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No cenário internacional, no mês de 
novembro de 2020, a segunda vaga da 
pandemia da Covid-19 tem condicionado 
uma retomada mais moderada da indústria, 
bem como  o  abrandamento dos 
indicadores no final de 2020, mesmo que o 
início da vacinação no mês de dezembro 
permita  uma expectativa mais positiva para 
2021. Assim, a produção industrial mundial 
retraiu (-0,6%) em relação a outubro de 
2020, sendo (-1,4%)  em relação a setembro. 
Destaca-se que o comércio internacional 
também foi menos negativo, com destaque 
para uma leve retomada das trocas 
comerciais nas economias avançadas. No 
recorte nacional, a produção cresceu 
(1,20%), mas o revivescimento da pandemia 
com a segunda onda em grandes capitais 
tem retrocedido as perdas do período de 
março e abril e, consequentemente, deverá 
impactar nos próximos meses à atividade 
econômica. Ademais, a falta de 
planejamento na compra dos imunizantes 
contra a Covid-19 tendem a trazer uma 
redução da confiança e o aumento da 
incerteza em relação a normalização da 
atividade industrial.  Com efeito, os 
indicadores de desempenho sugerem uma 
continuidade da retomada destoante entre 
setores industriais. Assim, simultâneo ao 
esmorecimento dos efeitos dos auxílios 
emergenciais, a inatividade sobre o 
crescimento da economia permanece  um 
desafio a ser enfrentado em 2021 pela 
indústria. Na indústria local, todos os 
indicadores apresentaram positividade em 
novembro, mas ainda não há um evidente 
padrão formal de recuperação em  todas as 
variáveis na comparação anual. Todavia, é 
percebido que há uma  superação do início 
da pandemia em mar-abr/20, com bases de 
comparação menos deprimidas e uma nova 
fase de dinamismo, cujas taxas tendem a 
melhor refletirem suas características de 
crescimento. Esse padrão de recuperação 
aparece de forma clara para setores 
significativos da indústria alagoana, como 
exemplo, Produtos Alimentares e Bebidas 

(1,43% p.p. e 14,71% p.p. em novembro e 
no acumulado do ano, respectivamente). 
Outro setor cuja recuperação merece 
destaque é o de Construção Civil, cuja taxa 
de crescimento líquida (12,10% p.p. e 
58,71% p.p. em novembro e no acumulado 
do ano, respectivamente). Além de Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha(1,29% p.p. 
e 57,73% p.p. em novembro e no acumulado 
do ano, respectivamente),Química(57,78% 
p.p. e 23,13% p.p. em novembro e no 
acumulado do ano, respectivamente)  e 
Sucroenergético(63,34% p.p. e 827,82%). De 
um lado, de acordo com os dados do 
Sindaçúcar-AL, ante ao mesmo período do 
ciclo passado, 19/20, a previsão  de 
acréscimo do volume de cana processada na 
safra passada será um pouco acima dos 17 
milhões de toneladas da safra 19/20  em 
razão do regime pluviométrico mais 
favorável ao desenvolvimento da cana-de-
açúcar, mas não como o previsto em 
setembro de 2020 em razão da escassez de 
chuva, além das perspectivas instáveis em 
plena pandemia da Covid na operação das 
15 unidades industriais. No tocante à análise 
setorial da indústria química, após a 
paralisação na extração do sal-gema em 
maio de 2019, em julho a operação da 
planta de cloro-soda em Alagoas voltou a 
operar utilizando o sal do Rio Grande do 
Norte e do Chile, permitindo a retomada de 
sua produção própria. No entanto, a venda 
internacional, em razão do processamento 
tardio   dos   embarques,  não  apresentou  a 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

Vendas Industriais 

A venda industrial se encontra 
(44,54%) acima do valor apurado 
em outubro e no acumulado no 
ano de 2020 está (176,72%) 
superior ao apurado em 
semelhante período do ano 
anterior. 
 
Custo das 
Operações  Industriais 
Nível do COI é maior do que no 
mês anterior, sendo que a maior 
influência adveio da produção do 
Setor Sucroenergético. 
 
Pessoal Empregado 
Em novembro de 2020, o 
emprego industrial  cresceu  
(7,94%) na comparação com 
outubro. No quinto mês de 
crescimento, o emprego já 
acumula um aumento de (2,73%). 

 

Remunerações Pagas 

De forma geral, aumento de 
emprego industrial se refletiu em 
uma maior expansão da variável 
massa salarial no mês com 
(5,94%) de alta. 
 
Horas  Trabalhadas 

O indicador de horas trabalhadas 
na produção registrou o quinto 
mês seguido de crescimento em 
novembro de 2020. 
 
Utilização da  
Capacidade Instalada 
Taxa de Utilização da Capacidade 
Instalada em novembro da 
Indústria alagoana avançou 4 
pontos percentuais (p.p.) em 
relação ao mês anterior. 
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RESUMO EXECUTIVO 

Entre as variáveis pesquisadas, a venda industrial é a que demonstra pela quinta vez 
consecutiva a mais elevada alta no mês, sobrepujando, dessa forma, o impacto negativo 
da pandemia da Covid-19 nos meses de mar-abr e os efeitos da  safra açucareira.  

 

 

 

 

 

mesma condição positiva nos indicadores à 
medida que em novembro, as exportações 
alagoanas alcançaram o valor de US$ 48,01 
milhões significando uma retração (-26,29%) 
frente a novembro de 2019 e outubro de 
2020 de US$ 46 milhões. As exportações do 
setor Sucroenergético alcançaram 95% do 
total exportado e representam 0,1% nas 
exportações do país. Por outro lado, os 
indicadores disponíveis para o mercado de 
trabalho, indicam uma melhoria com alta de 
(7,94%) em novembro de  2020  (7,80%  em  
outubro). Durante o  período anterior  com  
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leve recuperação econômica, que se 
verificou a partir de julho, a variável 
continuou a apresentar níveis de 
crescimento comparativamente 
inferiores à generalidade dos meses 
anteriores ao início da pandemia. Esse 
período registra os efeitos das medidas 
de contenção mais restritivas de  
isolamento, bem como os efeitos das 
medidas de flexibilização da economia  
com o retorno parcial das atividades. No 
entanto, o início do quarto trimestre, 
como apontado em outubro, a variável 
apresenta uma nova trajetória. De fato, a 
variação de (-0,09%) em relação a 
novembro de 2019, foi a menor que os 
últimos três meses. Neste contexto, o 
desempenho da variável, constitui um 
importante desafio de política 
econômica, determinante para o 
crescimento de longo prazo e para a 
competitividade da economia alagoana. 
Para a maior parte dos setores, o nível 
de contratações em novembro é 
significativo, a ponto da taxa alcançar 
neste último mês positividade em todos 
os setores e valores superiores, àqueles 

registrados em novembro de 2019. Em 
outra base de comparação, segundo os 
dados do CAGED/MT, em novembro de 
2020, foram criados 3.717 empregos 
celetistas, sendo o sexto mês 
consecutivo em que Alagoas registrou 
saldo positivo na geração de empregos. 
Essa elevação no acumulado do ano 
deixa o saldo positivo em 2.860 postos 
de trabalho. O setor de atividade que 
mais contribuiu para este resultado foi o 
de Comércio e Serviços com 3.537 
contratações. Em relação à ampliação do 
parque industrial,  segundo a Secretária 
Estadual, no mês foram anunciados 
incentivos fiscais e locais para cinco 
empreendimentos, que devem injetar 
juntos mais de R$186,7 milhões na 
economia estadual e garantem a 
contrapartida de geração de 
aproximadamente 500 empregos 
diretos. Entre os favorecidos com 
incentivos fiscais, estão as indústrias já 
instaladas, ZTT, contemplada com a 
aprovação de benefícios locacionais para 
a instalação de uma nova indústria no 
Estado em que a empresa investirá 

R$130 milhões adicionais, além de 
criação de 180 postos de trabalho direto 
e 540 indiretos. Além das indústrias, a 
Nordeste Mais Alimentos e injetará mais 
de R$20 milhões com oferta de 162 
empregos diretos, Joplas, que soma mais 
de R$31 milhões e 66 novos postos de 
trabalho, Random – fabricante de 
cabines e carroceiras para caminhões e a 
Mcz Fabricação de Artigos de Vidros. Em 
novembro de 2020, as vendas da 
indústria avançaram, em termos reais 
(44,54%), sobre outubro. O custo das 
operações industriais aumentou 
(23,69%). Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou uma elevada 
expansão de (7,94%).  A variável hora 
trabalhada registrou expansão de 
(5,78%) frente a outubro. A indústria 
alagoana passou de 69% para 73%, o que 
 
  
 
  
 
 
  

representa uma alta de 4 p.p. em relação 
a outubro na capacidade instalada. A 
massa salarial industrial apresentou uma 
alta de ( 5,94%) no mês de novembro em 
relação ao mês anterior. 



3 w w w . f i e a . com . b r 
Indicadores de Desempenho 

Ano 11 – nº 109 – Novembro de 2020 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A venda da indústria avançou (44,54%) em novembro, na comparação com outubro. Esse é 
o quinto mês seguido de crescimento. Na comparação entre o acumulado de janeiro a 
novembro de 2020 com igual período de 2019, a variável registrou expansão de (105,71%). 
 
 
 
 
 
 

Em novembro de 2020, a venda  e a atividade 
industrial aceleraram em razão da base 
deprimida do início da Pandemia   e dos efeitos 
da safra açucareira em curso desde setembro. 
Mais concretamente, a variável apresentou 
uma alta de (20,28%), excluído o setor 
sucroenergético e (44,54%) incluído o setor 
sucroenergético. Tomando por base a variação 
acumulada no ano, a variável alcançou uma 
variação positiva de (24,06% e 176,62%,  com 
e sem a inclusão da indústria açucareira, 
respectivamente). O desempenho recente do 
indicador segue apontando para um cenário de 
retomada de crescimento, conforme 
demonstrado no gráfico ao lado. É possível que 
o ajuste na venda tenha suas peculiaridades, 
dada a existência dos apoios de créditos as 
empresas e a aplicação dos auxílios 
emergenciais do governo, que procurou conter 
a recessão no setor durante o ano de 2020. 
Além disso, os níveis baixos de juros, permitiu 
a recomposição do consumo de bens duráveis 
e a retomada de atividades com potencial para 
estimular um setor importante da indústria 
local, construção civil. Em relação aos demais 
setores econômicos, o bom desempenho de 
novembro na comparação foi disseminado. O 
destaque com maior efeito positivo na base de 
comparação do mês ficou por conta da 
indústria Sucroenergética, registrando alta de 
(63,34%) no mês. Esse resultado, contudo, é 
quase todo explicado pela safra no período 
que computa uma unidade a mais em 
operação que a safra anterior, que totaliza 15 
usinas em funcionamento. De igual modo, a 
despeito da previsão do fim dos auxílios 
emergenciais que segurou parte do consumo 
em 2020, é percebido que o início da safra 
açucareira e a retomada da operação da 
Braskem permitiram minimizar os efeitos do 
choque da pandemia em mar-abr/20, e em 
bases de comparação menos deprimidas, a 
indústria entra em uma nova fase de 
dinamismo no fim de 2020. 
 

Vendas Industriais 



4 
w w w . f i e a . com . b r 

Indicadores de Desempenho 
Ano 11 – nº 109 – Novembro de 2020 

 A variável custos de operações industriais 

cresceu (23,69%) em novembro de 2020. A 

variável em novembro, quando analisada sem a 

influência açucareira, avançou de forma menos  

intensa no mês com alta de (11,18%). O resultado 

é, em boa medida, um registro em relação ao 

recuo dos meses anteriores  face a crise sanitária 

da Covid-19 e as políticas públicas direcionadas à 

mitigação da crise, sendo destaque  as altas do 

custo tributário, do custo com energia e do custo 

com pessoal, enquanto o custo com capital de 

giro permaneceu em queda. Por outro lado, a 

expansão é derivada do aumento crescente dos  

custos com bens intermediários ao longo de 2020, 

que terá influência a médio e longo prazo e tende 

a impactar os custos do quarto trimestre e no ano 

de 2021, considerando o câmbio mais 

desvalorizado, que amenizou os problemas 

estruturais de competitividade da produção 

alagoana. Assim, o aumento da variável, em larga 

escala, é decorrente dos custos  com insumos 

intermediários pela movimentação da safra 

açucareira e do custo com pessoal relacionado à 

redução do número de acordos de jornada de 

trabalho e salário ou de suspensão do contrato e 

das contratações do setor sucroenergético pela 

abertura de quase 40 mil postos de trabalho 

formais a partir de setembro. Com efeito, 

seguiram registrando alta de dois dígitos os 

gêneros  Química com (22,16%), Material de 

Transporte com (169,71%) e Sucroenergético  

com (39,40%). Esse índice justifica-se, 

principalmente, pela reduzida  base de 

comparação do mês anterior. No caso da indústria 

Sucroenergética a possível composição de escala 

de produção ou a formação de estoque no mês 

anterior, apresenta o segundo mês de alta nos 

estoques. O setor de Material de Transporte tem 

dependência da sazonalidade açucareira e a 

indústria Química ainda apresenta os efeitos da 

reabertura da plana de cloro-sódio em julho. 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Custos da indústria alagoana sobem (23,69%) em novembro e (78,80%) no 
acumulado de 2020. 
 
 
 
 

Custo das Operações Industriais 
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A variável emprego industrial segue com 
pequenas elevações positivas desde julho 
de 2020, mas se encontra (-0,08%) abaixo 
do registrado em novembro de 2019.  É 
possível que essa alteração no mercado de 
trabalho tenha suas especificidades à 
medida que se incorpora a existência dos 
custos de demissão e do Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda do governo que procurou limitar 
as demissões entre empregados formais 
durante o período mais intenso de 
limitação da atividade produtiva. 
No entanto, na comparação frente a 
outubro, o mês de novembro de 2020 
apresentou uma expansão de (7,94%) no 
emprego industrial, incluso o setor 
Sucroenergético, fruto do início da safra. 
Assim, as perspectivas do mercado de 
trabalho em Alagoas, ainda, confirmam o 
aumento do número de empregos formais 
em 2020, conforme a taxa acumulada de 
(2,73%).   
Em outra base de comparação, segundo os 
dados do CAGED/MT, em novembro de 
2020, foram criados 3.717 empregos 
celetistas, sendo o sexto mês consecutivo 
em que Alagoas registrou saldo positivo na 
geração de empregos. Em termos 
relativos, essa elevação no acumulado do 
ano deixa o saldo positivo em 2.860 postos 
de trabalho. 
Em síntese, os dados demonstram que o 
setor industrial registra uma recuperação 
nas admissões em quase todos os setores 
já a partir de julho, contribuindo para a 
obtenção de saldos positivos do nível de 
emprego formal na indústria alagoana 
após o relaxamento de medidas mais 
restritivas de distanciamento social a partir 
de junho. 
  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Em novembro de 2020, o emprego industrial cresceu (7,94%) na comparação com 
outubro. No quinto mês de crescimento, o emprego acumula um aumento de (2,73%) 
e já está perto de compensar as perdas decorrentes da pandemia de Covid-19. 
 
 
 
 

Nível de Emprego Industrial 
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Os dados registraram alta de (5,94%) da 

Massa Salarial Real da Indústria do estado 

de Alagoas em novembro,  quando 

comparada a outubro. A série, excluindo a 

indústria do açúcar,  evidenciou alta e atingiu 

(9,86%). Sobressaíram-se  pela elevação da 

massa salarial, tendo como principal causa o 

pagamento de acordos salariais e maior 

pagamento de horas extras, em especial, os 

setores de Indústria Mecânica (15,36%), 

Indústria Diversas e Mobiliário (16,28%) e 

Produtos Alimentares e Bebidas (33%). 

Destacam-se, ainda, à contabilização de 

outras formas de rendimento do trabalho, 

como 13º salário e verbas rescisórias. 

Analisando a variável sob outro contexto, os 

setores que possuem suas demandas 

atreladas à safra açucareira, também estão 

entre aqueles com maior aumento da massa 

salarial no acumulado do ano. A combinação 

de maior emprego e rendimento aumentou a 

massa de salários do ano. Ao analisarmos o 

movimento de disseminação da atividade 

industrial, constata-se que cinco, dos quinze 

gêneros pesquisados, apresentaram recuo 

nos salários em novembro.   Sublinha-se que 

a maior retração na variável ocorreu no 

gênero Material de Transporte com (-

28,48%). No que tange ao acumulado do 

ano, a pesquisa revelou a alta de (11,22%) na 

indústria em geral. Salienta-se que apesar da 

crise sanitária da Covid-19, as remunerações 

aumentaram em um ritmo maior do que o 

que vinha sendo computado até junho de 

2020 em razão da alta da inflação. 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A massa salarial está praticamente positiva desde setembro de 2020, em todas as 
bases de comparação. O rendimento médio aumentou (1,9%), em novembro de 2020 
na comparação com outubro, considerando os dados da indústria açucareira. 
 
 
 
 

Remunerações Brutas 
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Os indicadores analisados apontam um 

desempenho das horas trabalhadas na 

produção no terceiro trimestre de 2020, 

quando comparados ao desempenho 

registrado no acumulado e ao desempenho 

no terceiro trimestre de 2019.  Esse contexto 

foi impulsionado pelo maior ritmo observado 

nas variáveis emprego e utilização da 

capacidade instalada que expandiram-se, na 

comparação com outubro de 2020, bem 

como da existência de dias úteis a mais que 

outubro. Semelhante ao mês de outubro, 

caracteriza-se que a expansão ratifica o fato 

de que alguns setores  antes da crise 

sanitária da Covid-19 estavam com a 

utilização abaixo de sua capacidade 

instalada. Como consequência, a partir de 

julho passou a ser observada uma retomada 

do nível do emprego formal, com taxas 

positivas, e até crescentes, de crescimento 

do emprego na maioria dos setores. 

Considerando à distribuição setorial, os 

quinze setores pesquisados registraram leve 

aumento ou estabilidade da atividade. Por 

sua vez, as maiores contribuições positivas 

estão relacionadas aos setores: Produtos 

Alimentares e Bebidas com (19,72%) e 

Editorial Gráfica com (6,48%). Vale destacar, 

ainda, que as estabilidades apresentadas no 

mês não foram relevantes na sua magnitude 

setorial. É importante salientar  que poderá 

ocorrer a intensificação da atividade 

industrial para os próximos meses, visto que 

a retomada da utilização da capacidade 

instalada foi confirmada no mês por meio da 

expansão de 4 p.p.  

 

A variável horas trabalhadas na produção registrou o quinto mês seguido de 
crescimento em novembro de 2020. Na comparação com outubro de 2020, verifica-se 
um crescimento de (5,78%). No acumulado entre janeiro e novembro, a comparação 
entre 2020 e 2019 apresenta alta de (12,50%). 
 
 
 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Horas Trabalhadas 
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A utilização da capacidade instalada da 
indústria superou a média anterior à Covid-
19, que é de 70%, embora esteja abaixo do 
patamar imediatamente anterior à crise de 
2014-2016.  Com efeito, a utilização da 
capacidade instalada da indústria de Alagoas 
atingiu 73% em novembro, ante 69% no mês 
anterior e 72% em novembro do ano 
passado.  
Quando excluso o setor sucronergético, a 
indústria alagoana se estabilizou em 69%. Tal 
resultado reflete, principalmente, a maior 
utilização pelos seguintes setores: 
Construção Civil (2 p.p), Química (16 p.p) e 
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 
(19 p.p).   Em termos explicativos, a alta da 
utilização da capacidade por esses setores 
estaria associado ao processo de retomada 
de unidades e aceleração de demanda 
doméstica para ajustar estoques a um 
cenário de maior demanda no fim de ano.  
A recuperação da atividade industrial fica 
explicitada tendo em vista que há três meses 
seguidos a UCI registra leve alta na 
comparação com o mês anterior em razão da 
safra açucareira. Em 2020, as indústrias 
operaram, em média, com 67% de utilização 
da capacidade instalada (UCI), o que perfaz 
uma retração de 3 p.p., relativamente a 
2019. 
No cenário nacional, a Utilização da 
Capacidade Instalada (UCI) recuou, em 
novembro de 2020, 0,2 pontos percentuais 
(p.p.), na comparação com outubro, após 
ajuste sazonal. Ainda assim, a UCI de 79,9% 
está acima do percentual apurado em 
novembro de 2019 (78,3%). 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A Utilização da Capacidade Instalada avançou, em novembro de 2020, 4 pontos 
percentuais (p.p.), na comparação com outubro. A alta  registrada em novembro  
significa uma possível continuidade do crescimento. 
 
 
 
 

Capacidade Instalada Capacidade Instalada 
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