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No acumulado de 2020, a produção 
industrial mundial se recuperou do impacto 
negativo provocado pela Covid-19, 
sobretudo no segundo trimestre do ano, e 
apresentou alta de (0,4%)  frente a queda de 
(2,8%) no terceiro trimestre. Registra-se que 
o comércio mundial de mercadorias 
registrou uma evolução positiva face à 
retomada das trocas comerciais das 
economias avançadas. No cenário nacional, 
a indústria  brasileira apresentou retração 
de ( -4,6%) em sua produção no ano de 2020 
em razão, principalmente dos efeitos 
econômicos da Covid-19. Desde 2014, a 
indústria registrou quatro  quedas e três 
altas, sendo a mais incisiva em 2017 (+2,2%) 
em razão da forte base de comparação 
deprimida. Na análise da indústria local,  
mesmo com uma elevação da produção em 
razão  da safra sazonal da indústria 
açucareira nos meses anteriores, o mês de 
dezembro registra uma acomodação recente 
com queda da venda industrial em (6,29%) 
sobrepujando, assim, o impacto negativo da 
Covid-19 nos meses de mar-abr/20. 
Ressalta-se,  que a indústria permaneceu 
10% abaixo do patamar da produção 
anterior à crise de 2014-2016. Esse patamar 
inferior da indústria remete aos períodos de 
graves adversidades climáticas nos últimos 
anos na indústria açucareira, longe, ainda, 
de superá-las. De um lado, as principais 
influências positivas no mês foram 
registradas por Madeira (+49,55%), Minerais 
Não-Metálicos (+73,68%) e Indústria 
Mecânica (+119,16%). Por outro lado, entre 
as atividades que tiveram  as maiores 
influências negativas estão: Produtos 
Alimentares e Bebidas (-12,44%), Indústrias 
Diversas e Mobiliário (-14,25%) e Material 
de Transporte (-88,53%). No acumulado do 
ano de  2020, o emprego industrial 
apresentou queda de (2,90%) e as horas 
trabalhadas elevaram (2,63%) frente ao ano 
anterior. A massa salarial recuou (0,22%) na 
mesma base de comparação.  Pode-se 
especular que a variável emprego teve uma 
grande queda no primeiro semestre do ano, 

mas no segundo semestre reagiu as severas 
contrações nas admissões como as 
elevações inexoráveis nos desligamentos.  
Nesse recorte, o  avanço da Covid-19, o fim 
dos programas emergenciais e o aumento 
do desemprego impactaram nas condições 
de crescimento da indústria alagoana,  
mesmo que alguns setores tenham  
demonstrado condições  de resiliência, face 
a baixa diversificação, patamar tecnológico e 
dependência do mercado local que 
implicaram que as atividades apresentassem 
sinais de acomodação e outras ainda 
continuassem distantes de superar as perdas 
do início da pandemia.  Com efeito, nenhum 
dos  macro setores industriais passou o ano 
de 2020 sem dificuldades, mas Produtos 
Alimentares e Bebidas com (0,83%) e 
Construção Civil com (102,64%), contando 
com atividades essenciais menos 
prejudicadas pela crise da Covid-19 ou, este 
último, influenciado pela redução da Selic, 
teve uma expansão por meio do aumento  
do financiamento imobiliário que contribuiu 
para a obtenção de frequentes saldos 
positivos. Produtos Plásticos e Borracha com 
(48,18%) e Química com (54,92%), a 
despeito do quadro geral, possuem 
positividade de alta no acumulado  em 2020 
em razão da retomada da produção da 
maior empresa da indústria química, 
interrompida em 2019. 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 (-10,18%) em 
que a condição negativa  da produção foi 
mais representativa. Tal como em nossa 
análise anterior, um quadro de incerteza é 
percebido para o ano de 2021. A título de 
exemplo, na análise do comércio exterior, as 
exportações alagoanas em 2020 somaram 
US$ 303,7  milhões frente aos 319 milhões  
em 2019, uma retração de (4,7%), mesmo 
com a apreciação cambial. 
 

Vendas Industriais 
A venda  industrial recuou  
(-6,29%) em dezembro frente a 
novembro. As vendas reais 
finalizam 2020 com alta de 
(8,73%) na comparação com 
2019, apesar da pandemia, em 
razão do efeito da base 
deprimida da indústria química 
em 2019. 
 
Custo das 
Operações  Industriais 
Nível do COI é menor do que no 
mês anterior, sendo que a maior 
influência adveio da queda da 
produção da Indústria 
Sucroenergética  em (26,80%). 
 
Pessoal Empregado 
O emprego recuou (2,90%) em 
dezembro.  É o primeiro mês de 
queda após quatro meses de alta. 
No acumulado em 2020, o 
número de empregados da 
indústria de transformação 
registra alta  de (6,24%) na 
comparação com 2019. 
 

Remunerações Pagas 

A massa salarial paga pela 
indústria caiu (0,22%) em 
dezembro de 2020 na 
comparação com novembro de 
2020. A queda é registrada após 
dois  meses de alta. 
 
Horas  Trabalhadas 

As horas trabalhadas na produção 
avançaram (2,63%) em dezembro 
de 2020, considerando o setor 
Sucroenergético.  
 
Utilização da  
Capacidade Instalada 
Estabilidade na UCI em 73 p.p em 
dezembro é justificada pela 
condição estável na indústria 
açucareira. 
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RESUMO EXECUTIVO 

Resultado da venda industrial em dezembro  foi de (-6,29%) e acumulado de 2020 não 
apresentou negatividade devido às medidas emergenciais adotadas pelo governo e  
reativação de planta de cloro-soda na indústria química.  
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Em dezembro, as exportações 
alcançaram  o valor de US$ 40,2 milhões 
exportados. Na análise do setor  
sucroenergético, segundo informações 
do Sindaaçúcar-AL, os índices 
pluviométricos na região canavieira 
cresceram 7,6% em 2020, mas a safra 
2020-2021 deve finalizar  entre 17 a 17,5 
milhões de toneladas de cana 
processadas um número próximo aos 17 
milhões de toneladas de cana na safra 
19/20. Com 15 unidades industriais em 
operação, além do atendimento de 
todos os contratos de açúcar para os 
mercados internacional e interno, o 
volume de venda do acumulado do ano 
de 2020 permanecerá inferior ao ano de 
2019 à medida que no produto etanol foi 
registrada uma queda importante de 
comercialização face ao isolamento 
social provocado pela pandemia.   Em 
relação à indústria química, o  retorno da 
operação da Planta de Cloro-Soda pela 
Braskem Companhia  permitiu em 2020 
o planejamento da retomada da 

produção de salmoura como matéria-
prima a partir da aquisição de sal 
importado, o que proporcionou  a 
empresa a produção de forma integrada 
de PVC e soda cáustica. Logo, o 
acumulado da venda industrial alcançou 
uma alta de (54,82%) em 2020 face a 
base deprimida do ano anterior. Em 
2020, a Braskem e a Chemetry, empresa 
norte-americana de tecnologia 
ambiental para o setor químico, 
anunciaram a instalação de uma unidade 
de demonstração para a produção de 
dicloro etano (EDC) e soda cáustica. Tal 
instalação planeja um investimento de 
US$ 18 milhões, compartilhado entre as 
empresas, prevista para entrar em 
operação no segundo semestre de 2022.  
Deve-se acrescentar os avanços de 
setores como Construção Civil que 
finalizou o ano com uma alta de 
(102,64%), resultado da queda da taxa 
Selic que permitiu uma retomada no 
setor. De acordo com dados do Sindicato 
da Indústria da Construção do Estado de 

Alagoas (Sinduscon-AL), a venda de 
imóveis cresceu 4% no ano passado, na 
comparação com 2019.   A expansão, em 
larga medida, é justificada também pela 
procura de imóveis a partir das 
indenizações decorrentes do acidente  
das minas da Braskem, além da maior 
oferta no litoral norte e atratividade  do 
público europeu face a desvalorização do 
real, bem como a valorização de 
habitações com maiores espaços advinda 
da pandemia. As vendas em termos reais 
recuaram (6,29 %) sobre novembro. Por 
sua vez, o emprego industrial mostrou 
uma queda de (2,90%) quando 
comparado a novembro. A variável horas 
trabalhadas registrou alta de (2,63%), 
frente a novembro. O nível de utilização 
da capacidade instalada ficou estável em 
73% em dezembro. A massa salarial 
industrial apresentou uma queda de 
(0,22%) no mês. Por fim, o COI recuou 
(11,65%) frente a novembro. 
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Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A venda industrial finaliza o ano de 2020 com continuidade do ciclo de recuperação, após a 
interrupção de atividades pela pandemia. Nessa direção, o acumulado de 2020 frente ao 
acumulado do ano de 2019 apresenta uma alta de (8,73%). 

Em 2020, a indústria em vários segmentos 
no Estado, reduziu o ritmo de produção para 
escapar do aumento dos custos. A estratégia 
visou o reequilíbrio da cadeia produtiva, mas 
também reflete a baixa competitividade e os 
efeitos adversos da pandemia de Covid-19. 
Mais concretamente, o mês de dezembro 
apresentou uma queda na variável venda 
industrial de (6,29%), enquanto o 
acumulado do ano alcançou uma alta de 
(8,73%).  Contribuíram para esse cenário, a 
retomada da produção pela indústria 
química de planta desativada em maio de 
2019,  as medidas emergenciais durante o 
isolamento social, os níveis mais baixos da 
taxa Selic, estimulando a recomposição do 
consumo de bens duráveis e a retomada de 
atividades para alavancar a  construção civil. 
Destaca-se, ainda, o câmbio desvalorizado, 
que permitiu uma estabilidade no valor nas 
exportações industriais nos meses finais de 
2020 que são de intensidade devido a safra 
açucareira. Frente a novembro de 2020, na 
série com ajuste sazonal açucareiro, a queda 
foi de (1,86%)  e foi acompanhada por 5 dos 
15 segmentos analisados. Em suma,  os 
dados apontam sinais de que os efeitos da 
pandemia ainda se percebem na evolução da 
venda industrial em diversos setores no fim 
de 2020. Uma questão dissonante no início 
de 2021, considerando o fim da safra 
açucareira, além da descontinuidade dos 
programas emergenciais e do endurecimento 
de medidas de isolamento social nas regiões 
produtivas do Estado,  coloca em cheque o 
dinamismo da indústria nos próximos meses. 

Vendas Industriais 
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O custo de operações industriais recuou (-
11,65%) em dezembro de 2020 em relação a 
novembro de 2020 e (-7,35%) no acumulado de 
2020. O resultado praticamente alterou o 
aumento no acumulado nos trimestres anteriores 
em decorrência da queda no setor 
sucroenergético. Até o terceiro trimestre de 2020, 
na comparação com os três primeiros trimestres 
de 2019, o custo com bens intermediários 
expandiu (15%). Essa condição de elevação 
anterior foi majoritariamente percebida quando o 
dado é analisado sem a indústria sucroenergética 
e apresenta alta de (0,37%) em dezembro e 
(4,02%) no acumulado do ano. Parte desse 
aumento ocorreu no segundo trimestre de 2020 
em razão das medidas governamentais para 
mitigar os efeitos da pandemia. Entre os 
componentes da variável, destacam-se o custo 
tributário, o custo com energia e o custo com 
pessoal devido o aumento das demissões em 
março de 2020 e pagamento de indenizações,  
além de adiantamento de férias. Todavia, o 
principal determinante do aumento da variável 
em 2020 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. Mais 
concretamente, os custos com a queda de (-
7,35%) no acumulado do ano cresceram mais que 
os preços das mercadorias produzidas, sinalizando 
a possível perda de lucratividade da indústria no 
primeiro e segundo trimestres do ano, mas no 
terceiro e quarto trimestres elevaram-se 
consideravelmente, imputando o fato de que a 
variável recuou em seis meses alternados durante 
o ano, conforme as bases de comparação da 
produção açucareira a partir de agosto. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O COI recuou (-11,65%) em dezembro com a inclusão do setor Sucroenergético, 
sendo seis quedas no ano na variável. O resultado negativo no acumulado 2020 é 
superior ao registrado em todas as bases de comparação com queda de (-7,35%). 
 
 
 
 
 

Custo das Operações Industriais 
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 No que concerne à variável  mercado de 
trabalho, a partir do terceiro trimestre e 
quarto trimestres são visíveis as trajetórias 
distintas de queda e recuperação no 
emprego formal registradas para os 
setores da indústria e construção civil. Tal 
evidência pode ser percebida a partir da 
constatação em dezembro da variável 
emprego industrial ter apresentado uma 
queda de (2,90%) frente a novembro e o 
acumulado apresentar uma alta de 
(6,24%). Como tal, a perspectiva é que a 
taxa de desemprego ainda continue 
elevada antes de começar a cair  em razão 
da possibilidade do aumento da procura 
por trabalho em 2021.  Adiciona-se  que 
no ano de 2020, marcado pela pandemia 
de Covid-19, o estado de Alagoas registrou 
uma média de desemprego de 18,6% 
frente a 14,9% em 2019, a segunda maior  
taxa do país. Em 2013, referência dessa 
base, a taxa registrou 10,6% de taxa de 
desemprego no Estado. O cenário, embora 
de aparente estabilidade com quatro 
meses anteriores de alta, condiciona um 
quadro de incerteza para futuras 
contratações na indústria  em razão do fim 
da safra açucareira,  das oscilações na  taxa 
Selic, na taxa de câmbio, na  evolução da 
própria pandemia e na  aplicação de 
medidas mais restritivas de contenção, no 
Brasil e no exterior, bem como na 
perspectiva de uma política econômica  e 
fiscal mais restritiva. De acordo com outra 
base de comparação, Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), o 
Estado de Alagoas finalizou o ano de 2020 
com um saldo positivo de 4.595 vagas, ou 
seja,  um crescimento de (1,30%) em 
relação ao ano anterior. Destaca-se o setor 
da construção civil com a criação de 52,4% 
do total de vagas geradas do Estado, ou 
seja, 2.411 vagas e registro de uma alta de 
(10,89%) em relação a 2019. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O emprego industrial de dezembro de 2020 é (-2,90%) menor que o registrado em 
novembro e o acumulado de 2020 é (6,24%) superior ao aferido  em 2019. 

Nível de Emprego Industrial 
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Os dados da Pesquisa de Indicadores 
Industriais revelaram que a  massa salarial 
recuou (-0,22%) em dezembro frente ao 
mês anterior. A leve queda no mês 
aconteceu mesmo com a contabilização de 
outras formas de rendimento do trabalho, 
como 13º salário e verbas rescisórias.  
Analisando a variável, sem a influência 
sazonal açucareira, verifica-se no mês um 
crescimento da ordem de (3,55%). Boa 
parte deste desempenho deve-se ao 
comportamento das Indústrias de Papel, 
Papelão e Celulose e Produtos Alimentares 
e Bebidas. As justificativas apontadas para 
explicar tal desempenho referem-se ao 
pagamento de parte do décimo terceiro 
salário, pagamento de férias e gratificações 
adicionais. A título de exemplo, no mês de 
dezembro de 2020 o rendimento médio 
real dos trabalhadores ficou em torno de 
R$ 1.990,17, enquanto que em dezembro 
de 2019, o rendimento médio era R$  
1.960,18 uma alta de (1,96%). Ao 
analisarmos o movimento de disseminação 
da atividade industrial, constata-se que 
nove dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram recuo nos salários em 
dezembro.   Sublinha-se que a maior 
retração na variável ocorreu no gênero 
Sucroenergético com (-6,56%). No que 
tange ao acumulado do ano, a pesquisa 
revelou a alta de (13,19%) na indústria em 
geral. Salienta-se que com a  crise sanitária, 
as remunerações aumentaram em um 
ritmo maior do que o que vinha sendo 
computado até 2019 em razão das verbas 
rescisórias dos desligamentos. Deve-se 
considerar também que no ano os 
sindicatos não conseguiram aumentos ou 
reposições da inflação, mesmo com  os 
efeitos da desvalorização cambial e  da 
queda da taxa Selic. 
  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A massa salarial finaliza  2020 com resultados positivos, ou seja, (13,19%) maior que 
o mesmo período de 2019. 

Remunerações Brutas 
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As horas trabalhadas na produção cresceram 
(2,63%) entre novembro e (3,88%) em 
dezembro de 2020, representando a terceira 
alta consecutiva da variável. No mês, a 
variável é (4,78%) maior do que a que foi 
observada no mesmo mês de 2019.  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 alcança neste 
último mês o melhor desempenho entre as 
variáveis analisadas. A exceção fica por conta 
do segmento de Editorial e Gráfica com 
queda de (8,65%). É importante ressaltar que 
a deteriorização da indústria minimizou 
frente à diminuição da ociosidade  com a 
Utilização da Capacidade Instalada 
alcançando 73% 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 no acumulado do ano 
ocorreu em seis setores de atividade, 
repetindo o padrão observado em novembro. 
No mês, as maiores influências negativas 
vieram dos seguintes setores: Editorial 
Gráfica (-9,24%), Vestuários e Calcados (-
11,46%)  e Material de Transporte (-42,76%). 
Chama atenção o recuo de (-7,22%) 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 2019, a variável está 
abaixo de sua utilização média de capacidade 
instalada. 
  

Com a  alta de (2,63%) no mês de dezembro, a variável ratifica uma recuperação mais 
expressiva, revertendo a queda de março a junho, quando estavam em vigência as 
medidas mais restritivas. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Horas Trabalhadas 
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Em virtude do padrão reportado para o 
período de abril a setembro de 2020, período 
da entressafra e marcado pelos efeitos da 
pandemia, destaca-se fato de que a indústria 
alagona ficou praticamente estagnada no ano 
de 2020. Mesmo com as medidas 
emergenciais executadas pelo governo, além 
da própria redução da taxa Selic, a ampliação 
da UCI foi impulsionada apenas  no terceiro e 
no quarto trimestres de 2020 pela safra da 
indústria açucareira que  permitiu algum 
aumento do número em queda, mas frágil e 
pouco disseminada. Nesse contraste,  a 
utilização da capacidade instalada da 
indústria de Alagoas atingiu 73% em 
dezembro, ante 73% no mês anterior e 64% 
em dezembro do ano passado.  Tal resultado 
reflete, principalmente, a estabilidade pelos 
seguintes setores: Construção Civil e 
Produtos Alimentares e Bebidas e, 
principalmente, indústria Sucroenergética 
que em 2019 alcançou 91 p.p e em 2020. Em 
termos explicativos, a estabilidade da 
utilização da capacidade por esses setores, 
exceto a indústria do açúcar, estaria 
associado ao processo de acomodação de 
demanda doméstica para ajustar estoques a 
um cenário de menor demanda. De acordo 
com os dados da CNI, a utilização da 
capacidade instalada (UCI) da indústria 
brasileira alcançou 80,6% em dezembro, 
acima da média no ano de 2020, de 76,4%. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI)  que tinha crescido 4 p.p no mês anterior, 
ficou estável no mês de dezembro em relação a novembro. 

Capacidade Instalada Capacidade Instalada 
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