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No mês de maio no cenário internacional,  o 
indicador de clima econômico registrou uma 
melhora significativa, superando o nível 
observado no início da pandemia nos indicadores 
de confiança da indústria em decorrência da 
aceleração da vacinação e da reabertura dos 
mercados. Os dados recentes de geração de 
emprego corroboram o forte desempenho do 
setor de serviços norte-americano. Enquanto na 
China, percebe-se as expectativas de forte 
recuperação com crescimento do PIB de 18,3% 
no primeiro trimestre de 2021. No cenário 
nacional, os indicadores disponibilizados pela CNI 
indicam que a atividade industrial reduziu em 
maio, mas ainda segue em patamar elevado 
(mesmo com queda nas horas trabalhadas na 
produção e retração na Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI)). No mês, foram destaques a 
continuidade da perda do poder de compra das 
famílias, a lenta recuperação do mercado de 
trabalho, a taxa de desemprego de 14,6% (14,7% 
no mês anterior) e a taxa de inflação que subiu 
para 0,83% (0,31% em abril), refletindo a 
combinação do aumento da energia elétrica 
(5,37%), o aumento dos custos de produção e os 
problemas nas cadeias de fornecimento. Ao 
tempo, o mês foi marcado também pelo 
aumento da taxa básica de juros da economia 
(SELIC) em 0,75 ponto percentual, para 3,50% ao 
ano — o maior patamar registrado desde maio 
do ano passado, quando a SELIC ficou estimada 
em 3,75% ao ano. No cenário local, segundo o 
boletim do movimento econômico em Alagoas, 
divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda 
de Alagoas (SEFAZ-AL), as atividades econômicas 
de atacado, varejo e indústria obtiveram um 
crescimento nominal, em conjunto, de 47% no 
mês de maio de 2021 em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Segundo o boletim, o 
setor industrial apresentou alta de 61% em razão 
do aumento expressivo da fabricação de resinas 
(310%), cloro e álcalis (187%), fabricação de 
produtos químicos (111%), material de 
construção (124%), petróleo e gás (77%) e a 
fabricação de alimentos (47%), representando 
(62%) dos valores de emissões no período, 
retomado suas atividades à medida que no ano 
anterior haviam sido reduzidas em função da 
paralisação de uma unidade. No setor, as 
atividades que tiveram resultados negativos 
foram fabricação de álcool (-96%), açúcar (-20%) 
e fabricação de fumo (-23%), representando 11% 
face à entressafra açucareira. A venda industrial, 

segundo dados da Pesquisa do Núcleo do IEL/AL, 
registrou alta de 4,61% em maio de 2021, tendo 
diminuído 29,65% no acumulado do ano. Este 
resultado é explicado, em larga medida, pela 
contribuição negativa para a variação de 81,77% 
da indústria sucroenergética que foi 
consideravelmente majoritária frente a 
registrada no trimestre anterior, mas reflete, 
ainda, a expressiva contração dos demais 
setores. Ressalta-se que a contribuição negativa 
da demanda externa também se acentuou no 
mês frente à retração mais incisiva das 
exportações. De acordo com os dados da 
Secretaria do Comércio Exterior do Ministério da 
Economia, entre os meses de janeiro a junho de 
2021, Alagoas exportou US$ 207,1 milhões (R$ 
1,08 bilhão), representando uma queda de 8,2% 
a igual período de 2020. No mês, as exportações 
alagoanas alcançaram US$ 2,26 milhões, ou seja, 
queda de 41% em relação aos US$ 3,83 milhões 
registrado em igual período de 2020. Mesmo 
com uma safra de 17,03 milhões de toneladas de 
cana no ciclo 20/21, a exportação de açúcar 
apresentou uma queda 3,89% em relação ao 
primeiro semestre de 2020, ou seja, uma queda 
de US$ 7,86 milhões de dólares. Outro indicador 
que apresentou desaceleração foi o emprego 
industrial com 2,93% frente a abril, extensível a 
totalidade dos setores, mas sustentado pelo 
maior peso dos desligamentos do setor 
sucroenergético diante da entressafra.  No 
conjunto do ano, a taxa de desemprego do 
estado chegou a 20% e situou-se no valor acima 
do período de 2013; ainda que os indicadores 
disponíveis já apontem para uma diminuição dos 
desligamentos no mercado de trabalho quando 
comparado com abril de 2020. De acordo com os 
dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), em maio, Alagoas 
apresentou mais pessoas admitidas do que 
demitidas nas empresas do estado pela primeira 
vez no ano, visto que foram admitidas 9.790 
pessoas, enquanto 7.065 foram demitidas, 
levando a um saldo positivo de 2.725 postos de 
trabalho. Todavia, esse indicador, apesar do 
número positivo no mês, registra no ano que as 
empresas alagoanas demitiram mais do que 
contrataram nos cinco primeiros meses de 2021.  
Adiciona-se que mais de 10 mil postos de 
trabalhos foram perdidos no estado em 2021, 
parte em virtude da entressafra açucareira.  
 

Vendas Industriais 

A venda industrial aumentou 
4,61% entre abril e maio de 2021, 
na série incluído os efeitos 
sazonais açucareiros, mas reduziu 
29,65% no acumulado do ano. 
 
Custo das Operações  Industriais 
No acumulado dos primeiros 
cinco meses do ano, em 
comparação com igual período de 
2020, a variável COI apresentou 
queda de 31,42. No mês, a alta 
foi de 6,86% frente a abril. 
 
Pessoal Empregado 
O emprego na Indústria de 
Alagoas reforçou a tendência de 
queda, com recuo de 2,93% em 
maio, na comparação com abril 
de 2021, na série incluída a 
indústria Sucroenergética. Na 
base de comparação de maio 
com igual período de 2020, o 
emprego cresceu 10,69%. 
 

Remunerações Pagas 

A massa salarial real apresentou 
retração de 1,68% em maio, em 
comparação com abril, na série 
incluído o setor Sucroenergético. 
É a quarta retração da massa 
salarial no ano. 
 
Horas  Trabalhadas 

As horas trabalhadas na produção 
apresentaram retração de 8,32% 
em maio, na comparação com 
abril de 2021, na série incluído os 
dados açucareiros.  
 
Utilização da 
Capacidade Instalada 
A Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) em maio é de 
78%,  significando uma alta de 
dois pontos percentuais em 
relação a abril. 
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RESUMO EXECUTIVO 
Em relação à atividade industrial, houve queda nas horas trabalhadas na produção e 

aumento na venda industrial e na Utilização da Capacidade Instalada. O emprego 

industrial apresentou queda em maio frente a abril. Registra-se que foi a quarta queda 

consecutiva, além de registrar retrações mensais mais significativas.  
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Dentro, ainda, do contexto dos efeitos 
da pandemia, apesar do relativo 
aumento dos rendimentos habituais 
médios observados nos últimos meses 
de 2021, a queda no emprego causou 
um considerável impacto negativo na 
massa salarial real. Assim, a evolução 
desfavorável do mercado de trabalho 
foi acompanhada por uma 
desaceleração de 1,68% nas 
remunerações por trabalhador. A massa 
salarial, no entanto, recuou a um menor 
ritmo, contribuindo em uma menor 
retração no rendimento mensal. Em um 
ambiente de inflação crescente, de 
taxas de juros mais altas com a elevação 
da SELIC, o financiamento das decisões 

de consumo e de investimento das 
empresas continuou a registrar queda 
no período, limitando na indústria uma 
condição de manutenção dos seus 
estoques. É importante destacar que na 
indústria alagoana, os impactos da 
pandemia no mercado de trabalho não 
ocorreram apenas sobre o nível de 
ocupação e rendimentos, mas também 
houve impactos no comportamento das 
horas trabalhadas e no afastamento do 
trabalho. No contraponto, a utilização 
da capacidade instalada, no mês de 
maio, alcançou alta de 2 p.p e chegou a 
78% reforçando que as políticas de 
apoio têm permitido garantir a liquidez 
das empresas alagoanas, levando, 

assim, reflexos na atividade econômica 
ao nível agregado. Em maio de 2021, as 
vendas reais da indústria aumentaram 
em termos reais (4,61%), sobre abril. O 
custo das operações industriais cresceu 
(6,86%) na mesma comparação. Por sua 
vez, o emprego industrial mostrou 
queda de 2,93%.  A variável hora 
trabalhada registrou retração de 8,32% 
frente a abril. A indústria alagoana 
passou de 76% para 78% na utilização 
da capacidade instalada, incluso o setor 
Sucroenergético. A massa salarial 
industrial apresentou uma queda de 
1,68% no mês de maio em relação ao 
mês anterior 
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Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2021, a venda industrial acumula queda de 
29,65%. No mês, a venda da Indústria aumentou (4,61%) entre abril e maio de 2021. 
 

 
 

Os resultados da Pesquisa de Desempenho revelam 
que a venda industrial registrou alta, frente ao mês 
de abril de 2021, apresentando variação positiva de 
4,61% no período. No acumulado do ano, registrou-se 
retração de 29,65%. Em comparação ao mesmo mês 
do ano anterior, aferiu-se uma expansão de 28,48%. 
 
De um lado, os primeiros cinco meses do ano 
terminaram com resultados díspares entre os setores 
industriais. Enquanto Produtos Alimentares e Bebidas, 
estimulados pelo avanço da vacinação e redução de 
medidas restritivas, avançaram, a indústria 
Sucroenergética recuou em razão da entressafra. Por 
sua vez, indústria química com alta de 328,66% é 
resultado da retomada de uma indústria que 
apresenta alta base de comparação em razão da 
paralisação em todo ano de 2020. 
   
Por outro lado, os impactos adversos da pandemia 
vão se atenuando para setores importantes como 
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha e 
Construção Civil. Por outro lado, setores como Têxtil e 
Vestuários e Calçados com a aceleração da inflação 
tem sido prejudicado, devido a redução do poder de 
compra da população pressionada pelo elevado 
desemprego, insuficiência de horas trabalhadas, 
aumento de preços de alimentos em 2020 e custo 
com combustíveis e energia. 
 
Entre alguns segmentos, a queda ocorreu de forma 
disseminada, mas há destaque em maio para os 
piores desempenhos negativos: Vestuário e Calcados 
com recuo de 10,19% e Indústria Mecânica com 
77,90%. Os maiores destaques positivos foram 
registrados pela indústria Química com alta de 10,83% 
e Minerais Não Metálicos com 16,84% 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. 

Vendas Industriais 
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A variável Custo de Operações Industriais apresentou 
alta de 6,86% em maio frente a abril, influenciada pela 
alta da variável produção na indústria Química que 
iniciou a importação de sal-gema do Chile para uma de 
suas unidades que se encontrava paralisada em 2020. 
 
Os resultados do COI, sem os dados do setor 
sucroenergético, apresentam uma alta semelhante da 
ordem de 13,01% frente ao mês de abril. Insumos e 
matérias-primas pressionam a alta de custos da 
Indústria, além de custo com produtos intermediários, 
em larga escala, considerado como um dos principais 
responsáveis pelo aumento da variável à medida que 
os produtos intermediários nacionais estão com preços 
maiores e os importados estão também mais caros.  
Ademais, os custos com pessoal cresceram em razão 
da inflação, bem como adiantamento de férias como 
condição para se evitar a demissão durante a 
pandemia de Covid-19.  
 
Um fato importante na discussão do comportamento 
da variável passa pela reconversão da atividade 
produtiva de algumas indústrias, substituição de 
importações pela produção nacional e a o avanço 
crescente nos canais digitais para a realização de 
negócios, substituindo o deslocamento aos mercados e 
ajustes logísticos que poderão ser algumas das 
medidas para mitigar os efeitos da crise e a retomada 
do desempenho da indústria. 
 
Importante destacar o aumento dos custos com 
energia que desde o terceiro trimestre de 2020 vem 
sendo afetado pelo aumento do óleo combustível, cujo 
custo subiu 35,9% na comparação com o segundo 
trimestre. No momento, a crise hidrelétrica tem sido 
um importante fator de aumento do custo de energia. 
  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O COI, com a influência açucareira, apresenta alta em maio, significando uma 
possível perda de competitividade nesses cinco primeiros meses de 2021. 
 

Custo das Operações Industriais 
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O emprego industrial registrou uma queda de 
2,93% frente ao mês de abril de 2021, segundo 
dados inclusos o setor Sucroenergético. Na 
comparação anual de maio de 2021 frente a maio 
de 2020, registrou-se uma variação positiva de 
10,63% e para o acumulando do ano identificou-se 
uma retração de 7,64%. Destaca-se, ao analisar o 
mês de maio em relação ao mês do ano anterior 
que, os últimos dados indicam que há uma melhora 
em alguns indicadores, mas as condições do 
mercado de trabalho da indústria alagoana ainda se 
mostram bastante desfavoráveis em razão da 
queda acumulada no ano. 
 
Em que pese à retomada do contingente de 
trabalho nos meses recentes, em razão da safra 
açucareira, o movimento de recuperação não 
acompanha o encolhimento da força de trabalho a 
partir de abril de 2020. Mais concretamente, 
mesmo com a expansão anual de alguns setores 
como Produtos Alimentares e Bebidas com 7,26%, 
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha com 
10,25% e Química com 5,24%, o mercado de 
trabalho da indústria segue deteriorado em 2021. 
 
Apesar do arrefecimento dos indicadores iniciado 
no segundo semestre de 2020, metade das bases 
de comparação se apresentam negativas em maio. 
De maneira geral, assim como esperado, o impacto 
da pandemia tem sido mais prejudicial no estado 
pela indústria pouco diversificada. Logo, em relação 
às perspectivas para o mercado de trabalho da 
indústria alagoana, mesmo com a esperada 
aceleração da atividade econômica no segundo 
semestre com a vacinação, as vagas geradas não 
devem ser suficientes para incorporar todos os 
trabalhadores inativos. 
 
Deve-se ressaltar, entretanto, de acordo com os 
dados do CAGED/MT, que Alagoas apresentou mais 
pessoas admitidas do que demitidas nas empresas 
do estado pela primeira vez no ano, visto que 
foram admitidas 9.790 pessoas, enquanto 7.065 
foram demitidas, levando a um saldo positivo de 
2.725 postos de trabalho. 
  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O emprego na Indústria de Transformação reforçou a tendência de queda, com 
retração 2,93% em maio, na comparação com abril de 2021. 
 
 

Nível de Emprego Industrial 
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Os dados da Pesquisa de Desempenho registram 
que a massa salarial recuou 1,68% em maio, 
frente ao mês anterior. Assim, o resultado da 
variável resulta, em boa medida, da condição 
histórica do mês de maio, especificamente, da 
alta base de comparação de abril, ou seja, do 
crescimento anterior das remunerações 
vinculadas as verbas rescisórias do setor 
sucroenergético. Importante acrescentar que a 
alta da inflação acumulada acima do teto da meta 
afeta também significativamente a massa salarial 
e o rendimento médio reais dos trabalhadores da 
indústria. 
 
Nesse contexto, a expectativa é de continuidade 
do ritmo bastante instável para os setores, 
especificamente, em decorrência da maior 
inflação e da abundância de mão de obra que 
pressionam os salários para um menor patamar, 
além do menor poder das negociações e dissídios 
coletivos. Da mesma forma, os componentes do 
índice corroboram o cenário desfavorável, e ao 
analisarmos o movimento de disseminação da 
atividade industrial, constata-se que os quinze 
gêneros pesquisados, apresentaram recuo nos 
salários em maio.  
 
Sublinha-se que o maior impacto na variável 
ocorreu no gênero Sucroenergético com -0,57%. 
Cabe mencionar, conforme gráfico ao lado, que o 
índice desse mês delineou o pior de todos os 
meses de maio desde o início da série histórica 
da pesquisa, considerando um cenário de maior 
inflação. Ressalta-se que as contribuições 
positivas relevantes no acumulado do ano vieram 
das Indústrias Química com 28,83% e Produtos 
Alimentares e Bebidas com 53,49%. O aumento 
nas remunerações pagas por esses gêneros foi 
provocado pelo crescimento nas remunerações 
pagas aos trabalhadores, devido ao aumento no 
número de postos de trabalho e de verbas 
rescisórias. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Em maio, a massa salarial, incluída indústria açucareira, recuou 1,68% ante abril, 
reflexo da redução nos setores de Química e Sucroenergético. 
 

Remunerações Brutas 
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Em maio as horas trabalhadas na produção 
recuaram (-8,32%) frente a abril.  Com efeito, a 
maior influência negativa nos primeiros cinco meses 
do ano foi registrada no setor de Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha, com (-31,31%). O 
setor Sucroenergético apresentou também 
contribuição no indicador, de (-1,25%) em conjunto 
com Produtos Alimentares e Bebidas com (-2,12%). 
 
A análise do valor de horas trabalhadas na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior já 
reflete a moderação da atividade industrial de 2021, 
como aponta a tendência no gráfico ao lado, 
considerando os movimentos do setor 
sucroenergético. Tal comportamento não 
acompanha o recuo no ano no indicador de 
utilização da capacidade instalada em razão da 
indústria química que retomou a produção com a 
importação de sal-gema em uma unidade.  
   
Sendo evidente o nível de atividade, o indicador de 
horas trabalhadas na produção recuou na 
comparação de maio com abril de 2021, sendo que 
02 dos setores pesquisados mostraram crescimento. 
Entre aqueles que contribuíram com expansão: os 
setores de Química com (0,36%) e Papel, Papelão e 
Celulose com (137,01%). 
  
No contraponto, em termos anuais, o indicador 
recuou (-0,35%). 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 o efeito calendário, visto que o 
mês de maio é, normalmente de menor 
aquecimento na indústria e apresentou dias úteis a 
menos que abril. No ano, os resultados apresentam 
sinais instáveis em relação à tendência da variável 
com a maioria dos setores em contração. 

As horas trabalhadas na produção apresentaram retração de (-8,32%) em maio, na 
comparação com abril de 2021. A variável sinaliza uma tendência de queda. 
 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Horas Trabalhadas 
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No mês a utilização da capacidade instalada chegou 
a 78%, incluso o setor Sucroenergético ante 76% no 
mês anterior e 67% em maio do ano passado. A alta 
no uso da capacidade aconteceu de forma mais 
robusta frente a uma redução das horas trabalhadas. 
O indicador aumenta desde março, mesmo com a 
redução da produção da indústria açucareira, 
atingindo no mês um de seus momentos mais baixos. 
Essa condição de alta da UCI permitiu alta de 4,61% 
da atividade da indústria alagoana sobre abril, 
minimizando o quadro geral de expectativas 
negativas ao cenário de crise. 
 
Em termos explicativos, a alta na produção industrial 
em alguns setores trouxe impacto para a variável na 
medida em que a sustentação em 2021 está pautada 
em um ambiente de melhoria da confiança em razão 
do avanço da vacinação contra a Covid-19, mesmo 
que haja um aumento da instabilidade política e 
econômica e desalinhamento das medidas 
macroprudenciais pelo governo. 
 
De forma geral, percebe-se uma estabilidade da UCI 
no mês, observada em, praticamente, metade dos 15 
setores pesquisados. O impacto positivo adveio da 
alta de 8 p.p na indústria química que vem 
retomando a produção de uma unidade que estava 
paralisada com a importação de sal-gema do Chile. 
No cenário da indústria brasileira, de acordo com a 
pesquisa da CNI, a Utilização da Capacidade Instalada 
(UCI) em maio é de 81,6%, após queda de 0,3 ponto 
percentual em relação a abril. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Utilização de capacidade instalada apresentou alta de 2 p.p e alcançou 78%.  Apesar 
da retração das horas trabalhadas na produção, variável segue em alta nos últimos 
meses. 
 
 

Capacidade Instalada Capacidade Instalada 
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