
1
w w w . f i e a . o r g . b r
Informativo da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas

RESUMO EXECUTIVO

Em março de 2019, a indústria 
alagoana continuou sem ritmo de 
recuperação, segundo os dados 
levantados pelo IEL-AL. A queda da 
venda no mês chegou a (-11,03%) 
frente ao mês anterior, reforçando a 
brusca retração no acumulado nos 
três meses de 2019. Em março com 
mais uma queda generalizada, o 
acumulado do ano ficou negativo. De 
forma geral, as retrações se aviltam, 
como resultado de fatores que vão 
além das questões macroeconômicas.

Os indicadores registram que 
após uma evidente tendência de 
desaceleração no fim de 2018,  a 
indústria alagoana assume a condição 
de um trimestre com resultados 
negativos. Destaca-se que nos três 
primeiros meses de 2019, a condição 
da venda industrial se agravou 
ao apontar (-11,79%) frente ao 
mesmo período do ano anterior. No 
contraponto entre os meses de março 
de 2018 e de 2019, a venda industrial 
apresentou alta de (21,11%) face a 
reduzida base de comparação anterior.

Na comparação com fevereiro de 
2019, ocorreu queda na variável venda 
industrial em 7 dos 15 segmentos. Os 
maiores recuos foram registrados nos 
seguintes segmentos: Sucroenergético 
com (-38,22%), Vestuário e Calçados 
com (-42,97%) e Material de Transporte 
com (-65,56%). Por outro lado, a 
variável, excluindo o segmento 
sucroenergético, cresceu 3,49% frente 
a fevereiro, sendo as maiores altas: 
Construção Civil com (5,19%), Produtos 
Alimentares e Bebidas com (8,00%) 
e Indústria Mecânica com (60,50%).

Como fatos geradores do panorama 
apresentado, a quebra das expectativas 
dos empresários alagoanos aliada aos 

problemas de articulação política para 
avanço das reformas estruturais e da 
Previdência, bem como as intempéries  
de comunicação do governo federal, 
reflete, em boa medida, na reduzida 
disposição de investimento, bem 
como na motivação de consumo da 
população, desencadeando a redução 
da demanda de bens duráveis, 
sejam para ampliação da capacidade  
instalada ou para o consumo local.  

Diante do contexto brasileiro, a 
indústria alagoana recebe, ainda, 
os desdobramentos da redução das 
exportações, maculados pelas tensões 
comerciais, especialmente entre EUA 
e China, bem como pela crise da 
economia argentina. Neste cenário, a 
competividade do segmento industrial 
não conta como em períodos anteriores 
com a alta do volume de exportação de 
commoditieis que compensava o baixo 
dinamismo do mercado doméstico. 
Importante salientar que a baixa 
intensidade tecnológica da indústria 
em Alagoas reforça, nesse período 
de desaceleração, as condições de 
baixa produtividade dos segmentos 
e o aumento do custo da indústria, 
bem como a dificuldade de ativação 
da demanda para que se possa 
intensificar uma recuperação gradual. 

Refletida no retrocesso industrial 
local, a utilização da capacidade 
instalada alcançou o valor de 72% 
em março de 2019, incluso o setor 
Sucroenergético, frente ao nível de 78% 
do mês anterior. A média de utilização 
em 2019 foi de 75%, decorrente do 
efeito da finalização da safra açucareira 
em abril e 69% em março de 2018, 
representando uma alta de 3% na 
utilização da capacidade da indústria 
frente a 2018. Mesmo com a exclusão 

Vendas Industriais 
A venda industrial caiu (-11,03%) 
em março de 2019 na comparação 
com o mês anterior, sem inclusão 
dos ajustes sazonais açucareiros. De 
forma geral, a variável venda retraiu 
(-11,79%) em 2019 na comparação 
com similar período de 2018.

Custo das Operações 
Indutriais    
O indicador de custos industriais 
cresceu (5,38%) em março, contra 
o mês anterior. Na análise setorial, 
o maior impacto adveio da alta 
da indústria química que cresceu 
34,73% no mês.

Pessoal Empregado
O emprego industrial manteve 
a retração pelo terceiro mês 
consecutivo, na série incluso os 
efeitos sazonais açucareiros. A 
variável apresentou recuo de 
(-11,84%).

Remunerações Pagas
A massa salarial recuou (-6,40%) 
em março, na série incluso o setor 
sucroenergético. A queda ocorre 
após alta de 0,28% no mês anterior.

Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na produção 
caíram (-17,69%) em março na 
comparação com fevereiro. O 
resultado de março fortalece 
a deterioração da variável que 
apresentou recuo no mês anterior 
de (-4,29%).

Utilização da 
Capacidade Instalada
A utilização da capacidade instalada, 
incluso o setor sucroenergético, 
alcançou o patamar de 72% frente a 
condição de 78% alcançada no mês 
anterior.
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Fatos Relevantes
Março/2019 Em 2019, excluindo o custo industrial, que apresentou alta de 5,38% em 

março, os demais indicadores se alternaram entre variações negativas no 

primeiro trimestre, sem conseguirem avançar em uma sequência estável, 

acentuando uma inflexão da indústria no acumulado 
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do setor Sucroenergético, a 
utilização da capacidade instalada 
alcança um baixo patamar em 
decorrência da redução de compra 
de insumos, horas trabalhadas 
na produção e utilização de mão 
de obra, operando com 64%.

Com o fim da safra açucareira 
e das suas contratações, em 
comparação com os outros estados, 
Alagoas liderou o ranking no 
número de desempregos no mês de 
março. Nessa perspectiva, a queda 
de (-11,84%) em março no emprego 
industrial reforça também o baixo 
crescimento da massa salarial e 
induz letargia na demanda de bens 
de consumo duráveis e não duráveis, 
principalmente porque a evolução 
depende do aumento da renda das 
famílias. Na análise do indicador 
emprego industrial, o segmento 
açucareiro recuou (-18,24%) frente a 
fevereiro. De acordo com outra base 
de comparação, ou seja, CAGED/MT, 
em função da presença de fatores 
sazonais, foram eliminados em 
março -9.636 empregos celetistas, 
o que representou uma retração 
de (-4,4%) em relação ao estoque 
de assalariados com carteira 
assinada do mês anterior.  No 
primeiro trimestre do ano, Alagoas 
apresentou um déficit de -16.992 

empregos. Tal resultado decorreu da 
redução principalmente no setor da 
Indústria de Transformação (-10.236 
postos, originada especificamente 
do declínio de -10.123 postos 
relacionados a atividade açucareira).

Segundo os dados do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), as 
exportações da indústria alagoana 
totalizaram US$ 78,02 milhões em 
março de 2019, o que representa 
queda de (-39,76%) em relação ao 
mesmo período de 2018.  No recorte 
setorial, as exportações de açúcar 
alcançaram US$ 65,49 milhões, 
representando 84% do total 
exportado por Alagoas, registrando 
um volume que representa uma 
queda de (-47%) em relação ao 
primeiro trimestre do ano passado. 
Por sua vez, a indústria química 
representou 9,4% do volume 
exportado, sendo que a redução 
da indústria Sucroenergética 
exerceu a maior influência 
negativa sobre o resultado, a 
partir da retração de (-39,76%).

Por outro lado, em março foram 
anunciados incentivos liberados 
pelo Prodesin para novas industrias 
no Estado que juntas devem gerar 1,7 
mil empregos, entre elas: Forminox  
com investimentos de R$ 2 milhões, 

Spring Flex com investimentos de 
R$ 3 milhões, QualiCoco, vice-líder 
nacional do segmento de derivados 
de coco industrializados e naturais, 
com investimentos de R$ 10 milhões, 
Afente Plásticos com investimentos 
de R$ 5 milhões, Indústrias Reunidas 
do Globo  com R$ 1,3 milhão e 
Artnor  com R$ 1,043 milhão. Dentre 
as novas unidades, a QualiCoco, que 
será instalada no município de Rio 
Largo, será a maior com estimativa 
de 600 empregos, diretos e indiretos.

Em março de 2019, as vendas 
reais da indústria recuaram, em 
termos reais (-11,03%), sobre 
fevereiro. O custo das operações 
industriais aumentou (5,38%) na 
mesma comparação. Por sua vez, 
o emprego industrial mostrou 
recuo de (-11,84%).  A variável 
hora trabalhada registrou queda 
de (-17,69%) frente a fevereiro. A 
queda nas horas refletiu no recuo 
do nível de utilização da capacidade 
instalada. A indústria alagoana 
passou de 78% para 72%, incluso 
o setor Sucroenergético. A massa 
salarial industrial apresentou uma 
diminuição de (-6,40%) no mês de 
março em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Considerando a inflexão da economia, 
observada no cenário macroeconômico 
nos três primeiros meses do ano, a venda 
industrial recuou (-11,79%) no primeiro 
trimestre de 2019, na comparação 
com igual período do ano anterior.

Entre os fatos geradores do retrocesso 
no primeiro trimestre do ano, destacam-
se, em boa medida,  o início da entressafra 
açucareira, a redução do consumo das 
famílias, a recessão da economia argentina, 
contraindo as exportações, o aumento 
dos níveis de incerteza, as fragilidades do 
governo em aprovar a agenda de reformas, 
bem como uma letargia da alavancagem 
da capacidade dos investimentos e do 
mercado de trabalho. De forma geral, a 
frugalidade dos indicadores de confiança 
no primeiro trimestre sugere um ritmo de 
crescimento lento da indústria em 2019.

Apesar das boas perspectivas para 
a produção sucroenergética no ano, 
o desempenho do segmento com 
17 unidades em operação e 80 mil 
trabalhadores foi negativo no primeiro 
trimestre, com queda de (-42,11%) na 
comparação na série com o acumulado 
do anterior.  A estimativa é que no 
próximo ciclo da safra, a produção possa 
chegar a 18 milhões de toneladas de cana, 
considerando a sua recuperação por razões 
climáticas aos níveis históricos anteriores.

No recorte setorial, a participação dos 
setores mais representativos da indústria 
alagoana alcançou 1,33% para Construção 
Civil, 24,15% para Sucroenergético, 
25,35% para Produtos Alimentares e 
Bebidas e 36,04% para Química. No que 
se refere aos gêneros com expansão em 
março, destacam-se, Construção Civil 
com (5,19%), Produtos Alimentares e 
Bebidas com (8,00%) e Indústria Mecânica 
com (60,50%) que apresentaram as 
maiores expansões na variável. Os demais 
gêneros apresentaram uma menor 
expansão ou queda da variável, puxados 
por Sucroenergético com (-38,22%), 
Vestuário e Calçados com (-42,97%) e 
Material de Transporte com (-65,56%).

 O indicador venda industrial aponta queda de (-11,03%) em março em relação a fevereiro de 
2019. Com esse resultado, o primeiro trimestre registrou queda de (-11,79%).

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os custos de operações 
industriais expandiram-se 5,38% 
em março de 2019 em relação 
a fevereiro, maior crescimento 
desde o início da série histórica, 
em 2013. De forma geral, a alta do 
indicador foi puxada pelo custo 
com produtos intermediários, 
em especial na indústria química, 
e pelo custo com energia.

Com esse resultado, segundo 
avanço seguido nessa base de 
comparação, o primeiro trimestre 
de 2019 encerrou com expansão 
de 75,27% na margem. Destaca-
se que a variável apresenta 
elevação desde o ano anterior 
quando o aumento nos custos 
industriais foi mais acentuado 
no segundo trimestre do ano, 
em decorrência da greve dos 
caminhoneiros e da desvalorização 
do real, que impulsionaram 
os custos com produtos 
intermediários importados, além 
do aumento do custo com energia.

Por sua vez, os dados 
confirmam em março que nove 
dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram expansão nos 
custos.   No caso da Indústria 
Química, além do aumento 
de insumos intermediários 
importados, essa alta também 
pode ser atribuída à fraca base 
de comparação do ano anterior. 

Não se pode, todavia, deixar 
de sublinhar que o aumento, 
em boa medida, é derivado dos 
resultados que foram obtidos com 
suas exportações e operações no 
exterior, além de serem favorecidos 
pela recomposição de estoques 
na cadeia de transformação. Com 
tal, os setores Indústria Mecânica 
(27,20%), Química (34,73%) e 
Material de Transporte (117,02%) 
foram os que apresentaram 
variações positivas mais 
significantes nesta comparação. 

O indicador custo de operações industriais registrou desempenho positivo em março, 
avançando 5,38%. Assim, o indicador encerrou o trimestre com alta de 75,27% ante 
igual período de 2018.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O cenário de instabilidade da 
produção e o alto recuo da massa 
salarial mostram-se compatíveis 
com a trajetória do emprego 
industrial que retraiu (-11,84%) em 
março frente a fevereiro, incluso 
o segmento sucroenergético 
e cresceu (2,75%) quando se 
exclui a indústria açucareira.

Nesse sentido, o recuo do 
emprego não foi um fenômeno 
generalizado em termos setoriais, 
pois apenas 5 dos 15 setores 
apresentaram recuo no mês. 
Nessa direção, os segmentos 
Vestuários e Calçados com 
(-16,76%) e Sucroenergético 
com (-18,24%), apresentaram 
os piores desempenhos no mês. 

Após iniciar o último trimestre 
de 2018  com  claros sinais de 
dinamismo, crescendo a 4,0%, 
o crescimento do emprego 
desacelerou, de modo que 
no trimestre encerrado em 
março de 2019, o recuo 
observado foi de (-19,97%).

Com esse resultado, terceiro 
recuo seguido nessa base de 
comparação, o primeiro trimestre 
de 2019 condiz com os aspectos 
sazonais da entressafra açucareira e 
das indústrias com picos oriundos 
da demanda natalina, mas sinaliza 
também que se comporta com 
um certo desalinho temporal ao 
ciclo econômico, visto que a maior 
taxa de desemprego em Alagoas 
de (17%) foi alcançada em 2017, 
posteriormente as perdas nos PIB 
de 2016 e 2015.  Esse patamar de 
desemprego permaneceu estável 
no primeiro trimestre de 2019 
em relação ao trimestre anterior, 
visto que a taxa de desocupação 
em Alagoas chegou a 16%, a 
segunda pior do país, com 1,006 
milhão de trabalhadores ocupados. 

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o desempenho em março 
de 2019 foi positivo. Tanto o setor sucroenergético quanto a indústria química 
apresentaram alta em relação ao mês de março de 2018.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Inicialmente cabe enfatizar que 
o mês de março, historicamente, 
apresenta maior desempenho na 
massa salarial em razão do aumento 
da variável face os desligamentos 
sazonais da indústria Sucroenergética 
no final da safra açucareira e o 
pagamento de bonificações. No 
entanto, em 2019, parte do alto de 
recuo de (-3,83%) advém do aumento 
da ociosidade na indústria que, embora 
se posicione semelhante aos níveis 
mais altos da série histórica, gera a 
incerteza em novas contratações.

Nessa direção, a retração da 
massa salarial no terceiro mês de 
2019 frente a fevereiro, alcançou 
(-6,40%).  A queda ocorreu em todas 
as bases de comparações, sendo mais 
incidentes nos segmentos Madeira 
com (-10,43%), Sucroenergético com 
(-12,63%) e Vestuários e Calçados com 
(-38,77%). Neste contexto, a queda da 
variável, nesses setores, pode estar 
relacionada a redução do emprego.

Deve-se acrescentar à análise que 
a queda na variável, pode significar 
que houve uma defasagem entre 
a redução da confiança e a decisão 
de corte da produção, visto que a 
queda do emprego em Alagoas, 
excluindo o setor sucroenergético, 
começou a se apresentar de 
forma visível em janeiro de 2019. 

Especificamente na indústria 
química, em boa medida, a alta de 
15,28% condiz a média histórica 
que registra no mês o pagamento 
de premiações de bônus. Assim, a 
elevação pontual em determinado 
mês não significa a tomada 
de decisão para contratação.

A variável massa salarial registrou queda de (-6,40%) na comparação entre os 
meses de março e fevereiro. Com esse resultado, aponta-se primeiro recuo nessa 
base de comparação.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Na mesma direção da perda de 
dinamismo da economia, a variável horas 
trabalhadas na produção registra que 
a redução da variável está alinhada ao 
aumento da capacidade ociosa. A débil 
recuperação do mercado de trabalho, 
percebida na manutenção da alta taxa de 
desemprego e persistente tem implicado na 
menor disposição de produzir pela indústria.

Os dados levantados pela pesquisa, 
registrado no gráfico ao lado, mostram 
que, após ensaiar uma recuperação mais 
acentuada ao longo do último trimestre 
de 2018, a variável voltou a apresentar um 
patamar de baixo dinamismo, caracterizado 
pela diminuição da utilização da capacidade 
instalada. Tais resultados são considerados 
pouco animadores, entretanto, não 
chegam ao desalento, tendo em vista 
que são compatíveis com a entressafra do 
setor açucareiro e pela lenta trajetória de 
retomada da economia alagoana que tem 
uma condição de reduzida diversificação 
e baixo encadeamento produtivo aos 
setores de alta intensidade tecnológica.

 Nessa direção, as horas trabalhadas 
na produção da indústria alagoana 
apresentaram recuo de (-17,69%) no mês 
de março frente a fevereiro, influenciadas 
pelo ritmo menos acentuado da indústria 
açucareira. No entanto, quando se exclui 
a essa indústria, a variável apresenta alta 
de 4,23%, em boa medida, resultado dos 
principais indicadores de demanda interna 
de produtos químicos de uso industrial, 
visto que, segundo informação da maior 
empresa da indústria química, a variável 
segue operando acima de sua capacidade 
nominal com alta de 9,84% no mês. 

Confirmando o retrocesso observado no cenário macroeconômico nos três primeiros 
meses do ano, a variável horas trabalhadas recuou (-5,56%) no primeiro trimestre de 
2019, na comparação com o trimestre anterior.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De acordo com os resultados da 
pesquisa, observa-se que a queda da 
utilização da capacidade instalada 
vem ganhando fôlego nos últimos 
dois meses, conforme apontado pelo 
gráfico ao lado. No primeiro trimestre 
encerrado em março de 2019, a taxa 
recuou 5 p.p. na comparação mensal, 
evidenciando uma desaceleração 
mais intensa, todavia menor que 
a apontada ao longo do primeiro 
trimestre de 2018. Quando analisado 
março de 2019 (72%) perante a 
março de 2018 (69%), percebe-
se uma variação positiva de 3 p.p. 

Considerando a diminuição do 
número de horas trabalhadas e a 
menor atividade industrial, frente a 
fevereiro, percebe-se um movimento 
de diminuição da capacidade instalada 
no mês analisado.  De forma geral, a alta 
ociosidade que a indústria alagoana 
vivenciou nos anos anteriores poderá 
permitir o aquecimento da atividade 
produtiva sem pressões inflacionárias.

Mesmo considerando o maior 
número de dias úteis, a utilização da 
capacidade instalada da indústria 
em março de 2019 (72%) recuou em 
relação ao mês anterior (78%). Assim, 
a capacidade instalada da Indústria 
Alagoana recuou 6 pontos percentuais 
(p.p.). Apenas cinco segmentos 
industriais operaram com mais de 
70% de sua capacidade de produção 
em março de 2019: Construção Civil, 
Editorial e Gráfica, Indústria Diversas 
e Mobiliário, Produtos Plásticos 
e Borracha e Sucroenergético. 

Em condições semelhantes, a 
indústria de transformação nacional 
operou, em média, com 76,5% da 
capacidade instalada em março, o que 
representa um recuo de 0,9 pontos 
percentuais (p.p.) na comparação 
com o patamar de fevereiro.

No mês de março, o nível médio de utilização da capacidade instalada, incluso o segmento 
sucroenergético, totalizou 72%. Esse resultado está abaixo ao observado no mês anterior 
(78%) e superior aos 69% de março do ano passado.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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