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Vendas Industriais
A elevada queda em maio foi
suficiente para reverter a alta
acumulada até março que
contemplava os efeitos das
vendas da indústria açucareira. A
venda no mês ficou (-45,24%)
abaixo da registrada em abril.
Custo das
Operações Industriais
No acumulado dos primeiros
cinco meses do ano, em
comparação com igual período de
2019, a variável apresentou
queda de (-2,63%). No mês, a
queda foi de (-34,41%) frente a
abril.

Pessoal Empregado
O emprego industrial caiu
(-11,41%) com a inclusão da
indústria açucareira. É a terceira
queda consecutiva do índice, que
acumula recuo de (-13,29%) no
período. Na base de comparação
de maio com igual período de
2019, o emprego caiu (-8,39%).
Remunerações Pagas
A massa salarial recuou (-3,78%)
em maio, após registrar alta de
(5,77%) em abril em razão das
demissões. No ano, a massa
salarial acumula queda de
(-12,52%).

Horas Trabalhadas
No acumulado de 2020, frente ao
período janeiro-maio de 2019, a
alta é de (3,88%). Em maio, o
volume de horas trabalhadas
recuou (-1,37%).
Utilização da
Capacidade Instalada
A utilização da capacidade
instalada permanece estável em
64% desde o mês anterior,
relativamente baixa para a média
do período.

RESUMO EXECUTIVO
Em maio a desaceleração dos indicadores de desempenho foi generalizada na indústria
alagoana. O prolongamento da pandemia implicou em perdas importantes na utilização
da capacidade produtiva, além de uma maior probabilidade de dificuldades no
financiamento ou insolvência das empresas.
Em termos econômicos, a resposta do ano, a taxa de desemprego chegou a 16,3%
governo tem sido decisiva no surto da Covid- e situou-se no valor acima do período de
19 e seus desdobramentos, especificamente 2013, mesmo que os indicadores disponíveis
na sustentação das despesas de consumo do apontem para um aumento mais intenso dos
conjunto das famílias com agravamento em desligamentos no mercado de trabalho a
situação de pobreza e na manutenção do partir de abril de 2020. Ademais, a evolução
emprego. Todavia, os efeitos na indústria desfavorável do mercado de trabalho foi
alagoana continuam muito profundos e acompanhada por uma desaceleração de
potencialmente prolongados na utilização da (-3,78%) das remunerações por trabalhador.
capacidade instalada, seja pela falta de A massa salarial, no entanto, recuou a um
liquidez do mercado ou na confiança para menor ritmo, contribuindo em um menor
novos investimentos. Com efeito, a abrandamento do rendimento industrial.
inevitabilidade de uma recuperação da Mesmo em ambiente de inflação baixa, de
produção puxada pela base deteriorada dos taxas de juros mais baixas com o novo corte
meses anteriores parece ser cada vez mais da Selic, o financiamento das decisões de
uma realidade para a indústria local, consumo e de investimento das empresas
historicamente dependente dos efeitos continuou a registrar queda no período,
sazonais
das
commodities.
Assim, limitando na indústria uma condição de
considerando o impacto econômico desses manutenção dos seus estoques.
fatores, a venda industrial registrou forte Não obstante, as perdas decorrentes da
retração de (-45,24%) em maio de 2020, redução das vendas foram também
tendo diminuído (-8,13%) no acumulado do acompanhadas por uma redução de
ano. Este resultado é explicado, em larga (-34,31%) equivalente dos custos, levando
medida, pela contribuição negativa para a reduções no capital das indústrias. Em um
variação de
(-68,08%) da indústria contexto de incerteza, as perspectivas de
sucroenergética que foi consideravelmente recuperação e as soluções para mitigar o
majoritária frente a registrada no trimestre impacto da pandemia demandam ações de
anterior, mas reflete, ainda, a expressiva curto, médio e longo prazo de base
contração do consumo privado e do macroeconômica ancorada em modelos e
investimento dos demais setores. Ressalta- análises
de
base
microeconômica
se que a contribuição negativa da demanda alicerçadas
no
comportamento
das
externa também se acentuou no mês frente empresas e das famílias. Do ponto de vista
a retração mais incisiva das exportações. da utilização da capacidade instalada, no
Diferentemente, um aspecto marcante da mês de maio, a variável permaneceu em
indústria alagoana do ano de 2019, que 64%, reforçando que as políticas de apoio
contrasta com o desenvolvimento dos não têm permitido garantir a liquidez das
últimos anos, foi o aumento significativo do empresas, designadamente por meio de
volume de exportações. Outro indicador que recapitalização, prorrogação do pagamento
apresentou desaceleração foi o emprego de juros e capital relativos aos empréstimos,
industrial com (-11,41%) frente a abril, criação de linhas de crédito sobre novos
extensível a quase a totalidade dos setores, empréstimos ou adiamento do cumprimento
mas sustentado pelo maior peso dos de obrigações fiscais, levando, assim,
desligamentos do setor sucroenergético reflexos na atividade econômica ao nível
diante da entressafra. No mês, os pedidos agregado. Em paralelo, as exportações
de
seguro-desemprego
em
Alagoas alagoanas alcançaram o valor de US$ 217,4
cresceram 14% substancialmente superior à milhões no
taxa observada em 2019. No conjunto do
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acumulado de janeiro a maio de 2020,
registrando uma alta de (52,2%) em
relação ao mesmo período do ano
passado, ou seja, US$ 69,2 milhões a
mais em relação a 2019. A diferença
entre as movimentações das transações
internacionais em relação ao do
indicador venda é relativa ao aspecto
temporal do processamento dos
embarques da atividade açucareira. O
setor sucroenergético representou 88%
do total exportado pelo Estado. Em
seguida, a soja com 3,6% do total
exportado e US$ 7,93 milhões. Por
último, o milho não moído com 2,1% do
total. A indústria química com a
paralisação de uma das suas plantas
industriais, perdeu participação no
comércio internacional e foi responsável
pelo
aumento
das
importações,
expandindo (32,2%) na comparação com
os cinco primeiros meses de 2019. Dada
a estrutura e dimensão da indústria
alagoana, as políticas nacionais não

Variáveis
Vendas reais
Custo das operações industriais
Pessoal empregado
Horas trabalhadas
Remunerações pagas

poderão deixar de ter em conta a
realidade internacional em que há uma
incerteza face as tensões entre EUA e
China, além da redução de demanda em
importantes mercados na Europa. De
igual modo, segundo dados de registro
de notas fiscais da Secretaria Estadual da
Fazenda (SEFAZ), a economia de Alagoas
registrou uma queda de
(-3,86%)
em maio frente a maio de 2019. No
âmbito setorial, a indústria registrou
queda de (-3,28%) com destaque para o
setor de plástico que apresentou
resultado negativo de (-29,45%) e de
bebidas, com uma queda de (-11,30%). O
desafio colocado a indústria alagoana,
por sua vez, fica também por conta do
fechamento de postos de trabalhos, visto
que mesmo considerando a entressafra
do setor Sucroenergético, a base de
empregos reflete um contexto de grande
incerteza. De acordo com os dados do
CAGED/MT, ocorreu forte redução de
postos de trabalho em Alagoas de janeiro

Maio 2020
Mai/20- Abr/20
-45,24
-34,41
-11,41
-1,35
-3,78

a maio de 2020 e o saldo líquido foi de
-29.097, representando uma queda de
(-8,2%). Em maio, o saldo foi -2.372
empregos celetistas, o que representou
uma retração de (-0,23%) em relação ao
estoque de assalariados com carteira
assinada do mês anterior. Em maio de
2020, as vendas reais da indústria
recuaram em termos reais (-45,24%),
sobre abril. O custo das operações
industriais caiu (-34,41%) na mesma
comparação. Por sua vez, o emprego
industrial mostrou queda de
(11,41%). A variável hora trabalhada
registrou retração de (-1,35%) frente a
abril. A indústria alagoana passou de 66%
para 67% na utilização da capacidade
instalada,
incluso
o
setor
Sucroenergético. A massa salarial
industrial apresentou uma queda de
(-3,78%) no mês de maio em relação ao
mês anterior.

Mai/20 - Mai/19 Acumulado ano
1,75
-8,13
-0,39
-2,63
-8,39
-13,29
1,41
3,88
-6,24
-12,52

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Vendas Industriais
Em maio, o recuo em larga medida dos setores reflete a abrupta redução no curto
prazo da atividade das empresas, após a paralisação ocorrida em março e abril.
Após registrar um bom desempenho nos
primeiros três meses do ano, os efeitos da crise
pandêmica e o término da safra açucareira
intensificaram em maio a redução da variável
venda industrial com recuo de (-45,24%) frente
a abril.
Entre alguns segmentos, a queda ocorreu de
forma intensa e disseminada, mas há destaque
para os piores desempenhos negativos:
Sucroenergético com recuo de (-68,08%) e
Material de Transporte com (-63,08%). Os
maiores destaques positivos foram registrados
pela indústria Química com alta de (49,46%) e
Indústria Mecânica com (36,05%) que
aumentou na passagem de abril para maio.
Todavia, a condição do cenário em maio, tem
forte carry-over da interrupção da atividade
açucareira em abril.
Entre as políticas de apoio a manutenção do
consumo das famílias, importantes para as altas
de (6,92%) do setor de Produtos Alimentares e
Bebidas e de (5,01%) de Papel, Papelão e
Celulose, destaca-se a implementação efetiva
do auxílio emergencial que proporcionou
parcela substancial da renda dos trabalhadores
informais e em condição de vulnerabilidade.
Nessa direção, considerando o processo de
flexibilização das restrições à mobilidade e ao
funcionamento das atividades econômicas,
projeta-se a recuperação gradual dos demais
nos próximos trimestres.
Com efeito, os sinais de amenização do ciclo
recessivo e expectativa dos prováveis efeitos da
manutenção dos auxílios emergenciais, da
liberação de recursos do FGTS para alavancar a
demanda da economia, bem como as reduções
da taxa básica de juros (Selic) ao menor
patamar da série, possibilitará uma recuperação
da economia. Todavia, mesmo com o
desempenho mais acentuado em maio, a
indústria alagoana ainda se encontra 43%
abaixo do nível alcançado em maio de 2011.
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Evolução das Vendas
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

2019

2020

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
Variações (%) das vendas no mês de Maio de 2020
Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: IPA/OG-FGV
Gêneros

Mai/20- Abr/20 Mai/20 - Mai/19 Acumulado ano
6,92
(10,23)
(7,51)
(31,28)
(14,11)
8,76
(1,64)
(1,22)
(1,69)
10,77
23,52
46,76
0,52
(17,01)
20,21
(63,08)
224,69
263,89
(0,46)
(0,94)
3,97
(1,64)
(9,14)
1,00
5,01
(3,38)
(10,23)
(4,06)
2,44
3,76
(1,64)
(31,52)
(27,06)
49,46
(39,00)
(55,30)
36,05
(25,47)
(39,44)
(68,08)
65,46
59,40
(45,24)
1,75
(8,13)

Produtos Alimentares e Bebidas
Construção Civil
Têxtil
Minerais Não-Metálicos
Vestuário e Calçados
Material de Transporte
Editorial e gráfica
Madeira
Papel, Papelão e Celulose
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha
Metalúrgicas e Siderúrgicas
Indústrias Diversas e Mobiliário
Química
Indústria Mecânica
Sucroenergético

Total Industria Transformação
Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético)

13,18

(20,38)

(29,65)

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Custo das Operações Industriais
O COI, com a influência sazonal açucareira, apresenta recuo em maio, significando
uma possível perda de competitividade nesses cinco primeiros meses de 2020.
A variável Custo de Operações Industriais
apresentou elevada queda de (-34,41%) em
Evolução dos Custos
maio frente a abril, influenciada pela redução
da
variável
produção
no
setor 2,50
Sucroenergético,
mas
também
pela
2,00
interrupção da atividade econômica nos dois
meses iniciais da pandemia.
1,50
No entanto, os resultados do COI, sem os
1,00
dados do setor sucroenergético, apresentam
um alta semelhante da ordem de (17,36%) 0,50
frente ao mês de abril. O custo com produtos
0,00
intermediários, em larga escala, foi
considerado um dos principais responsáveis
pelo aumento da variável à medida que os
produtos intermediários nacionais estão com
preços maiores e os importados estão também
2019
2020
mais caros. Ademais, os custos com pessoal
cresceram em razão das demissões iniciadas
em março de 2020 que geraram indenizações, Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
bem como adiantamento de férias como
Variações (%) dos custos no mês de Maio de 2020
Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: IPA/OG-FGV
condição para se evitar a demissão durante a
Gêneros
Mai/20- Abr/20 Mai/20 - Mai/19
pandemia da Covid-19.
9,67
(3,30)
Por fim, o custo tributário ficou estável em Produtos Alimentares e Bebidas
relação ao observado em 2019 considerando Construção Civil
Têxtil
(1,64)
(1,22)
que ocorreram moratórias de pagamentos de
34,02
21,89
impostos pelo governo para mitigar os efeitos Minerais Não-Metálicos
2,27
(22,52)
da pandemia, mas com efeitos e repercussões Vestuário e Calçados
Material
de
Transporte
(70,39)
(31,27)
negativas que poderão ocorrer nos próximos
Editorial e gráfica
(0,87)
6,45
meses.
Madeira
Um fato importante na discussão do
Papel, Papelão e Celulose
9,40
(0,77)
comportamento da variável passa pela Produtos de Matérias Plásticas e Borracha
(1,53)
(6,44)
reconversão da atividade produtiva de Metalúrgicas e Siderúrgicas
algumas
indústrias,
substituição
de Indústrias Diversas e Mobiliário
33,33
(21,95)
27,51
(6,26)
importações pela produção nacional e ao Química
Indústria
Mecânica
30,52
(45,15)
avanço crescente nos canais digitais para a
(79,73)
38,10
realização de negócios, substituindo o Sucroenergético
(34,41)
(0,39)
Total
Industria
Transformação
deslocamento aos mercados e ajustes
logísticos que poderão ser algumas das Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético)
17,36
(5,58)
medidas para mitigar os efeitos da crise e a
Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
retomada do desempenho da indústria.
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6,44
(1,69)
44,44
19,88
(56,01)
9,50
(2,42)
(3,70)
(0,40)
(10,68)
(47,61)
17,23
(2,63)
(5,78)
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Nível de Emprego Industrial
Emprego industrial, incluso influência sazonal açucareira, acompanha a tendência de
ritmo menos intenso da indústria nacional.
A indústria de Alagoas retomou gradualmente
em maio as atividades econômicas, apesar da
Covid-19 continuar causando um elevado
número de infecções e óbitos no Estado. Nessa
direção, a estimativa do indicador do mercado
de trabalho ainda apresenta deterioração na
base de comparação e os sinais de que o
mercado de trabalho poderia estar começando
a se recuperar ainda não são percebidos à
medida que apenas a indústria mecânica com
(0,20%) apresentou alta no mês. Esses
resultados reforçam a percepção dos baixos
níveis de ocupação da indústria sucroenergética
na entressafra e de que a opção inicial de
afastamento provisório no início da pandemia já
tenha sido convertida por algumas indústrias
em demissão.
Com efeito, o emprego industrial registrou uma
queda de (-11,41%) frente ao mês de abril de
2020, segundo dados inclusos com a influência
sazonal. Na comparação anual de maio de 2020
frente a maio de 2019, registrou-se uma
variação negativa de (-8,39%) e para o
acumulando do ano identificou-se uma retração
de (-13,29%).
Tendo em vista que todas as bases de
comparação se apresentam negativas em maio,
é possível que parte do recuo da população
ocupada no mês seja explicada pela perdas do
emprego de uma parcela dos trabalhadores que
tiveram seus vínculos mantidos em um primeiro
momento, mas com o prolongamento do
distanciamento social, a queda no número de
pessoas ocupadas tenha sido agravada. No
mesmo contexto dessa observação, de acordo
com os dados do CAGED/MT, ocorreu forte
redução de postos de trabalho em Alagoas de
janeiro a maio de 2020 e o saldo líquido foi de 29.097, representando uma queda de (-8,2%).
Em maio, o saldo foi
-2.372 empregos
celetistas, o que representou uma retração de (0,23%) em relação ao estoque de assalariados
com carteira assinada do mês anterior.
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Evolução do Quantitativo de
Empregos
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

2019

2020

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Variações (%) dos funcionários no mês de Maio de 2020
Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: IPA/OG-FGV
Gêneros
Mai/20- Abr/20 Mai/20 - Mai/19 Acumulado ano
Produtos Alimentares e Bebidas

(1,96)

(0,90)

(0,74)

Construção Civil
Têxtil

(1,64)

(1,22)

(1,69)

Minerais Não-Metálicos

(1,64)

6,87

2,51

Vestuário e Calçados

(2,73)

(11,20)

(11,62)

Material de Transporte

(5,15)

6,68

(1,69)

Editorial e gráfica

(2,67)

(4,77)

(4,24)

Madeira

Metalúrgicas e Siderúrgicas

(1,64)
(2,82)
(34,15)
-

(5,95)
(8,99)
(51,75)
-

(7,38)
(5,16)
(47,61)
-

Indústrias Diversas e Mobiliário

(1,64)

(22,09)

(23,54)

Química

(0,74)

(3,97)

(2,86)

Indústria Mecânica

0,20

(3,87)

(2,29)

Total Industria Transformação

(12,89)
(11,41)

(2,08)
(8,39)

(12,97)
(13,29)

Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético)

(8,55)

(18,06)

(13,87)

Papel, Papelão e Celulose
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha

Sucroenergético

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Remunerações Brutas
Em maio, a massa salarial, livre da influência sazonal açucareira, recuou (-3,78%) ante
abril, reflexo da redução nos setores de Produtos Alimentares e Bebidas e
Sucroenergético.
Os dados da Pesquisa de Desempenho
revelaram que a massa salarial recuou (-3,78%)
Evolução dos Salários
em maio, frente ao mês anterior. A trajetória
do conjunto dos Indicadores Industriais 0,90
demonstra um quadro de continuidade da 0,80
tendência de queda. Assim, o resultado da 0,70
0,60
variável adveio em larga escala da condição 0,50
histórica do mês de maio, especificamente, da 0,40
alta base de comparação de abril, ou seja, do 0,30
crescimento anterior das remunerações 0,20
vinculadas as verbas rescisórias do setor 0,10
0,00
sucroenergético.
Nesse contexto, a expectativa é de
continuidade do ritmo moderado para os
setores, especificamente, em decorrência de
salários mais baixos e da escassez de geração
2019
2020
de novos postos de trabalhos frente à
pandemia da Covid-19. Da mesma forma, os
Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
componentes do índice corroboram o cenário
Variações (%) dos Salários no mês de Maio de 2020
desfavorável e ao analisarmos o movimento
Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: INPC - IBGE
de disseminação da atividade industrial,
Gêneros
Mai/20- Abr/20 Mai/20 - Mai/19 Acumulado ano
constata-se que cinco dos quinze gêneros
(6,09)
3,27
7,17
pesquisados, apresentaram recuo nos salários Produtos Alimentares e Bebidas
Construção Civil
em maio.
Têxtil
0,02
0,40
1,02
A menor inflação de (-0,38%) em maio, menor
0,44
24,42
23,64
queda mensal desde agosto de 1998, não Minerais Não-Metálicos
0,02
(27,14)
(26,89)
afetou significativamente a massa salarial e o Vestuário e Calçados
(2,75)
(9,28)
(10,54)
rendimento médio real dos trabalhadores da Material de Transporte
indústria no mês. Sublinha-se que a maior Editorial e gráfica
0,02
(11,89)
(16,97)
0,02
(1,45)
(2,79)
retração na variável ocorreu no gênero Madeira
(1,58)
(1,59)
(4,09)
Produtos Alimentares e Bebidas com (-6,09%). Papel, Papelão e Celulose
(12,79)
10,82
8,99
Cabe mencionar, conforme gráfico ao lado, Produtos de Matérias Plásticas e Borracha
Metalúrgicas
e
Siderúrgicas
que o índice desse mês delineou
Indústrias
Diversas
e
Mobiliário
0,02
1,87
(2,19)
negativamente considerando o ano anterior.
0,11
15,89
1,19
Ressalta-se que as contribuições positivas Química
Indústria
Mecânica
1,06
6,94
4,50
relevantes vieram das Indústria Mecânica com
Sucroenergético
(2,40)
(17,11)
(29,31)
(1,06%) e Minerais Não- Metálicos com
(3,78)
(6,24)
(12,52)
(0,44%). A redução nas remunerações pagas Total Industria Transformação
pelo gênero Papel, Papelão e Celulose foi Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético)
(4,72)
3,20
4,89
provocado pelo recuo do aumento no número
de postos de trabalho.
Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na produção apresentaram queda em maio, reflexo da
entressafra açucareira e queda na atividade em decorrência das medidas de
isolamento social na pandemia.
No atual cenário de pandemia caracterizado
pela volta planejada de atividades, os
Evolução da Quantidade de
investimentos totais na indústria diminuíram,
trazendo como consequências imediatas a
Horas Trabalhadas
queda das horas trabalhadas na produção, o
1,20
desemprego e a queda da arrecadação de
1,00
tributos.
0,80
Como tal, o desempenho da indústria alagoana
0,60
em 2020, baseada no cenário posto de forte
0,40
ajuste das contas do governo e em ambiente
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de expectativas negativas frente as medidas
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sanitárias de combate a Covid-19, agrava a
condição da variável horas trabalhadas na
produção, diferentemente dos demais
momentos de crise já vivenciados no Estado,
seja da crise internacional de 2008, de 2011 e
2019
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da crise sucroenergética, iniciada em 2012.
Cabe observar que o número de horas pagas Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
na indústria não apresenta bons resultados
Variações (%) das Horas Trabalhadas no mês de Maio de 2020
desde janeiro deste ano. Como tal, as horas
Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: IPA/OG-FGV
trabalhadas na produção da indústria alagoana
Gêneros
Mai/20- Abr/20 Mai/20 - Mai/19 Acumulado ano
apresentaram retração de (-1,35%) no mês de Produtos Alimentares e Bebidas
3,56
(7,81)
(14,34)
maio, contra abril, influenciadas pela Construção Civil
paralisação do corte da matéria-prima açúcar e Têxtil
(1,64)
(1,22)
(1,69)
(1,64)
(10,00)
(14,41)
das encomendas dos demais setores. Tal Minerais Não-Metálicos
Vestuário
e
Calçados
(3,22)
(12,34)
(0,21)
comportamento acompanha o recuo no ano
37,71
(1,22)
(13,98)
do indicador de utilização da capacidade Material de Transporte
Editorial e gráfica
(0,78)
(16,45)
(6,74)
instalada.
Madeira
(1,64)
(12,24)
(12,66)
No mês, os resultados apresentam sinais
(13,56)
(22,84)
(9,85)
semelhantes em relação à tendência da Papel, Papelão e Celulose
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha
(0,07)
(28,42)
(25,09)
variável em maio com a maioria dos setores
em queda e só três em expansão. Logo o Metalúrgicas e Siderúrgicas
Indústrias Diversas e Mobiliário
(1,64)
(26,47)
(21,00)
aumento do número de horas trabalhadas
Química
(2,04)
(11,13)
(6,51)
destoa o padrão observado em abril, na
Indústria Mecânica
4,08
(11,75)
(10,76)
mesma comparação, sendo mais evidente nos Sucroenergético
(2,91)
27,49
26,06
seguintes setores: Material de Transporte Total Industria Transformação
(1,35)
1,41
3,88
(37,71%) e Produtos Alimentares e Bebidas
0,64
(18,98)
(14,60)
Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético)
(3,56%).
Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Capacidade
Instalada Instalada
Capacidade
Utilização de capacidade instalada apresentou grande parcela de ociosidade que
representa, além de uma menor produção, uma menor disposição na taxa de
investimento em capital fixo na indústria.
No mês a utilização da capacidade instalada
chegou a 64%, excluso o setor
Sucroenergético ante 64% no mês anterior e
65% em maio do ano passado. A
estabilidade no uso da capacidade
aconteceu de forma mais suave frente a
uma redução das horas trabalhadas. O
indicador cai desde março, acompanhando a
redução da produção da indústria de
transformação, atingindo no mês um de
seus momentos mais baixos. Essa condição
de ociosidade da UCI agravou a queda de
(-45,24%) da atividade da indústria alagoana
sobre abril, intensificando o quadro geral de
expectativas negativas ao cenário de crise.
Em termos explicativos, o recuo na
produção industrial de alguns setores no
ano trouxe consequências para a variável na
medida em que a sustentação do setor em
2020 está pautado em um ambiente de
baixa confiança para novos investimentos
em razão da crise sanitária econômica da
Covid-19 e na instabilidade política e
econômica por meio de medidas
macroprudenciais pelo governo.
De forma geral, a estabilidade da UCI em
maio é observada em, praticamente, a
metade dos 15 setores pesquisados. O recuo
maior foi observado nos setores atrelados a
dinâmica açucareira e aqueles em que
sofreram os primeiros impactos da crise
econômica.
No cenário da indústria brasileira, de acordo
com a pesquisa da CNI, a utilização da
capacidade instalada (UCI) da indústria
brasileira subiu 6 pontos percentuais entre
abril e maio, para 55%, feitos os ajustes
sazonais.
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Gênero Industrial
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(%)
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Produtos Alimentares e Bebidas

77%

60%

68%

71%

67%

72%

66%

Construção Civil

58%

95%

83%

92%

95%

96%

94%

Têxtil

88%

89%

10%

54%

19%

43%

43%

Minerais Não-Metálicos

45%

42%

57%

59%

64%

69%

64%

Vestuário e Calçados

23%

32%

25%

39%

55%

57%

63%

Material de Transporte

71%

70%

18%

16%

19%

20%

20%

66%

50%

61%

72%

71%

77%

76%

69%

34%

43%

67%

60%

58%

59%

81%

24%

70%

82%

66%
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66%

64%
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Utilização da
Editorial e gráfica
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Madeira
Instalada
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Produtos de Matérias Plásticas e Borracha
Metalúrgicas e Siderúrgicas
Indústrias Diversas e Mobiliário

63%

62%

49%

81%

73%

80%

67%

Química

88%

82%

86%

71%

84%

39%

34%

Indústria Mecânica

46%

33%

62%

57%

46%

61%

47%

Sucroenergético

58%

54%

25%

89%

87%

82%

82%

Total da Indústria

67%

61%

47%

79%

80%

69%

67%

Total da Indústria (sem setor sucroenergético)

72%

50%

54%

68%

63%

65%

64%
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