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Em junho, quatro dos cinco Indicadores 
Industriais registraram alta frente ao mês 
anterior. Na série, apenas a venda 
industrial (-15,65%) recuou, após o mês 
anterior de alta, mas com cinco recuos no 
ano. A massa salarial avançou pelo 
segundo mês consecutivo (5,08%), horas 
trabalhadas na produção (4,32%), custos 
industriais (2,31%) e emprego industrial 
(3,25%) reverteram o resultado negativo 
do mês anterior. O indicador de utilização 
da capacidade instalada ficou baixo, em 
65,0% incluindo o setor sucroenergético. 
A presente oscilação entre resultados 
positivos e negativos destaca como a 
recuperação da indústria alagoana segue 
frágil em 2019.  
No acumulado do ano, a venda industrial 
apresentou no semestre o recuo de (-
24,19%). Os resultados ao longo do ano 
confirmam que a indústria alagoana não 
apresenta indícios de retomada e situa-se 
em condições semelhantes aos anos de 
2015 e 2016. Nessa direção, uma possível 
estabilidade na queda segue irreal, 
considerando a maioria dos indicadores 
ainda em patamares negativos. De forma 
geral, o débil mercado doméstico e a frágil 
atividade econômica em relação ao 
patamar tecnológico e endógena 
produtiva tem inibido a retomada aos 
patamares anteriores de 2014. 
Ademais, o mercado doméstico ainda é a 
principal fonte de composição das vendas 
alagoana à medida que as exportações 
caíram no ritmo mais forte nos anos 
anteriores, sendo que o principal produto 
exportado permanece sendo a cana-de-
açúcar com US$159 milhões de dólares no 
primeiro semestre de 2019 e PVC, 
segundo, com US$ 4,5 milhões. De forma 
geral, os resultados deste semestre frente 
ao mesmo período do ano passado, 
apresenta alta em relação ao resultado da 
produção voltada para as exportações. 
Importante destacar que o Estado vem 
registrando ao longo de 2019 déficits na 
balança comercial, mesmo com aumento    

do volume exportado de açúcar. Portanto, 
mesmo com os números elevados de 
exportação de açúcar, o fato do setor 
industrial não ser diversificado, implica 
que o Estado necessite de um número 
maior de produtos importados.  
De acordo com os dados da Pesquisa, os 
segmentos que apresentaram as maiores 
taxas negativas foram: Madeira com (-
16,48%), Química com (-22,93%) e 
Sucroenergético (-28,73%). Por outro 
lado, apenas dois setores apresentaram 
altas de vendas: Vestuário e Calçados com 
(26,28%) e Indústria Mecânica com 
(23,69%).  Frente a junho de 2018 e 
acumulado do ano, o resultado é menos 
favorável, com (-24,19%) e todas as 
variáveis apresentando resultados 
negativos. 
Em junho de 2019, a variável emprego 
industrial melhorou e cresceu (3,9%) 
frente ao mês imediatamente anterior. 
Essa alta ainda não possibilita uma 
mudança no panorama, visto que no 
acumulado do ano houve uma queda (-
7,88%). De acordo com os dados do 
Caged, Alagoas fechou 23.506 postos de 
trabalho formal no primeiro semestre 
deste ano. Este é resultado da diferença 
entre a quantidade de demissões (71.144) 
e de admissões (47.638) com carteira 
assinada no período. Como tal, no mês de 
junho, o Estado registrou um saldo de (-
861) vagas, composto, principalmente 
pelas operações em  serviços (-1.020) e 
comércio (-201) que foram os principais 
responsáveis pelo índice negativo no mês. 
Por um lado, as perspectivas positivas 
para indústria alagoana e demanda 
internacional de açúcar devem puxar a 
indústria do Estado no segundo semestre. 
Todavia, a economia  alagoana segue em 
recuo em decorrência do baixo poder de 
compra per capita e da baixa 
diversificação industrial, mas a possível 
regularização da paralisação da mais 
importante empresa da cadeia química, a 
retomada dos investimentos, a melhoria   
 
   
  
 

Vendas Industriais 
Após registrar alta de 5,37% em 
maio, a venda da indústria 
apresentou recuo de (-15,65%)   
em junho, considerando a série 
incluso o setor sucroenergético. 

 

 
Custo das Operações  
Indutriais 
O custo das operações industriais 
avançou (2,31%) frente a maio, 
resultado do fim do ciclo de 
manutenção de estoques e 
aumento dos custos de produção. 

 

 
Pessoal Empregado 
O emprego industrial registrou 
alta de (3,25%) em junho. Embora 
seja a primeira alta consecutiva do 
índice, as variações são instáveis. 

 

 
Remunerações Pagas 
A massa salarial dos trabalhadores 
da indústria aumentou 5,08% em 
junho de 2019, após queda de (-
0,19%) no mês anterior. 

 

 
Horas Trabalhadas 
Em junho, as horas trabalhadas na 
produção registraram alta mensal, 
a segunda consecutiva, 
considerando a série com setor 
sucroenergético. 

 

 
Utilização da  
Capacidade Instalada 
A UCI demonstra sinais de 
recessão, visto que as empresas 
operam com níveis de utilização 
da capacidade abaixo de 70%, ou 
seja 65%. 
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RESUMO EXECUTIVO 
Após registrar queda de (-24,19%) no acumulado do primeiro semestre do 

ano, a indústria alagoana espera uma recuperação no segundo semestre de 

2019. Tal recuperação da produção será possível em virtude do início da 

safra açucareira. 
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da composição dos gastos públicos, a 
reforma tributária progressiva são 
fatores que devem impactar 
positivamente a economia local.   Em 
relação a novos investimentos, o 
Estado aprovou a concessão de 
incentivos para três empresas que irão 
instalar ou ampliar suas unidades fabris 
em Alagoas. No total, elas investirão 
aproximadamente R$ 56 milhões com 
a geração de 550 empregos diretos no 
estado. Dentre os processos aprovados 
está a ampliação da indústria alagoana 
Copra, com investimento de R$ 40.160 
milhões e aumentando para 433 o 
número de postos de trabalho 
gerados. As empresas KWA Indústria e 
Comércio de Metais e Azevedo Soares 
Indústria e Comércio de Argamassa 
tiveram a solicitação de incentivos 
fiscais aprovada, com investimentos de 
R$ 14.700 milhões e R$ 1.585 milhão, 
respectivamente. Na análise setorial, 
considerando a entressafra, a indústria 
Sucroenergética recuou (-28,73%) 
frente a maio, consequência do 
enceramento do ciclo de 
transferências da safra 2018/2019 que 
foi prejudicada por fatores climáticos e 

pela crise financeira provocada pela 
escassez de recursos e de acesso ao 
crédito. Por sua vez, segundo dados do 
Sindaaçucar-AL, a nova safra da cana 
terá início em agosto e há possibilidade 
de crescimento em razão de uma 
expectativa climática positiva, com 
regularidade de chuvas durante todo o 
ciclo de moagem, podendo a safra 
ultrapassar 18 milhões de toneladas de 
cana. Com 14 unidades industriais em 
funcionamento, no ciclo passado, 
foram processadas quase 16,5 milhões 
de toneladas de cana em Alagoas.  
Ademais, a maior empresa da indústria 
química em Alagoas apresentou 
EBITDA recorrente de R$ 1,6 bilhão 
(US$ 375 milhões) no segundo 
trimestre de 2019, 12% superior ao 
trimestre anterior, porém quase 60% 
menor do que o mesmo período do 
ano passado. Segundo informações 
veiculadas no site, a demanda de 
resinas no mercado brasileiro (PE, PP e 
PVC) foi de 1,3 milhão de toneladas, 
uma retração de 7% em relação ao 
trimestre anterior, que foi impactado 
pelo movimento de recomposição de 
estoques da cadeia de transformação.  
  

Todavia, desde maio de 2019 que a 
produção de sal-gema foi paralisada 
reduzindo drasticamente a produção 
na unidade em Maceió em decorrência 
de relatório técnico que atribuiu a 
empresa a responsabilidade pelo 
tremor que ocasionou rachaduras em 
três bairros na cidade.  
Em junho de 2019, as vendas reais da 
indústria recuaram, em termos reais (-
15,65%), sobre maio O custo das 
operações industriais avançou (2,31%) 
na mesma base de comparação. Por 
sua vez, o emprego industrial mostrou 
alta de (3,25%).  A variável hora 
trabalhada registrou alta de (3,15%) 
frente a maio. O nível de utilização da 
capacidade instalada alcançou 65%, 4 
pp. abaixo do mês anterior. A massa 
salarial industrial apresentou uma alta 
de (5,08%) no mês de junho 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 

 A venda industrial recuou (-15,65%) em junho em relação a maio. A queda ocorre após alta em 
maio.  
 
 A indústria alagoana continua sem 

registrar recuperação em 2019 e 
apresenta redução significativa de (-
24,19%) na venda industrial na 
comparação com o acumulado de 2018. 
No mês de junho, mesmo com a 
liberação de saques de contas do FGTS e 
redução da taxa Selic para 6%, o 
consumo das famílias não foi suficiente 
para um resultado positivo. Quando 
comparado ao mesmo mês do ano 
anterior, mesmo com a greve dos 
caminhoneiros, verifica-se uma queda na 
venda industrial de (-20,90%), resultado 
da reduzida confiança do setor, que 
voltou a cair, acumulando estoques. 
Considerando o volume da produção 
exportado, os dados sinalizam que tem 
mensalmente aumentado o déficit da 
balança comercial. Na primeira metade 
de 2019, o avanço chegou a -88,79 
milhões de jan-jun/18. Segundo os dados 
do Ministério da Economia, Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, no 
primeiro semestre deste ano, o volume 
de açúcar representou 84% do total. De 
janeiro a junho, foram exportados US$ 
141,8 milhões, significando uma retração 
de (-24,8%) do volume exportado frente 
ao mesmo período do ano passado, ou 
seja, valor menor de US$ (-46,76) 
milhões. 
Em boa medida, a queda é explicada, 
principalmente, pelos efeitos negativos 
da publicação em abril do relatório do 
Serviço Geológico do Brasil-CPRM (SGB-
CPRM) em relação as rachaduras e 
afundamentos do bairro do Pinheiro 
sobre a maior empresa da indústria 
química. Esse segmento encolheu (-
20,45%) no período, devido a uma 
restrição de extração do sal-gema na 
área ameaçada. Destaca-se que, mesmo 
se esse resultado negativo da indústria 
química fosse extraído, não haveria 
grandes diferenças nos primeiros seis 
meses do ano, considerando o recuo de 
(-57,74%) no acumulado do ano do setor 
sucroenergético. Assim, o impacto 
negativo dos dois principais setores 
sobre a economia deverá ser diluído com 
a possível importação de sal-gema e 
início da safra açucareira no segundo 
semestre. No recorte setorial, treze dos 
quinze setores apresentaram queda mês, 
ante a maio.  
 
 

. 
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De forma geral, os custos industriais 
sobem desde 2016, mas apresentaram 
estabilidade em 2018 e voltaram a subir 
em 2019. Tal alta foi determinada pelo 
aumento nos gastos com pessoal, 
energia e bens intermediários. Assim, a 
variável Custos Industriais subiu 55,50% 
no segundo trimestre deste ano frente 
ao acumulado no período 
imediatamente anterior. Na comparação 
com o mesmo mês  do ano passado, os 
custos industriais aumentaram 104,27%. 
No mês, a variável avançou na indústria 
sucroenergética (20,40%) em 
decorrência do arrefecimento que 
aumentou os custos de produção para 
atender a preparação para a safra 
2019/2020, além do aumento da energia 
devido a  alta de 5,1% do óleo 
combustível e de energia elétrica. O 
custo com pessoal teve alta, bem como o 
de bens intermediários, os custos 
tributários diminuíram e os com capital 
de giro recuaram. 
O aumento na variável dos demais 
setores, como Produtos Alimentares e 
Bebidas com (9,23%), Vestuários e 
Calcados com (37,47%) e Material de 
Transporte com (52,14%) se justificam 
pelo repasse da alta dos custos do 
primeiro semestre para os preços, o que 
pode indicar estabilidade na margem de 
lucratividade em relação ao último 
semestre de 2018, bem como pelos 
custos de produção, compostos por 
despesas com pessoal e com bens 
intermediários, além da alta com os 
custos de energia, com capital de giro e 
tributos.  
Por sua vez, é possível que os preços no 
mercado doméstico tenham aumentado, 
o que possibilita aumento dos lucros das 
indústrias. 
 
 

Custo de Operações Industriais              
 
Custos da indústria sobem 2,31% em junho, consequência do abrandamento da manutenção de 

estoques e do aumento da produção de outras indústrias no período. 

 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Mesmo com a alta de 3,25%, a 
recuperação do emprego formal não se 
estende a maior parte dos segmentos 
industriais. Entre os 15 gêneros, 8 
registraram extinção de postos de 
trabalho no acumulado do ano de 2019. 
Considerando o contexto adverso da 
primeira metade do ano, quem se 
sobressaiu pelo frágil desempenho foi a 
variável emprego, que vinha 
demonstrando uma clara trajetória de 
enfraquecimento de sua recuperação 
desde o início do ano passado. A 
variável entrou em uma nova fase 
recessiva no final de 2018, que se 
prolongou para o primeiro semestre de 
2019. Assim, percebe-se a expressiva 
desaceleração frente aos dois 
semestres. 
Segundo os dados da PNAD, o estado 
de Alagoas apresenta uma média de 
desempregados acima da registrada no 
país, que é de 12% no primeiro 
semestre em relação ao mesmo 
período de 2018. Em termos de valor, o 
índice ficou em 14,6%. O Estado 
aparece como o segundo do país com 
maior percentual de desalentados 
(15,2%), atrás apenas do Maranhão 
(18,4%). A partir da análise dos dados, 
verifica-se que o percentual da taxa de 
desocupação apresentou queda de 
2,7% em relação aos três trimestres 
anteriores e recuo de 1,4% em relação 
ao mesmo trimestre do ano passado.  
De acordo com o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), 
Alagoas extinguiu 23.506 postos de 
trabalho formal no primeiro semestre 
deste ano. Somente no mês de junho, o 
Estado registrou um saldo de -861 
vagas. Os setores de serviços (-1.020) e 
comércio (-201) foram os principais 
responsáveis pelo índice negativo no 
mês. 

Nível de Emprego Industrial 

 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O emprego, apesar dos três meses de queda, segue próximo da estabilidade, sendo que em 
junho apresentou alta de 3,25% em relação a maio. 
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A Massa Salarial da Indústria alagoana 
revelou alta de (5,08%) em junho, 
quando comparada a maio de 2019. O 
resultado sem o setor sucroenergético 
também revelou alta de (6,63%), 
Química (15,67%) e Produtos Plásticos 
e Borracha (7,40%) destacaram-se com 
as maiores expansões, influenciados, 
principalmente, pelas rescisões de 
pessoal e aumento dos adicionais 
permanentes pagos. 
Em relação ao mesmo mês do ano 
anterior, observou-se incremento de 
9,68% no  indicador, sendo este o 
terceiro mês sucessivo de aumento nas  
remunerações nessa base de 
comparação. 
Por sua vez, em Material de Transporte 
(-7,49%) houve queda expressiva da 
Massa Salarial, em decorrência de 
menor pagamento de comissões sobre 
vendas. Ademais, Papel, Vestuários e 
Calcados (-4,21%) foi influenciado pela 
alta base de comparação anterior. 
Além disso, dois fatores chamam 
atenção para esse movimento nos 
demais setores:  a variação da massa 
salarial se mantém heterogênea entre 
os setores e ganha destaque o menor 
crescimento da ocupação. Boa parte 
deste desempenho deve-se, ainda, ao 
comportamento do pagamento de 
horas extras, pagamento de férias, 
rescisões e gratificações adicionais a 
partir da retomada da produção.  
  

Remunerações Brutas 

 
Com os dados do setor sucroenergético, a massa salarial dos trabalhadores da indústria 
aumentou 5,08% em junho de 2019, após queda de (-0,19%) no mês anterior. 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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O total de Horas Trabalhadas na 
Produção no mês de junho foi (3,15%) 
superior ao mês de maio. A variável 
acompanhou a trajetória de alta de 
salários e empregos, se analisarmos a 
composição em outra base comparação. 
Como tal, é a única variável que 
apresentou quase todas as bases de 
comparação positiva na indústria 
alagoana.  
Assim, as horas trabalhadas não 
mostram recuos mais fortes na 
comparação com 2018. Quando a 
análise é realizada em uma base maior, 
a alta de (39,91%) frente a igual período 
do ano anterior se justifica em virtude 
do baixo desempenho da série, em 
decorrência da oscilação da produção e  
menor utilização da capacidade 
instalada no primeiro semestre de 2019. 
Vale registrar que essa condição positiva 
é relevante, principalmente ao 
comparar com os dados apontados pela 
CNI, especificamente, porque o 
indicador dessazonalizado de horas 
trabalhadas não só aumentou nos seis 
primeiros meses do ano, como também 
perdeu ritmo na comparação com o mês 
anterior.  
Em termos setoriais, a queda do número 
de horas trabalhadas ocorreu em dez 
setores de atividade, repetindo o padrão 
observado em maio, visto que oscilou 
positivamente, na mesma comparação. 
Em junho, as maiores influências 
negativas vieram dos seguintes setores: 
Química (-7,43%), Indústria Diversas e 
Mobiliária (-10,04%), Editorial e Gráfica 
(-10,53%) e Vestuário e Calçados (-
13,63%). Esse indicador registrou um 
movimento dividido setorialmente: dois 
setores registraram incremento de 
horas trabalhadas, enquanto um 
apresentou estabilidade. 
 

Horas Trabalhadas 
 

 
As horas trabalhadas na produção avançaram (3,15%) em relação a junho, após alta em maio e 
queda em março e abril. Na comparação com junho de 2018, a variável teve alta de (39,91%). 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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A Utilização da Capacidade Instalada 
de junho de 2019 alcançou 65%. 
Acrescenta-se que o recuo de 4 ponto 
percentual (p.p.) frente ao mês 
anterior é importante, visto que o 
dado anterior, de junho, foi 
considerado negativo para o período. A 
variável de junho é 15 p.p. inferior ao 
registrado em junho de 2018. A 
variável média dos primeiros seis 
meses de 2019 é menor à registrada 
no mesmo período do ano passado. 
No que se tange à utilização da 
capacidade instalada da produção é 
possível verificar que a indústria 
alagoana não retornou aos patamares 
do período pré-crise. Em junho, cinco 
segmentos afirmaram que operam no 
patamar de 80% de sua capacidade de 
produção, mas esse número é inferior 
a média. Tal resultado reflete, 
principalmente, a menor utilização 
pelos seguintes setores: Química, Têxtil 
e Material de Transporte. Em termos 
explicativos, a redução da utilização da 
capacidade por alguns setores 
alagoanos estaria associada ao 
arrefecimento do processo de 
acomodação de demanda doméstica 
para ajustar estoques a um cenário de 
menor demanda. Mesmo 
considerando o idêntico número de 
dias úteis, a Utilização da Capacidade 
Instalada da indústria em junho de 
2019 (65%) recuou em relação ao mês 
anterior (69%). Assim, a Capacidade 
Instalada da Indústria Alagoana recuou 
4 pontos percentuais (p.p.). Na 
sequência, quando excluído o setor 
sucroenergético, ocorreu estabilidade 
no mês.  
Por sua vez, no mês, a utilização média 
da capacidade instalada da 
transformação nacional ficou em 
77.7%, um ponto percentual acima do 
registrado no mês anterior. 

A indústria alagoana segue refletindo a morosidade da utilização da capacidade instalada, 
prejudicada pela demanda doméstica em meio ao alto nível de desemprego. 

 

Capacidade Instalada 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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