excluso o setor sucroenergético, 
Dos segmentos com maior expansão no 
grau de utilização no mês frente a junho, 
destaque para a Material de Transporte com 
11 p.p.Em termos explicativos, a 
estabilidade da utilização da capacidade no 
estado é um sinal de suavização de 
demanda doméstica, mas também 
resultado de um período de estagnação de 
investimentos na indústria local.Dentre os 
quinze setores pesquisados, dois 
apresentaram nível de Utilização da 
Capacidade acima de 92%: Construção Civil 
(90%) e Sucroenergético (80%).A Utilização 
da Capacidade Instalada (UCI)  da indústria 
nacional apresentou aumento de 2,9 pontos 
percentuais (p.p.) em julho, alcançando 
75,4%. A UCI aumentou 8,8 p.p. desde 
maio, revertendo a maior parte da queda de 
12,2 p.p. acumulada em março e abril. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A Utilização da Capacidade Instalada apresentou alta de 1 ponto percentual (p.p.) em 
julho, registrando 68% em relação ao ano anterior. Mesmo que continue com 
ociosidade elevada, o indicador está em trajetória de recuperação. 
 

Capacidade Instalada Capacidade Instalada 
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