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Em agosto de 2019, com um menor 
número de dias úteis em relação ao 
mesmo mês do ano anterior (27 dias), a 
venda industrial apontou um declínio de (-
31,04%). No recorte setorial, a variável 
caiu em 7 das 15 atividades em agosto 
ante igual mês de 2018. Na média global, 
a indústria alagoana teve uma retração de 
(-26,48%) no período do acumulado do 
ano, considerando que a influência 
negativa no efeito calendário foi 
determinante na disseminação da queda. 
Os segmentos Sucroenergético (-56,87%), 
Material de Transporte (-28,77%), 
Indústrias Diversas e Mobiliário (-5,63%) e 
Construção Civil (-15,53%) exerceram as 
maiores influências negativas. Na 
contramão, as quatro atividades com 
maiores altas em vendas foram: Minerais 
Não-Metálicos (21,86%), Indústria 
Mecânica (19,68%), Produtos Alimentares 
e Bebidas (5,11%) e Papel, Papelão e 
Celulose (5,04%). Mesmo com a 
instabilidade das exportações, o consumo 
no mercado interno aumentou diante da 
expansão do volume de produção e do 
nível de empregos desses segmentos.  
Importante o destaque em relação aos 
segmentos de Produtos Alimentares e 
Bebidas e Papel, Papelão e Celulose, que a 
melhoria da confiança em relação aos 
negócios permanece elevada, 
principalmente sendo o volume de vendas 
de papelão o termômetro para a 
retomada da produção à medida que a 
oscilação nas vendas de papel e 
embalagens pode sinalizar o aquecimento 
ou retração, bem como perspectivas de 
vendas das indústrias. Todavia, a 
confiança na recuperação é relativizada à 
medida que esses dois setores crescem 
após três quedas seguidas, ou seja, uma 
frágil  base de comparação. Acrescente-se, 
assim, que este desempenho positivo foi 
concentrado em quatro setores. Mesmo 
considerando  que  essas  taxas  positivas  
 

 
 
não sejam das mais evidentes, a 
ocorrência da positividade em setores 
mais diretamente ligados ao varejo é um 
comportamento desejável. O cenário já 
poderia ter um reflexo em setores com 
maior magnitude, como os setores 
intermediários ou mesmo na  indústria 
extrativa, mas ainda há uma acentuada 
oscilação no desempenho das vendas de 
bens duráveis, seja pelo fato da oferta de 
crédito não ter se consolidado ou pelo 
desemprego ainda está elevado e  a renda 
real das famílias ainda continuar 
comprometida. De todo modo, o baixo 
dinamismo está intimamente relacionado 
aos segmentos que mais perderam ao 
longo da crise de 2015-2016 e, logo, têm 
uma longa trajetória para a retomada. São 
os casos de Construção Civil, Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha e Minerais 
Não-Metálicos. Não poderíamos deixar de 
elencar os segmentos que em 2017 e 
2018 ascenderam, mas as desacelerações 
em 2019, devido à alternância de meses 
bons e ruins, não foram muito intensas, 
preservando taxas de crescimento com 
alguma robustez. Quando analisado o 
mercado internacional, segundo o 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC), verifica-se que, entre os 
meses de janeiro e agosto de 2019, os 
produtos manufaturados em Alagoas 
representaram 86,2% das importações 
alagoanas, alcançando 342,31 milhões de 
dólares, uma alta de 0,4% em relação ao 
mesmo período de 2018.  Em 2018, cerca 
de 57% das exportações do Estado foram 
de açúcar e foram de  83% até agosto de 
2019, sendo os principais destinos para 
exportação países como Argélia, Estados 
Unidos e Canadá. Entre os principais 
produtos até agosto de 2019, “a cana-de-
açúcar com aproximadamente US$159 
milhões de dólares em seguida do 
segundo maior produto exportado, o 
“PVC” com US$ 4,5 milhões”. 
 
 

Vendas Industriais 
Na média do acumulado do ano, 
ou seja, a média de janeiro a 
agosto de 2019, frente ao mesmo 
período do ano anterior, a venda 
industrial registrou queda de (-
26,48%). 
 

Custo das Operações  
Indutriais 
O Indicador de Custos Industriais 
aumentou (0,17%) em agosto de 
2019, em comparação com julho. 
Entre os componentes do custo de 
produção, o setor de Minerais 
Não-Metálicos foi o setor com 
maior alta na variável. 
 

Pessoal Empregado 
Comparativamente ao mesmo 
mês do ano anterior, o emprego 
avançou 9,46% em agosto. O 
resultado dessa base de 
comparação interrompeu uma 
tendência de intensificação da 
queda que estava em curso por 
sete meses seguidos. 

 

Remunerações Pagas 
A massa salarial real recuou (-
19,60%) em agosto, na 
comparação com julho. 
Considerando os meses de julho 
do ano anterior, a queda em 2019 
foi a maior desde 2013, início da 
série. 

 

Horas Trabalhadas 
As horas trabalhadas na produção 
recuaram (-1,3%) em agosto, 
frente ao mês anterior. O fato de 
agosto ter contado com dois dias 
úteis a menos do que julho 
influenciou o indicador. 
 

Utilização da  
Capacidade Instalada 
A indústria de transformação 
operou, em média, com 68% da 
capacidade instalada em agosto. 
Esse indicador representa um 
aumento de 1 ponto percentual. 
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RESUMO EXECUTIVO 
Faturamento recua mesmo com desvalorização do real. De janeiro a agosto 

de 2019, a variável acumulou uma queda de (-26,48%).Esse indicador 

mostra trajetória de retração mais sólida no terceiro trimestre.  
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No que se refere à implantação de 
novas indústrias, o mês de agosto foi 
marcado pela confirmação de dois 
investimentos, a instalação da GSPak e 
ampliação da planta da empresa ZTT, 
mas há previsão de investimentos da 
GDH Supertime Malting Company 
Limited e a CPIC.  A GDH Supertime 
Malting Company Limited é um dos 
principais produtores comerciais de 
malte na Ásia, integrante do 
conglomerado CDH Limited, uma 
subsidiária da Guangdong Holdings 
Limited (GD Holdings).  Por sua vez, a 
CPIC Brasil é a terceira maior 
fabricante de fibra de vidro do mundo.  
Na decomposição setorial, o setor 
sucroenergético apresentou recuo de 
(-56,87%), mas já teve início a safra na 
primeira quinzena de agosto e já conta 
com três unidades industriais em 
funcionamento. Segundo estimativas 
do Sindaçúcar-AL, a expectativa é que 
sejam empregados em Alagoas mais de 
60 mil postos de trabalho durante a 
safra. Para esse ciclo, o setor 
sucroenergético estima uma safra de 
18 milhões de toneladas de cana, 
dando sequência a expansão que vem 
ocorrendo desde a moagem passada.  

Por sua vez, a paralisação da unidade 
de sal-gema da Braskem consolidou a 
retração de (-52,68%) no acumulado 
de 2019.  A Braskem anunciou que 
apresentou à Agência Nacional de 
Mineração (ANM) medidas para 
encerramento definitivo de atividades 
de extração de sal em Maceió com 
fechamento de 35 poços. Segundo 
informações veiculadas no site da 
empresa, nesse período, a 
petroquímica evidenciou um prejuízo 
de R$ 887,8 milhões ante lucro de R$ 
1,34 bilhão no mesmo período de 
2018. A receita líquida da Braskem foi 
de R$ 13,368 bilhões, uma queda de 
18%, ocasionada pela contingência 
com processos judiciais, que passaram 
de cerca de R$ 15 bilhões em junho 
para cerca de R$ 40 bilhões no 
momento, considerando as 
expectativas de indenizações no 
Estado.  
Em relação ao emprego industrial, o 
mês de agosto apresentou queda de (-
2,82%). Em outra base de comparação, 
o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) pelo segundo 
mês consecutivo, apresentou a 
geração de empregos  formais com um  

saldo de 1.470 e 3.498 para julho e 
agosto de 2019, respectivamente. 
Todavia, a retração de (-0,08%) em 12 
meses, na análise relativa com o 
mesmo mês do ano anterior, está 
ligada à sazonalidade, que tem sua 
estrutura produtiva pautada na 
agropecuária. De cerca de 18 mil 
fechamentos de vagas de trabalho, 
16.222 estão relacionados à indústria 
de transformação no saldo de janeiro a 
agosto de 2019. 
Em agosto de 2019 as vendas 
recuaram, em termos reais, (-12,92%) 
sobre julho. O custo das operações 
industriais aumentou (0,17%) em 
agosto na comparação com julho. Por 
sua vez, o emprego industrial mostrou 
uma redução de (-2,82%) quando 
analisado a julho. A variável hora 
trabalhada registrou queda de (-
1,45%), frente a julho. A indústria 
alagoana apresentou apenas um 1 p.p. 
superior à utilização da capacidade 
instalada em relação a julho. A massa 
salarial industrial apresentou uma 
queda de (-19,60%) no mês de agosto 
em relação ao mês anterior.   
 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Vendas Industriais 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Após forte crescimento em julho, a venda da indústria de transformação recuou (-12,92%) em 
agosto, frente ao mês anterior. Com a queda de agosto, a variável é marcada por sinais.  
 
 Semelhante à trajetória negativa do 

último trimestre de 2018, o terceiro 
trimestre de 2019 retoma a sequência 
adversa com sinais de esgotamento, 
sobretudo para os setores com maior 
magnitude no volume total da venda 
industrial. 
Percebe-se, assim, no mês de agosto 
uma alternância dos eixos do 
crescimento com uma queda de (-
12,92%) frente ao mês anterior. Em 
julho, a indústria, ao avançar (6,73%) 
frente ao mês anterior, registrou o 
melhor mês em 2019. Todavia, a 
variação positiva não foi suficiente para 
anular a queda acumulada até agosto de 
(-26,48%).  
Vale ressaltar que o cenário da indústria 
alagoana deve ser alterado nos próximos 
meses, visto que há em curso o início da 
safra açucareira e fatores, como a 
liberação dos recursos do FGTS, inflação 
baixa, diminuição da taxa Selic e redução 
do desemprego que poderão aviltar uma 
alta na demanda. Além disso, o 
barateamento do crédito pode 
influenciar uma trajetória de 
recuperação mais consistente nos 
próximos meses. 
Dos 15 setores pesquisados, 6 
registraram variações positivas em 
agosto frente a julho. O resultado de alta 
em agosto foi concentrado em alguns 
poucos setores: Minerais Não-Metálicos 
(21,86%), Indústria Mecânica (19,68%), 
Produtos Alimentares e Bebidas (5,11%) 
e Papel, Papelão e Celulose (5,04%).   
No ano, no acumulado de janeiro a 
agosto, a indústria apresenta uma queda 
de (-26,48%). Entretanto, é provável que 
até o final do ano o ritmo de crescimento 
das vendas venha a se reforçar, apoiado 
na dinâmica favorável dos preços de 
alimentos e na recuperação do emprego. 
 
 

. 
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O indicador de custos de operações 
industriais apresentou alta de (0,17%) 
no mês de agosto de 2019. A expansão 
do indicador foi influenciada pela alta no 
custo com intermediários, no custo com 
energia e no custo com pessoal, mesmo 
considerando a retração no custo com 
capital de giro e no custo tributário. 
Por outro lado, há ainda estoques 
indesejados, aumentando o custo de 
produção, mas o excesso não planejado 
da indústria alagoana diminuiu na 
comparação com o registrado em julho. 
Tal cenário poderá explicar a 
possibilidade de expansão da capacidade 
produtiva frente às projeções positivas 
de crescimento à medida que, mesmo 
com a desvalorização do real, ocorreu 
uma desaceleração nas pressões sobre 
os preços, principalmente com a 
utilização de fornecedores alternativos 
que compensaram parcialmente os 
custos altos de itens importados 
decorrentes da depreciação do real. 
Na análise setorial, entre os 15 setores 
que possibilitaram composição de dados 
para análise, três apresentaram custos 
abaixo da média da indústria e três 
ultrapassaram a média da variável. Entre 
os setores com elevado crescimento que 
pode significar uma formação de 
estoque até o final do ano, destacam-se 
os seguintes: Minerais não-metálicos 
(49,60%), Material de Transporte 
(24,25%) e Indústria Mecânica (11,14%).  
Por outro lado, os setores com recuo 
significativo no indicador foram os 
seguintes: Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha (-4,47%) e Química 
(-3,53%).  
Os resultados do COI em agosto 
apresentaram uma consistente alta no 
comparativo anual, de (104,33%) 
quando comparado com 2018. Mesmo 
com a estabilidade na capacidade 
instalada, o custo permanece elevado. 
 
 
 

Custo de Operações Industriais              
 
Sucroenergético e Produtos Alimentares e Bebidas são os principais responsáveis pela alta no 

acumulado da variável. 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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O nível de emprego na indústria 
alagoana, voltou a recuar no mês de 
agosto, após uma leve alta em julho, 
como observa-se no gráfico da 
evolução de quantidade emprego. De 
acordo com a Pesquisa de 
Desempenho o emprego industrial 
recuou (-2,82%) em agosto, na 
comparação com o mês anterior. A 
indústria, ainda, sentindo os efeitos 
da crise, continua com pouca oferta 
de novas vagas de trabalho com 
carteira assinada.   
Dentre os 15 setores investigados, 
sete dele apresentaram redução dos 
postos de trabalho. O setor de 
Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha apresentou a maior queda 
com (-7,10%) comparando com o mês 
anterior. A Indústria Química, mesmo 
com a paralisação de unidade da 
maior empresa do Estado, apresentou 
alta de (0,54%) do pessoal 
empregado. No entanto essa taxa foi 
pior do que a apresentada no mesmo 
período do ano anterior. 
Na direção contrária, em outra base 
de comparação, segundo os números 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), no mês de 
agosto mais de 3 mil novos postos de 
trabalho foram criados.  Nessa base, 
ocorreu a criação de 3.498 postos 
formais de trabalho, sendo a 
diferença entre as 11.980 admissões 
e os 8.482 desligamentos. Todavia, 
mesmo com a alta em agosto, o 
Estado acumula o fechamento de 
18.921 vagas com carteira assinada 
no ano, ou seja, uma retração de (-
5,37%) em relação ao mesmo período 
do ano passado. 
De forma geral, o destaque de agosto 
ocorreu na indústria de 
transformação com a criação de 3.812 
vagas com carteira assinada, uma alta 
de (7,70%) em relação ao mês 
anterior. No contraponto, os setores 
do comércio e de serviços apontaram 
queda, com o fechamento de 200 e 
176 postos, respectivamente. 

Nível de Emprego Industrial 

 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O indicador de emprego recuou (-2,82%) em agosto, na comparação com julho. Com esse 
resultado, o emprego completa 7 meses de contínua queda. 
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Em linha com a queda do emprego, a 
massa salarial recuou (-19,60%) em 
relação a julho. Essa foi a terceira 
queda consecutiva na série que 
desconta os efeitos da inflação. Dessa 
forma, a variável praticamente 
reverteu os resultados positivos na 
comparação com o mesmo mês do ano 
passado, elevando-se, apenas (2,4%) 
no confronto com o mesmo mês do 
ano anterior, excluindo os dados do 
setor Sucroenergético.  Nessa direção, 
o resultado acumulado de janeiro a 
agosto ficou negativo (-15,71%) frente 
a igual período do ano anterior. 
Ressalta-se que o rendimento médio 
da indústria obteve, no primeiro mês 
do segundo semestre, um valor inferior 
ao registrado no mesmo mês em 2018.  
Os destaques de queda podem ser 
observados nos setores de 
Sucroenergético (-38,79%), Produtos 
Alimentares e Bebidas (-4,13%), Papel, 
Papelão e Celulose (-4,08%) e Editorial 
e Gráfica (-3,69%). De forma geral, 
esses segmentos foram afetados pela 
queda na contratação de pessoal, 
redução das horas extras e adicionais 
pagos. Por outro lado, a alta da massa 
salarial nos setores de Indústrias 
Diversas e Mobiliário (46,64%) e 
Minerais Não-Metálicos (1,73%) 
ocorreu em decorrência da alta de 
pessoal e de horas extras pagas. 
Percebe-se que no ano de 2019, o 
comportamento deste indicador difere 
daquele verificado no mesmo período 
dos anos imediatamente anteriores, 
pois exibe um ritmo menos intenso de 
expansão. É importante ressaltar que 
os principais índices de preços no país 
vêm desacelerando ao longo dos 
últimos meses, construindo um 
ambiente de estabilidade inflacionária. 
 

Remunerações Brutas 

 
A massa salarial real recuou (-19,60%) em agosto, na comparação com julho. Considerando os 
meses de julho de anos anteriores, a queda em 2019 foi a maior desde 2013, início da série 
histórica. 
 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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As horas trabalhadas na produção, 
indicador do nível de atividade da 
indústria de transformação, registrou 
queda em agosto, após queda em julho, 
mas alta em maio e junho. A retração de 
(-1,45%) das horas trabalhadas tem 
influência, ainda, na quantidade de dias 
úteis, que em agosto foram 27 dias, 
quando comparados ao mês anterior. 
Por outro lado, outros setores 
contrariaram a curva de queda da 
variável, como Produtos Alimentares e 
Bebidas que apresentou a maior taxa de 
crescimento de (1,26%).  
Mesmo que historicamente a variável 
apresente reversão da queda de agosto, 
em decorrência da safra açucareira, 
deve-se considerar que a indústria ainda 
tem estoques em excesso e não há 
expectativa que a demanda se acelere 
intensamente até o fim do ano, 
condicionando o ritmo de atividade do 
setor. 
De acordo com a pesquisa, 8 dos 15 
segmentos pesquisados tiveram taxa 
negativa no mês, com destaque para 
Indústrias Diversas e Mobiliário (-
10,12%). Também caíram Indústria 
Mecânica (-9%) e Papel, Papelão e 
Celulose (-7,36%), entre outros.  
Após a alta nos meses anteriores, o 
desempenho recente da variável segue 
apontando para um cenário de baixo 
crescimento. Mesmo com o crescimento 
de (0,51%) na indústria química, pela 
ótica da oferta, a indústria alagoana vem 
sendo afetada negativamente pelas 
intercorrências na paralisação da 
unidade de sal-gema, ocorrido no final 
de maio. 
Na comparação com agosto de 2018, 
porém, houve alta de (23,83%) nas 
horas trabalhadas na produção e, no 
acumulado dos oito primeiros meses do 
ano, foi registrado uma alta de (37,43%) 
frente ao mesmo período de 2018. 
 

Horas Trabalhadas 
 

 
Mesmo com o registro de crescimento da utilização da capacidade instalada, as horas trabalhadas 
ainda não reagiram positivamente à maior atividade industrial. 
 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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O comportamento da variável 
utilização da capacidade instalada em 
agosto, além dos condicionantes da 
fragilidade da demanda interna, é 
impactado pelo cenário externo menos 
benigno. A crise da economia mundial 
penaliza as exportações de 
commodities e o processo de 
desaceleração do crescimento torna 
mais negativa as perspectivas para a 
demanda externa. 
A utilização da capacidade instalada da 
indústria brasileira, o nível de uso do 
parque fabril, somou 78,1% em agosto 
em termos dessazonalizados, com uma 
alta de 1,0 ponto percentual em 
relação ao registrado no mês de julho 
deste ano. Apesar do aumento, ainda, 
está 0,2 ponto percentual abaixo do 
patamar de agosto do ano passado. 
No cenário local, em agosto de 2019, 
as indústrias alagoanas operaram, em 
média, com 68% de utilização da 
capacidade instalada (UCI), 
apresentando em 2019 uma retomada 
mínima de crescimento, seguindo um 
aumento produtivo das vendas e 
complementaridade de estoque.  
Todavia, em agosto há safra 
açucareira, além das encomendas para 
o fim de ano e com isso a tendência é 
que nos próximos meses a produção 
industrial cresça.  
Além da falta de estímulos em 
decorrência do ritmo modesto de 
crescimento da demanda interna, a 
produção industrial vem sendo afetada 
pela paralisação da unidade de sal-
gema da maior empresa do setor 
químico. Parte do mau desempenho da 
indústria pode ser explicada pela forte 
retração ocorrida na variável da 
indústria química com 64%. 
Dentre os 15 setores analisados, 5 
operaram com mais de 70% da 
capacidade instalada, com destaque 
estão os setores da Construção Civil 
(94%), Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha (85%) e Sucroenergético 
(82%). 
  
 

A indústria operou, em média, com 68% da capacidade instalada em agosto. Esse indicador 
avançou 1 ponto percentual (p.p.) quando comparado com o nível do mês anterior. 

 

 

Capacidade Instalada 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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