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Os dados da Pesquisa de Indicadores de 
Desempenho Industrial do mês de abril 
destacam que a partir da terceira semana 
do mês de março com a deflagração do 
surto da Covid-19 no Brasil, agravou-se 
fortemente os efeitos da diminuição das 
atividades manufatureiras no estado de 
Alagoas, seja pelos efeitos 
macroeconômicos que levou à diminuição 
das receitas  em nível tributário, seja pela 
suspensão da produção face à 
implementação de medidas de isolamento 
social com o objetivo de mitigar os efeitos 
desta pandemia na saúde pública.  
Nesta circunstância, no mês de abril, 
apenas quatro setores apresentaram 
expansão na variável venda, sendo a 
indústria Sucroenergética com maior 
magnitude e alta de (8,98%) em relação a 
março, considerando os desdobramentos 
das transferências do fim da safra de 
2019/2020. Os demais setores com suas 
atividades em paralisação não foram 
capazes de absorver as medidas de apoio 
(empréstimos e fundos de apoio ao 
investimento) que visaram minimizar os 
efeitos econômicos adversos e que 
atingiram os setores de forma quase 
simétrica. Com efeito, a atividade 
econômica em Alagoas encontra-se em 
abril sob o efeito do choque econômico 
associado à pandemia da Covid-19. Os 
dados mais recentes para o primeiro 
trimestre retratados no mês anterior já 
refletiam parte dos seus efeitos, associadas 
a um cenário em que   a taxa Selic  em 
queda alcançou 3%,  além da forte pressão 
no mercado cambial, em que o real 
depreciou-se cerca de 4,69% face ao dólar, 
tendo atingido o valor de R$5,43, 
mantendo a trajetória descendente dos 
últimos meses. Outro efeito, impactou os 
índices das bolsas internacionais que se 
recuperaram parcialmente no fim de abril 
de 2020, devido sobretudo ao 
levantamento gradual das restrições à 
atividade econômica em alguns países e 
cidades do Brasil, além da condição no 
cenário externo de recuperação do preço 
do petróleo. 
Posto isto, a redução de (-24,29%) na 

 venda industrial, excluso o Setor 
Sucroenergético, responde diretamente 
pela queda no consumo e a redução do 
investimento pelas empresas, da taxa de 
poupança e expectativas de redução de 
receitas que reforçam a ideia de que o 
choque será ainda mais significativo na 
procura do que na oferta agregada. Ainda 
que indubitavelmente as políticas de renda 
por meio dos auxílios temporários tenham 
conseguido minimizar os efeitos no 
consumo de bens essenciais, a recessão 
econômica em curso refletiu ainda ao nível 
das cadeias de valor regionais, o que 
aumentou os custos das empresas e 
redução da liquidez, potenciando futuras 
insolvências. Estes efeitos foram sentidos 
de formas diferentes pelos setores, e, 
principalmente, em estados como Alagoas, 
que possui uma indústria pouco 
diversificada e com forte dependência do 
varejo de não alimentos, além de ter uma 
economia que depende de serviços como 
turismo e transportes que foram 
fortemente afetados pela  pandemia. 
Mesmo que haja uma expectativa de 
retomada a partir do segundo semestre, os 
riscos ainda são elevados e são distintos, 
estando associados à manutenção 
prolongada da quarentena no estado e de 
um clima de desconfiança, que pode 
resultar do recrudescimento da pandemia 
por todo o ano de 2020,  considerando, 
ainda, a instabilidade nos mercados 
financeiros ou das commodities, a quebra 
das cadeias de valor e a instabilidade social. 
Quando se avalia à composição do valor da 
venda industrial, destaca-se um alto grau 
de concentração industrial à medida que 
quatros  setores foram responsáveis por 
97,25% do resultado global do mês, sendo 
as maiores participações setoriais: 
Sucroenergético com 71,90%, Produtos 
Alimentares e Bebidas com 13,17%, 
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 
com 5,47% e Química com 6,70%. Com 
efeito, a forte dependência de poucos 
setores pode ser relevante na capacidade 
de manutenção de empregos, na liquidez 
das empresas e no funcionamento das 
redes comerciais e produtivas.  

Vendas Industriais 
A venda industrial, excluso o setor 
Sucroenergético, retraiu (-24,29%) 
em abril frente a março. É a queda 
mais acentuada em abril desde o 
início da série histórica, em 2013. 
No acumulado do ano a queda é de 
(35,68%). 
 
 

Custo das Operações  
Industriais 
O COI recuou em abril (-0,53%) 
contra março. Ao excluir a 
influência açucareira, a variação do 
custo foi também negativa com (-
11,32%) frente a março. 
 

 

Pessoal Empregado 
O emprego industrial caiu (-5,77%) 
em abril na comparação com o mês 
anterior, considerando a série 
incluso o setor Sucroenergético. 
Nos últimos quatro meses, o 
emprego se reduziu em (-13,71%).  

 

 

Remunerações Pagas 
A massa salarial dos trabalhadores 
da indústria expandiu (5,77%) em 
abril frente a março. A massa 
salarial de abril é (-2,75%) menor 
que a registrada em abril de 2019. 

 

 

Horas Trabalhadas 
As horas trabalhadas na produção 
aumentaram (0,08%) em abril na 
comparação com março, 
considerando a inclusão do Setor 
Sucroenergético. Nos últimos 
quatro meses, as horas trabalhadas 
na produção encolheram (-13,32%). 
 

 

Utilização da  
Capacidade Instalada 
A paralisação da produção conduziu 
a variável a um patamar de 66%, 
mas na base com exclusão do setor 
Sucroenergético, ocorreu 
estabilidade, alcançando o patamar 
de 64%. 
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RESUMO EXECUTIVO 

A pandemia da Covid-19 afetou significativamente a atividade das indústrias face a 
queda no consumo das empresas e famílias, traduzindo-se em um choque 
econômico paralelo na oferta e na procura. O mês de abril é considerado como o 
fundo do poço da produção industrial alagoana no ano de 2020. 
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Em abril de 2019 esse valor alcançou 
o patamar de 88,69%, mas a 
composição era diferente em 
decorrência da safra açucareira 
terminar antecipadamente no mês de 
março o que aferiu uma menor 
participação para a indústria 
Sucroenergética em 2019. No 
momento, existe uma incerteza sobre 
o comportamento futuro de demanda 
de açúcar no mercado internacional. 
No mês, os principais destaques 
negativos foram registrados por 
Química com      (-52,06%), Indústria 
Mecânica com        (-31,95%), Papel, 
Papelão e Celulose com (-10,96%) e 
Produtos Alimentares e Bebidas com 
(-10,49%).  Além dos efeitos da 
pandemia, a  maior empresa da 
indústria química, Braskem, 
apresentou em abril o seu pior 
desempenho, encerrando o primeiro 
trimestre com prejuízo de R$ 3,6 
bilhões, comparado ao lucro líquido 
de R$ 928 milhões no mesmo 
intervalo de 2019, pressionada pelo 
impacto negativo da variação cambial 
na dívida em moeda estrangeira, 
fechamento da unidade de cloro e 
pelo ciclo de baixa da petroquímica 
mundial. Por sua vez, os principais 

destaques positivos foram 
evidenciados por Material de 
Transporte com (745,55%) e 
Sucroenergético com (21,40%). Em 
que pese esses resultados, vários 
aspectos devem ser considerados 
para não se evidenciar otimismo com 
essa taxa agregada de Material de 
Transporte à medida que a variação 
ocorreu em razão da fraca base de 
comparação do mês anterior e início 
da manutenção do Setor 
Sucroenergético. Sob esta orientação, 
o emprego industrial apresentou no 
mês de abril uma queda de (-5,77%) 
sobre o mês anterior. Na análise 
setorial, a redução dos empregos 
continuou em 2020 com maior 
intensidade nos setores da indústria. 
De acordo com outra base de 
comparação, ou seja, CAGED/MT, em 
abril de 2020 foram eliminados (-
7.095) empregos celetistas. Em 
relação ao mesmo período de 2019, a 
retração foi de (-2,12%). Os números 
do Caged também mostram a 
situação da economia de Alagoas 
desde janeiro deste ano. Nos 
primeiros quatro meses de 2020, 
foram fechadas 26.979 vagas de 
emprego, sendo considerado o oitavo 

pior desempenho do país. Na fase de 
retomada os apoios deverão ser 
orientados para as áreas com maior 
potencial para dinamizar o 
crescimento e a criação de emprego. 
Neste âmbito, a política da indústria 
deverá ter em conta o impulso na 
transição para uma transformação 
digital e as consequentes alterações 
nos processos produtivos, os efeitos 
do endividamento da economia na 
procura agregada e as alterações 
previstas no comércio internacional e 
no funcionamento dos deslocamentos 
das cadeias globais de valor das 
indústrias. Em abril de 2020, as 
vendas reais da indústria avançaram, 
em termos reais (3,80%), sobre 
março. O custo das operações 
industriais recuou (-0,53%) na mesma 
comparação. Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou recuo de (-5.77%).  
A variável hora trabalhada registrou 
alta de (0,08%) frente a março. A 
indústria alagoana recuou na 
utilização da capacidade instalada de 
68% para 66%, incluso o setor 
Sucroenergético. A massa salarial 
industrial apresentou uma alta de 
(5,77%) no mês de abril 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 

As vendas apresentam, desde fevereiro, uma trajetória descendente, tendo 
registrado no trimestre finalizado em março uma queda acentuada face ao 
ano anterior. Em abril, a queda, excluso o setor sucroenergético, foi a mais 
acentuada da série. 
 Na análise do acumulado de janeiro a abril de 
2020, referente a igual período de 2019, a 
Venda Industrial registrou uma retração de      
(-35,68%). Em abril, a queda foi de (-24,29%) 
em relação a março frente ao recuo de (-
23,3%) da indústria nacional. No período em 
análise, oito segmentos apresentaram 
retração, sendo destaques: Química com (-
52,06%), Indústria Mecânica com (-31,95%), 
Papel, Papelão e Celulose com (-10,96%) e 
Produtos Alimentares e Bebidas com (-
10,49%).  Considerando que a queda foi mais 
intensa que a ocorrida no mês anterior à 
medida que o isolamento social ficou em vigor 
durante todo o mês, diferentemente de 
março, quando as medidas se efetivaram na 
terceira semana.Dentre os setores que 
apresentaram crescimento, é importante 
destacar que os desempenhos positivos em 
alguns segmentos, como Sucroenergético 
(21,40%) e Material de Transporte (745,55%) 
podem ser pontuais, considerando os efeitos 
da manutenção e final da safra açucareira de 
2019/2020. A alta do Setor Sucroenergético 
refletiu, ainda, no aumento das exportações no 
mês. Segundo dados da Secretaria da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços do 
Ministério da Economia, de janeiro a abril o 
estado exportou US$ 174,4 milhões, expansão 
de (69,6%) em relação ao mesmo período de 
2019. Em contrapartida, as importações 
movimentaram US$ 243,5 milhões, expansão 
de 40% na comparação com 2019. Em abril, 
Alagoas exportou US$ 52,2 milhões. Com 
efeito, as exportações movimentaram 41,1 
milhões o que permitiu ao superávit de US$ 
11,03 milhões na balança comercial. No 
acumulado do ano, as exportações de açúcar 
foram responsáveis por 86% das exportações 
pelo estado. O produto açúcar alcançou um 
valor global de US$ 150 milhões, significando 
74,4% em relação ao mesmo período do ano 
passado.  
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Evolução das Vendas 

2019 2020 

Gêneros Abr/20 - Mar/20 Abr/20 - Abr/19 Acumulado ano

Produtos Alimentares e Bebidas (10,49) (8,13) (6,57)

Construção Civil (3,27) 58,37 66,49

Têxtil 2,23 2,30 1,68

Minerais Não-Metálicos (1,21) 10,49 37,31

Vestuário e Calçados (7,83) (17,25) (31,80)

Material de Transporte 745,55 394,60 239,49

Editorial e gráfica (0,15) 1,40 4,03

Madeira 2,23 1,91 (2,01)

Papel, Papelão e Celulose (10,96) (5,61) (11,11)

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha (0,50) 10,08 7,20

Metalúrgicas e Siderúrgicas - - -

Indústrias Diversas e Mobiliário 2,23 (27,87) (28,49)

Química (52,06) (65,64) (69,75)

Indústria Mecânica (31,95) (37,24) (28,56)

Sucroenergético 21,40 628,52 208,46

Total Industria Transformação 3,80 95,81 49,28

Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético) (24,29) (31,80) (35,68)

Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: IPA/OG-FGV

Variações (%) das vendas no mês de Abril de 2020
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O indicador de Custos de Operações 
Industriais apresentou uma redução de (-
0,53%) em abril, influenciada decisivamente, 
de um lado, pela retração nos custos com 
bens intermediários nacionais e importados, 
usados na fabricação dos produtos, mesmo 
com a valorização do real frente ao dólar, 
aumento de energia elétrica e demais custos 
de produção que se mantiveram durante o 
período de paralisação das indústrias diante 
das medidas de isolamento social. Por outro 
lado, de fato, mesmo que durante o mês as 
políticas tenham tentado assegurar o 
funcionamento normal das cadeias de 
abastecimento de bens essenciais, há uma 
correlação inversa entre custos fixos e a 
venda industrial no estado. A alta em 
setores como Produtos Alimentares e 
Bebidas (6,16%), está, em boa medida, 
relacionada principalmente, aos transportes 
com baixo giro, custos de armazenagem e 
custos administrativos fixos que não 
puderam ser renegociados e armazéns 
próprios ou frota mantida. Ademais, 
analisando as especificidades da indústria 
local, os custos com bens intermediários no 
caso da alta de (11,33%) indústria 
Sucroenergética tem o maior peso na 
estrutura da indústria, mas o de outros 
custos no setor também impactaram na 
variável. A queda do custo com capital de 
giro não supera as altas dos demais 
integrantes na composição da variável no 
sentido de compensar a alta da base de 
comparação. Mesmo com uma queda dos 
custos, a indústria perdeu competitividade 
no primeiro quadrimestre, pois os custos 
industriais cresceram mais que os preços dos 
manufaturados na indústria alagoana que 
embora tenha ganho competitividade no 
mercado internacional, não se verificou o 
mesmo no mercado doméstico. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A comparação mensal, anual e do acumulado até abril mostram recuo, excluídos 
o setor Sucroenergético, explicada pelos efeitos da pandemia e da redução do 
custo com produtos intermediários.                                                                                                                              
 

Custos das Operações Industriais 
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Evolução dos Custos 

2019 2020 

Gêneros Abr/20 - Mar/20 Abr/20 - Abr/19 Acumulado ano

Produtos Alimentares e Bebidas 6,16 (2,40) (5,52)

Construção Civil - - -

Têxtil 2,23 2,30 1,68

Minerais Não-Metálicos (3,93) (6,06) 8,18

Vestuário e Calçados (9,30) (23,72) (30,56)

Material de Transporte 15,43 361,32 204,86

Editorial e gráfica 0,90 12,04 13,91

Madeira - - -

Papel, Papelão e Celulose (12,95) (7,57) (9,43)

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha (2,54) (1,90) (5,23)

Metalúrgicas e Siderúrgicas - - -

Indústrias Diversas e Mobiliário 2,23 (35,93) (33,70)

Química (18,95) (26,04) (10,76)

Indústria Mecânica (12,71) (56,70) (51,72)

Sucroenergético 11,33 631,80 215,26

Total Industria Transformação (0,53) 57,84 47,94

Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético) (11,32) (16,75) (7,90)

Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: IPA/OG-FGV

Variações (%) dos custos no mês de Abril de 2020
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Apesar da variável emprego industrial 
permanecer em um patamar desfavorável 
com uma queda de (-5,77%) em abril e (-
13,71%) no acumulado do ano, os dados da 
pesquisa indicam estabilidade em alguns 
setores. No entanto, não se pode afirmar se 
alguns setores conseguirão manter em 
médio prazo os empregos na pandemia, mas 
a continuidade do processo de flexibilização 
gradual das restrições ao funcionamento das 
indústrias alagoanas a partir do decreto do 
estado, poderá melhorar as condições do 
mercado de trabalho e impactar também 
nas condições de ocupação nos próximos 
meses. De acordo com outra base de 
comparação, ou seja, CAGED/MT, em abril 
de 2020 foram eliminados (-7.095) 
empregos celetistas. Em relação ao mesmo 
período de 2019, a retração foi de (-2,12%). 
Os números do Caged também mostram a 
situação da economia de Alagoas desde 
janeiro deste ano. Nos primeiros quatro 
meses de 2020, foram fechadas 26.979 
vagas de emprego, sendo considerado o 
oitavo pior desempenho do país. De 
qualquer forma, vale ressaltar que o quadro 
socioeconômico continuará com efeitos 
negativos cuja magnitude e alcance são 
particularmente complexos e difíceis de 
prever. Diante das restrições impostas, a 
indústria alagoana sofreu um choque 
exógeno brutal com a eclosão do surto da 
Covid-19, face a sua estrutura produtiva 
ainda pouco diversificada e que não explora, 
nem desenvolve a capacidade industrial em 
meio a uma produtividade baixa. Logo, as 
medidas excepcionais voltadas à 
preservação de empregos podem ter uma 
eficácia para evitar novos desligamentos no 
curto prazo, mas apenas a recuperação da 
economia e confiança dos agentes poderá 
assegurar a manutenção dos postos de 
trabalho na indústria. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O quadro negativo causado pela pandemia conduziu aos baixos níveis de 
ocupação da força de trabalho, aumentando a taxa de desocupação e o 
número de pessoas afastadas do trabalho devido ao distanciamento social. 
 
 

Nível de Emprego Industrial 
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Evolução do Quantitativo 

de Empregos 

2019 2020 

Gêneros Abr/20 - Mar/20 Abr/20 - Abr/19 Acumulado ano

Produtos Alimentares e Bebidas 1,18 3,29 3,77

Construção Civil - - -

Têxtil 2,23 2,30 1,68

Minerais Não-Metálicos 2,23 8,10 6,03

Vestuário e Calçados (2,12) (7,00) (24,37)

Material de Transporte 2,23 10,17 1,68

Editorial e gráfica (0,40) 1,23 (1,93)

Madeira 2,23 (2,08) (3,19)

Papel, Papelão e Celulose 2,23 (3,51) (0,71)

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha (3,25) (25,58) (13,58)

Metalúrgicas e Siderúrgicas - - -

Indústrias Diversas e Mobiliário 2,23 (19,31) (23,05)

Química 2,69 0,17 0,01

Indústria Mecânica 2,23 (2,27) 1,05

Sucroenergético (8,98) 3,50 (18,31)

Total Industria Transformação (5,77) 0,00 (13,71)

Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético) 1,11 (6,10) (3,22)

Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: IPA/OG-FGV

Variações (%) dos funcionários no mês de Abril de 2020
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Em abril de 2020, as remunerações brutas 
da indústria avançaram (5,77%), quando 
comparadas ao mês de março. É visível que 
a queda em relação ao mesmo período do 
ano anterior (-2,75%) e a queda do 
acumulado do ano (-14,90%) são 
justificadas, em boa medida, pelo final da 
safra Sucroenergética, que implica no 
pagamento das verbas rescisórias do setor. 
Adicionalmente, a queda no emprego formal 
que é o que mais cai nos outros segmentos 
acaba rebatendo nos dados da folha, que 
equivalem à massa salarial. De forma geral, 
para o resultado de abril, houve relativa alta 
da massa salarial como resultado do recuo 
do número de pessoas ocupadas e da 
população inserida no mercado de trabalho 
e pagamento de verbas rescisórias. Ao 
analisarmos o movimento de disseminação 
na atividade industrial, 8 dos 15 setores 
aumentaram a variável no mês. É 
importante ressaltar que o setor industrial 
não tem seus rendimentos vinculados 
diretamente ao salário mínimo, o que 
também impediu um aumento na renda do 
setor no início de 2020. Nessa direção, de 
um lado é destaque que a queda do 
emprego não acompanhou a dinâmica da 
variável à medida que a redução líquida do 
emprego não foi determinante na queda da 
massa salarial.  Ressalta-se que a baixa 
inflação tem uma influência na variável com 
intensidade menor na crise. Por outro lado, 
as divergências nos rendimentos médios dos 
setores da indústria alagoana refletem o tipo 
de cada indústria e demandas de 
qualificação da mão de obra. Destaca-se que 
em abril de 2020, a indústria química 
apresentou rendimento médio real de R$ 
9.352,00, bem superior à média da indústria   
que foi de R$ 1.853,00. 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A massa salarial de abril é (-2,75%) menor que a registrada em abril de 2019, 
enquanto o acumulado no ano é (-14,90%) menor que o do mesmo período 
de 2019. 

Remunerações Brutas 

0,00 
0,10 
0,20 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 

Evolução dos Salários 

2019 2020 

Gêneros Abr/20 - Mar/20 Abr/20 - Abr/19 Acumulado ano

Produtos Alimentares e Bebidas 12,96 0,10 3,55

Construção Civil - - -

Têxtil 0,41 0,83 0,77

Minerais Não-Metálicos 0,04 24,21 22,18

Vestuário e Calçados (22,00) (27,73) (55,24)

Material de Transporte (4,59) (9,34) (11,07)

Editorial e gráfica (1,13) (13,48) (20,09)

Madeira 0,41 (4,19) (12,94)

Papel, Papelão e Celulose (0,67) 1,15 (1,50)

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 4,97 26,49 28,10

Metalúrgicas e Siderúrgicas - - -

Indústrias Diversas e Mobiliário 0,41 9,62 0,04

Química 16,01 16,59 16,52

Indústria Mecânica (6,60) 9,37 13,18

Sucroenergético 0,74 (17,33) (36,72)

Total Industria Transformação 5,77 (2,75) (14,90)

Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético) 9,50 10,53 11,26

Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: INPC - IBGE

Variações (%) dos Salários no mês de Abril de 2020
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As horas trabalhadas na produção 
apresentaram alta de (0,08%) no mês 
de abril, contra março. Quando 
analisado com a exclusão do setor 
Sucroenergético, a elevação foi de 
(2,52%). A queda na produção e no nível 
de emprego não influenciou o 
resultado. Com efeito, existe uma 
grande incerteza sobre o ritmo de 
disseminação da Covid-19 no estado e, 
consequentemente, se a magnitude e 
extensão das medidas de isolamento 
social e auxílios emergenciais 
requeridos para atenuar os impactos 
adversos da pandemia na população 
foram determinantes para minimizar os 
efeitos colaterais na variável. Como tal, 
os maiores aumentos foram registrados 
nos setores de Química (2,43%), Têxtil 
(2,23%), Minerais Não-Metálicos 
(2,23%) e Madeira (2,23%). As horas 
trabalhadas na produção dos setores de 
Produtos Alimentares e Bebidas 
apresentaram incremento em razão da 
elevação das horas extras para 
atendimento das atividades essenciais 
durante a pandemia. Entretanto, o 
setor de Editorial e Gráfica (-5,92%), 
Vestuário e Calçados (-5,45%)  e Papel, 
Papelão e Celulose (-5,64%) registraram 
os maiores recuos na variável. A queda 
nos dias e nas horas extras das 
empresas produtoras de álcool e açúcar 
causou a retração nas horas trabalhadas 
na produção no setor Sucroenergético. 

As horas trabalhadas na produção aumentaram (0,08%) no mês de abril, em 
relação a março. Na comparação com abril de 2019, mostrou incremento de 
(7,24%). No acumulado do ano até abril, houve queda de (-13,32%), ante o 
mesmo período de 2019. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Horas Trabalhadas  

Gêneros Abr/20 - Mar/20 Abr/20 - Abr/19 Acumulado ano

Produtos Alimentares e Bebidas 1,72 (14,67) (12,82)

Construção Civil - - -

Têxtil 2,23 2,30 1,68

Minerais Não-Metálicos 2,23 (9,63) (10,92)

Vestuário e Calçados (5,45) (4,39) (25,53)

Material de Transporte 2,23 (36,06) (36,45)

Editorial e gráfica (5,92) (7,25) (11,17)

Madeira 2,23 (9,11) (6,39)

Papel, Papelão e Celulose (5,64) (5,57) 6,10

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 1,32 (27,61) (20,32)

Metalúrgicas e Siderúrgicas - - -

Indústrias Diversas e Mobiliário 2,23 (19,68) (23,79)

Química 2,43 (2,31) 4,83

Indústria Mecânica 1,11 (5,48) (11,71)

Sucroenergético (1,75) 33,90 (14,66)

Total Industria Transformação 0,08 7,24 (13,32)

Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético) 2,52 (14,48) (11,56)

Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: IPA/OG-FGV

Variações (%) das Horas Trabalhadas no mês de Abril de 2020
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A Utilização da Capacidade Instalada em 
abril, incluso a atividade açucareira, 
apresenta queda de 2 p.p, seguindo 
tendência diversa da atividade industrial. 
Outro aspecto relevante é que a utilização 
da capacidade instalada na indústria está 
em um patamar em queda desde o início 
do ano: em torno de 68%. Além disso, a 
redução do número de horas trabalhadas, 
frente a março, impactou, também, no 
movimento de diminuição da utilização da 
capacidade instalada no mês analisado. 
Nessa direção, mesmo considerando o 
maior número de dias úteis, a Utilização 
da Capacidade Instalada da indústria, livre 
da influência sazonal açucareira, em abril 
de 2020, (66%) recuou em relação a março 
(68%).  Quando analisado abril de 2020 
(66%) perante a abril de 2019 (71%), 
percebe-se uma variação negativa de 5%, 
reflexo do fato de algumas usinas 
continuarem a moagem no mês analisado. 
A composição da UCI se deve à influência 
de poucos setores, pois apenas três 
segmentos industriais operaram com mais 
de 80% de sua capacidade de produção 
em abril de 2020: Construção Civil, 
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 
e Sucroenergético. Os dados calculados 
pela CNI sinalizam que a indústria de 
transformação operou, em média, com 
69,6% da capacidade instalada, caindo 6,6 
pontos percentuais em abril na 
comparação com março, para 69,6%. É a 
segunda queda consecutiva do percentual, 
que passa a acumular recuo de 9,2 pontos 
percentuais nos últimos dois meses. 
  

A pandemia da Covid-19 levou a uma diminuição do volume de negócios da 
indústria, que caiu 2% em abril na Utilização da Capacidade Instalada e chegou 
a 66% e a 64%, quando excluso o setor sucroenergético. 
 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Capacidade Instalada 
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Utilização da Capacidade 

Instalada 

2019 2020 

abril / 14 abril / 15 abril / 16 abril / 17 abril / 18 abril / 19 abril / 20

Gênero Industrial (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Produtos Alimentares e Bebidas 78% 63% 66% 68% 68% 68% 69%

Construção Civil 84% 81% 76% 91% 95% 96% 93%

Têxtil 0% 88% 63% 54% 20% 43% 43%

Minerais Não-Metálicos 70% 50% 61% 63% 64% 68% 64%

Vestuário e Calçados 38% 46% 27% 43% 55% 56% 60%

Material de Transporte 71% 69% 20% 18% 18% 20% 20%

Editorial e gráfica 70% 48% 58% 74% 71% 77% 76%

Madeira 67% 45% 43% 65% 60% 58% 59%

Papel, Papelão e Celulose 81% 80% 55% 79% 64% 68% 55%

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 74% 75% 75% 78% 77% 86% 86%

Metalúrgicas e Siderúrgicas - 63% 58% 58% 63% 66% 65%

Indústrias Diversas e Mobiliário 80% 18% 49% 79% 73% 80% 67%

Química 93% 87% 69% 75% 77% 49% 12%

Indústria Mecânica 43% 64% 49% 74% 46% 61% 47%

Sucroenergético 44% 60% 12% 87% 91% 82% 89%

Total da Indústria 60% 66% 37% 79% 81% 71% 66%

Total da Indústria (sem setor sucroenergético) 69% 56% 55% 68% 63% 64% 64%

2016 2018 202020192017

Util. Cap. Instalada

2014 2015
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