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O panorama  da economia mundial foi 
marcado por um processo de recuperação 
após o ano de 2020  ser fortemente 
marcado pela pandemia de Covid-19 e pelos 
limites à atividade econômica. Depois da 
produção apresentar queda de (-4,2%) em 
2020, registrou-se uma recuperação em 
2021 com alta de (9,4%). Não obstante a 
recuperação registrada no ano, a atividade 
industrial foi impactada pelas disrupções nas 
cadeias de abastecimento associada ao 
crescimento dos preços nos produtos 
energéticos que originou pressões 
inflacionárias nos últimos meses do ano, 
situação que se agravou com a ameaça  da 
invasão da Ucrânia pela Rússia. 
No ambiente nacional, a indústria  brasileira 
finalizou com alta de (3,7%), na comparação 
com 2020. O PIB em 2021 voltou a crescer e 
a um ritmo que compensou a base de 
comparação deprimida de 2020. Os 
resultados, em boa medida, são advindo do 
avanço da vacinação e do maior controle 
sobre a evolução da pandemia. Na mesma 
evidência, o desemprego apresentou queda, 
mas em contrapartida os rendimentos não 
se recuperaram na mesma proporção em 
razão da elevação da informalidade, do 
aumento da taxa de juros e da inflação. 
No recorte da indústria local,  os dados 
revelam que parte relevante da alta  de 
(2,58%) em 2021 se deve à comparação com 
a base de comparação deprimida de 2020. 
Vale ressaltar que apenas uma parcela dos 
setores se recuperou mais rapidamente dos 
efeitos iniciais da Covid-19 e atingiu níveis 
pré-pandemia desde o 4° trim./2020, com 
destaque para os setores de Produtos 
Alimentares e Bebidas, Construção Civil, 
Matérias Plásticas e Borracha e 
Sucroenergetico. De um lado, as principais 
influências positivas no mês de dezembro 
foram registradas por Construção Civil 
(+11,49%), Madeira (+54,18%) e Minerais 
Não-Metálicos (+191,06%). Por outro lado, 
entre as atividades que tiveram  as maiores 
influências negativas estão: Indústria 
Mecânica (-23,74%), Produtos Alimentares e 

Bebidas (-40,72%) e Material de Transporte 
(-88,18%). Todavia, há destaque para 
aqueles setores,  cujos mercados dependem 
de confiança e expectativas favoráveis em 
relação ao futuro, como a indústria 
Sucroenergética que registrou queda no ano 
de (-29,43%) em que a condição da 
produção foi menos representativa face à 
apreciação cambial. 
Em outra pesquisa realizada pela Secretaria 
de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL), 
responsável pelo  boletim econômico do 
Estado, o  segmento industrial teve 
expansão de (66%) no total, tendo se 
destacado positivamente entre setores com 
maior impacto a extração mineral (2603%), 
fabricação de cloro e álcalis (476%), 
fabricação de petróleo e gás (256%), resinas 
(70%), produtos químicos (34%) e fabricação 
de açúcar (32%), representando um total de 
66% dos valores de emissões no período. No 
contraponto, os setores que tiveram 
resultados negativos foram fabricação de 
fumo (-34%), moagem de alimentos (-13%) e 
material de construção (-3%),computando 
4% do total de emissões fiscais no período. 
No ambiente de negócios do Estado, 
conforme dados divulgados pela Junta 
Comercial do Estado de Alagoas (Juceal),  em 
2021 foram abertas 43.206 novas empresas 
em Alagoas.  Tal sobrepujança foi 
impulsionada pelos Microempreendedores 
Individuais (MEIs), responsáveis pela 
abertura de 35.093 novas empresas, sendo 
3.301 indústrias  e 2.450 empresas  
pertencentes ao setor da Construção, 
representando alta de (49,5%) em relação ao 
ano de 2020. Na previsão do PIB para o 
Estado, segundo a SEPLAG/AL, para o qual 
contribuíram com especial destaque o 
consumo privado e o investimento, estima-
se um crescimento de (6,50%), em relação 
ao mesmo período de 2020, sendo que a  
Indústria deve avançar em  (7,89%) em 
relação a 2020. O aumento da estimativa do 
PIB é justificado pelo comportamento 
observado em seus subsetores: indústria de 
transformação (28%), construção (9,74%), 

Vendas   
A venda industrial de Alagoas 
recuou (-8,58%) em dezembro 
de 2021 na série livre dos 
efeitos da indústria 
açucareira, encerrando o ano 
com alta de (2,58%), na 
comparação com 2020. 
 
Custo das Operações 
Industriais 
Nível do COI é maior do que 
no mês anterior, sendo que a 
maior influência adveio da 
alta da produção da Indústria 
Química em (42,90%). 
 
Pessoal Empregado 
O emprego industrial 
manteve-se estável até 
outubro, mas em novembro 
apresentou retração que 
impactou a base e encerrou 
2021 com recuo de (-45,94%) 
em relação  a 2020. 
 
Remunerações Pagas 
A massa salarial avançou 
(1,76%) em dezembro frente 
a novembro e finalizou o ano 
com aumento de (11,06%) na 
comparação com  2020.  
 
Horas Trabalhadas 
As horas trabalhadas na 
produção cresceram (2,91%) 
em dezembro de 2021, 
registrando alta no 
acumulado de (10,20%) em 
relação a 2020.  
 
Utilização da 
Capacidade Instalada] 
A Utilização da Capacidade 
Instalada cresceu 6 pontos 
percentuais de novembro 
para dezembro de 2021. 
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RESUMO EXECUTIVO 

Horas trabalhadas e venda industrial expandiram-se em 2021. Todavia, a 
desaceleração  marca o último trimestre. Os dados de dezembro permitem avaliar a 
retomada parcial da indústria à medida que ocorreu queda do dinamismo no ano.  
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eletricidade e gás, água, esgoto, 
atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação (17,13%). No 
contraponto,  a indústria extrativa 
registra queda de (-26,36%) em 
decorrência da redução na produção 
de petróleo e gás natural. 
O volume de exportações alagoano se 
recuperou em 2021, mas permanece 
ainda abaixo do nível histórico.  
Mesmo considerando o contexto de 
apreciação cambial no último mês do 
ano e dos estrangulamentos nas 
cadeias de fornecimento globais desde 
2020, o crescimento das exportações 
acelerou a partir do último trimestre 
de 2021. Em dezembro de 2021, as 
exportações alagoanas alcançaram 
cerca de US$ 59,6 milhões com alta de 
(48,2%) em relação ao mesmo mês do 
ano anterior. Já as importações 
registraram  um valor de US$ 90,22 
milhões, 48,2%) em relação ao mesmo 
mês do ano anterior. Já as  
 importações registraram  um valor de 
US$ 90,22 milhões, um avanço de 
(28,5%) em relação aos US$ 70,18 

milhões movimentados em dezembro 
de 2020. As exportações do Estado em 
2021 alcançaram cerca de US$ 444,7 
milhões, sendo um aumento de (6,3%) 
em relação ao ano anterior. Por sua 
vez, as importações alagoanas 
registraram US$ 772,9 milhões. Os 
produtos da indústria Sucroenergética 
representaram cerca de 92% de todos 
os produtos exportados por Alagoas. 
Com tal, a balança comercial de 
Alagoas finalizou o ano com déficit de 
US$ 328,2 milhões. Analisando no mês 
o emprego industrial, a alta foi de 
(6,11%) frente a novembro.  Todavia, 
o emprego com carteira assinada 
avançou de forma inferior as principais 
formas de ocupação informal e ainda 
não conseguiu retomar  aos 
patamares pré-pandemia. Pode-se 
especular que há influência  na 
variável  da queda em novembro 
frente as severas contrações nas 
admissões como as elevações 
inexoráveis nos desligamentos.  Em 
outra base de comparação, 
CAGED/MT, Alagoas registrou no mês 

de dezembro de 2021  um saldo de 
615 postos de trabalho, sendo que a 
construção e a indústria apresentaram 
saldo negativo, sendo -177 e - 20, 
respectivamente. No ano de 2021 
foram criadas 29.219 vagas de 
emprego formal, diferença entre as 
158.141 admissões e as 128.922 
demissões. O resultado de dezembro 
ficou bastante abaixo do de novembro 
(9.067) empregos e foi o menor saldo 
positivo do ano.  
As vendas em termos reais recuaram 
(-8,58 %) sobre novembro. Por sua 
vez, o emprego industrial mostrou 
uma alta de (6,11%) quando 
comparado a novembro. A variável 
horas trabalhadas registrou alta de 
(2,91%), frente a novembro. O nível 
de utilização da capacidade instalada 
apresentou  alta de 6 pontos 
percentuais e alcançou 80% em 
dezembro. A massa salarial industrial 
apresentou uma expansão de (1,76%) 
no mês. Por fim, o COI avançou 
(3,13%) frente a novembro. 
 

Variáveis Dez/21 - Nov/21 Dez/21 - Dez/20 Acumulado ano

Vendas reais -8,58 9,39 2,51

Custo das operações industriais 3,13 35,55 32,86

Pessoal empregado 6,11 -48,42 -45,94

Horas trabalhadas 2,91 1,51 10,20

Remunerações pagas 1,76 5,07 11,06

Dezembro 2021
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Em dezembro de 2021, a variável estava (9,39%) acima de igual mês do ano 
anterior. No acumulado de 2021 a alta foi (2,51% )superior ao a dezembro 
de 2020, período intenso da pandemia de covid-19. 

Vendas Industriais 

Os dados do último mês de 2021 revelam que 
o desempenho da indústria alagoana 
permanece, em boa medida, em recuperação, 
mas  a alta da Selic, o desemprego em níveis 
elevados e a forte aceleração da inflação 
impactam para que o agregado da indústria 
apresente uma reação  módica. A despeito da 
acentuada instabilidade ocorrida durante 
todo o ano,  os resultados no último mês do 
ano, com queda de (-8,58%) frente a 
novembro, sinalizam as limitações de uma 
retomada de modo mais consistente. 
Entre os 15 setores pesquisados, 5 
apresentaram positividade na passagem de 
novembro para dezembro, já descontados os 
efeitos da indústria Sucroenergética. Entre os 
destaques com resultados mais robustos, 
Minerais Não-Metálicos cresceu (191,06%), 
assim como Madeira com (54,18%) e 
Construção Civil com (11,49%). Entre os 
setores que passaram por grande volatilidade 
no ano, destaque para o setor de Produtos 
Alimentares com recuo de (-46,16%) e  
Sucronergético com (-29,43%). Todavia, se 
comparado com um ano atrás, o avanço na 
venda industrial em 2021 foi de alta de 
(2,51%) frente ao mesmo período de 2020. 
No entanto, a alta no acumulado no ano ainda 
está abaixo dos níveis  do pré-pandemia, 
sinalizando que  até o registro dos dados de 
2021 não ocorreu plena retomada do 
processo de crescimento integrado que o 
setor almeja desde a saída da crise de 2014. 
Mesmo com a disseminação de variações 
positivas no ano em 9 setores, o crescimento 
segue débil. Entre os setores com maior 
representatividade, apenas a indústria 
Química demonstrou estar mais estável, mas 
o setor continua sofrendo com os gargalos em 
suas cadeias produtivas e  avanço da variante 
ômicron. 
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O resultado de alta anual do COI reflete a perda de ritmo da indústria no 

decorrer de 2021 face aos problemas de estrangulamentos das cadeias 

produtivas, crise energética e pressões inflacionárias que afetaram no ano 

a variável. 

Custo das Operações Industriais 
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O aumento da variável apresentou maior 
oscilação a partir do segundo semestre do ano,  
sendo que o acumulado refletiu uma base de 
comparação mais elevada.  De forma geral, os 
efeitos da pandemia na produção 
intensificaram o encarecimento dos custos de 
produção e a falta de matérias-primas, inflação 
em patamares mais elevados, além de outras 
variáveis que impactaram a alta.  
O custo de operações industriais aumentou 
(3,13%) em dezembro em relação a novembro 
de 2021 e (12,86%) no acumulado de 2021.  
Comparando ao resultado de 2020 que 
registrou negatividade nas bases de 
comparação, o resultado neste ano 
praticamente alterou o aumento no acumulado 
nos trimestres anteriores em decorrência da 
queda no setor sucroenergético.  
Vale ressaltar que em 7 das 15 atividades 
pesquisadas, a variável alcançou números 
positivos também no acumulado do ano. Entre 
os setores com maior positividade, destaque 
para Material de Transporte (75,01%), Química  
(216,46%) e Minerais Não-Metálicos (246,90%). 
A indústria com o aumento da variável, 
apresentou crescimento na produção, mas não 
reverteu as perdas do ano anterior.  
Entre os componentes da variável, destacam-se 
o custo tributário, o custo com energia e o custo 
com pessoal devido o aumento das demissões e 
pagamento de indenizações,  além de 
adiantamento de férias. Todavia, o principal 
determinante do aumento da variável em 2021 
foi o custo com bens intermediários, sendo a 
alta puxada sobretudo pelo aumento dos custos 
de produção sensíveis as variações da taxa de 
câmbio, considerando que o custo com capital 
de giro manteve-se em tendência de queda no 
segundo e  terceiro trimestres. 
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Mesmo que a variável tenha apresentando estabilidade nos últimos meses, o 

emprego se encontra (-45,94%) abaixo do nível registrado no acumulado de 

2020, considerando a série com o setor Sucroenergético. 

Nível de Emprego Industrial 
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De acordo com os dados relativo a 
dezembro,  o mercado de trabalho  da 
indústria alagoana em 2021 não conseguiu a 
retomada integral  em razão  dos efeitos da 
pandemia de 2020. Considerando a queda da 
demanda doméstica e inflação em patamares 
mais elevados, a variável emprego que, 
embora tenha demonstrado um maior nível  
de recuperação, ainda continua impactado 
pela precarização das condições de queda do 
emprego e salários menores.  
Tal evidência de uma incerteza na variável 
pode ser percebida a partir da constatação 
do emprego industrial ter apresentado na 
série uma queda de (-45,94%) no acumulado 
frente a  igual período  de 2020 e uma alta de 
(6,11%) no mês de dezembro.  
Ressalta-se que o  menor crescimento da 
atividade industrial em 2021, especialmente 
no segundo semestre, reduziu o ritmo de 
retomada dos postos de trabalho. Enquanto 
a ocupação total ficou instável, a  taxa de 
desemprego no Estado recuou para 14,5% no 
trimestre encerrado em dezembro de 2021, 
reduzindo 2,6 pontos percentuais na 
comparação com o trimestre de julho a 
setembro (17,1%),  mas é considerada a 
maior desde 2016 para igual período, 
segundo o (IBGE). 
Em dezembro de 2021, 13 segmentos 
tiveram crescimento do número de ocupados 
no quarto trimestre de 2021, na comparação 
interanual, enquanto outros dois tiveram 
queda. Entre os destaques positivos, o setor  
de Minerais Não-Metálicos com  (35,25%) e 
Editorial e Gráfica com (13,20%).  
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Em dezembro de 2021, a massa salarial  registrou um patamar de (1,76%) 
acima da referência  de novembro  e  (11,06%) acima do registrado no 
acumulado de 2020. 

Remunerações Brutas 

A massa salarial real apresentou o mesmo 
ritmo em relação à recuperação do mercado 
de consumo. Tal condição ocorreu porque o 
mercado de trabalho reagiu devagar frente a 
uma retomada, principalmente em razão das 
decisões de contratação e desligamentos, em 
geral, levarem mais tempo para serem 
tomadas.   
Ressalta-se que o rendimento real médio  
registrou R$ 1.517,00  apresentando variação 
positiva de (0,17%) em relação ao trimestre 
imediatamente anterior. Todavia, frente ao 
mesmo trimestre de referência do ano anterior 
verificou-se  queda de (-4,23%). 
No entanto, a variável finaliza o último mês de 
dezembro com alta de (1,76%) frente a 
novembro e alta de (11,06%) frente ao 
acumulado do ano de 2021  em relação a igual 
período de 2020. Tal condição é derivada  da 
frágil base de comparação de 2020, resultado 
da combinação entre inflação alta, demissões e 
queda no salário que intensificou de forma 
rápida o declínio da variável no início da crise 
sanitária, quando comparado dezembro de 
2021 a fevereiro de 2020. 
Com a  alta  da ocupação e emprego no mês de 
dezembro, o rendimento médio apresentou 
expansão do mês de dezembro frente a 
novembro, significando taxa aquém da inflação 
nos últimos seis meses. Sublinha-se que as 
maiores retrações na variável no ano 
ocorreram nos gêneros Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha com (-6,97%) e Material 
de Transporte com (-7,31%). O quadro 
negativo do mercado de trabalho, reforçado 
pelas variáveis  do cenário macroeconômico, 
principalmente da política monetária, e da 
crise política, condicionou que o desemprego 
impactasse  também na retomada da massa 
salarial. 
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O panorama  de dezembro é superior ao registrado antes da pandemia na 
comparação com dezembro de 2020 à medida que as horas trabalhadas na 
produção aumentaram (1,51%). 
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Horas Trabalhadas 

As horas trabalhadas na produção cresceram 
(2,91%) entre novembro e  dezembro de 2021, 
representando a quinta alta consecutiva da 
variável no segundo semestre. No mês, a 
variável é (1,51%) maior do que a que foi 
observada no mesmo mês de 2020.  
Os dados revelam  que  para a maior parte dos 
setores, a tendência de crescimento da variável 
entre novembro e dezembro é significativa, a 
ponto da taxa alcançar neste último mês o 
melhor desempenho entre as variáveis 
analisadas. A maior exceção fica por conta do 
segmento de Papel, Papelão e Celulose com 
queda de (-61,46%). 
È importante ressaltar que a deteriorização da 
indústria minimizou frente à diminuição da 
ociosidade  com a Utilização da Capacidade 
Instalada alcançando 80% em dezembro.  
Mesmo com esse patamar, a retomada da 
produção depende do ajuste fiscal e de 
reformas estruturais que minimizem os custos e 
elevem a produtividade dos segmentos 
industriais. 
Em termos setoriais, na mesma base 
comparação, a queda do número de horas 
trabalhadas ocorreu em três setores de 
atividade, repetindo o padrão observado em 
novembro. No mês, as maiores influências 
positivas vieram dos seguintes setores: Editorial 
Indústrias Diversas e Mobiliário (11,48%), 
Editorial e Gráfica (13,44%)  e Minerais Não-
Metálicos (38,81%). Chama atenção alta de 
(7,52)% da indústria Química, ratificando o fato 
de que mesmo com a retomada da produção da 
planta de cloro-soda em 2020 e base deprimida 
frente a 2020, a variável está abaixo de sua 
utilização média de capacidade instalada. 
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A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) cresceu  6 pontos percentuais de 
novembro para dezembro de 2021.  Na comparação com dezembro de 2020  
representa um avanço de 7 pontos percentuais. 
 

Capacidade Instalada Capacidade Instalada 

De forma geral,  na análise da UCI, é importante 
ressaltar que a produção industrial  alternou entre 
o positivo e o negativo desde o início do segundo 
semestre de 2021  para uma grande parte de 
segmentos, alternando altas e baixas.  
No ano, a média da utilização da capacidade 
instalada em análise atingiu 80%, acima dos 75% 
de 2020. Independentemente dos distintos pesos 
de cada setor na indústria alagoana, a utilização da 
capacidade instalada da indústria de Alagoas 
atingiu 80% em dezembro, ante 74% no mês 
anterior e 73% em dezembro do ano passado.  
Tal resultado reflete, principalmente, a maior 
utilização pelos seguintes setores: Construção Civil 
e Química. Em termos explicativos, o aumento 
anterior da utilização da capacidade por esses 
setores estaria associado ao processo de 
recuperação de demanda doméstica para ajustar 
estoques a um cenário maior de expectativas a 
despeito do avanço da vacinação e do maior 
controle sobre a evolução da Covid-19. 
Em 2021, as indústrias operaram, em média, com 
80% de utilização da capacidade instalada (UCI), o 
que perfaz uma alta de 7,0 p.p., relativamente a 
2020. Cabe ressaltar que o nível da variável neste 
ano, retirando 2016, é mais alto que 2015 e 2014. 
Destaca-se  que a indústria de transformação 
nacional, após atingir o patamar de 82,3% em 
junho de 2021, ponto mais alto desde 2014, 
entrou em tendência de queda no segundo 
semestre, encerrando o ano em 79,6% em 
dezembro. 
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