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A economia global recuperou-se no primeiro 
bimestre de 2021 face o resultado do forte 
crescimento da China, da recuperação dos 
EUA paralelo ao processo de avanço de 
imunização na Europa, no contraponto as 
incidências em torno de contágios da Covid-
19 em países, como a Índia. Enquanto os 
países desenvolvidos retomam suas 
atividades com a vacinação, um “ciclo de 
capex intenso" é previsto com investimento 
global em torno de 21% dos níveis anteriores 
à recessão até o fim de 2022. Na indústria 
brasileira, em fevereiro, o indicador de clima 
econômico superou o nível observado no 
início da pandemia, mas a alta da atividade 
industrial foi interrompida no mês, mesmo 
verificando uma melhoria nos índices de 
confiança na indústria de transformação, na 
construção e obras públicas. Vale ressaltar 
que a evolução se deve, em boa medida, a 
um efeito de base comparação em fevereiro, 
visto que, pela primeira vez, decorrido um 
ano, a comparação incide sobre meses 
intensamente afetados pela pandemia 
(março e abril de 2020). Apesar do registro 
de retrações em alguns setores, no 
comparativo com janeiro, e considerando o 
contexto econômico global e os efeitos da 
crise sanitária da Covid-19, o agregado da 
indústria alagoana fechou o mês com um 
quadro de relativa alta. Em Alagoas, no 
acumulado do primeiro bimestre, 
comparativamente com 2020, verificou-se 
uma alta de (16,93%) no índice no setor da 
indústria de transformação e a venda real em 
fevereiro mantém a trajetória de 
crescimento dos últimos meses, embora o 
ritmo de crescimento tenha se reduzido em 
relação a janeiro com alta de apenas (1,32%). 
É de se esperar que em 2020, a indústria 
alagoana teve seu desempenho 
intensamente afetado pela pandemia. 
Todavia, ainda que se perceba os efeitos da 
crise econômica provocada pelo isolamento 
social, a indústria de Alagoas apresentou um 
resultado satisfatório quando comparada à 

indústria brasileira, e, em relação a alguns 
estados do Nordeste. De acordo com os 
prognósticos efetivados pela Secretaria de 
Estado do Planejamento, Gestão e 
Patrimônio - SEPLAG, o Valor Adicionada da 
indústria do Brasil retraiu (- 3,5%), Bahia (-
1,28%), Ceará (-7,11%) e Alagoas (-0,74%), 
mesmo quando comparada aos setores da 
Agropecuária e de Serviços de Alagoas, com 
(-0,78%) e (-1,88%), respectivamente. Com 
efeito, a indústria do Estado, saiu-se 
relativamente melhor. É possível que esse 
ajuste na venda industrial tenha suas 
peculiaridades, dada a existência dos apoios 
de créditos às empresas alagoanas e à 
aplicação dos auxílios emergenciais do 
governo, que conteve a recessão no setor 
durante o ano de 2020. Além disso, os níveis 
baixos de juros, permitiu a recomposição do 
consumo de bens duráveis e a retomada de 
atividades com potencial para estimular 
setores importantes da indústria local, como 
a construção civil. Mais concretamente, no 
mês de fevereiro, são setores com maiores 
destaques positivos na indústria alagoana: 
Produtos Alimentares e Bebidas com 
(10,15%), Sucroenergético com (21,58%) e 
Indústria Mecânica com (101,05%). O 
aumento da procura interna para Produtos 
Alimentares e Bebidas, refletindo, em larga 
medida, por uma redução menos acentuada 
do consumo privado, contou com atividades 
essenciais menos prejudicadas pela crise da 
Covid-19. O Setor Sucroenergético, e o 
rebatimento na Indústria Mecânica que 
realiza a sua manutenção, contou com a 
finalização da safra e embarques de maior 
volume previstos até o fim de abril. Segundo 
estimativas do Sindaaçucar-AL, a produção 
de cana-de-açúcar foi afetada pela seca 
durante o plantio no campo e deve resultar 
em uma colheita menor do que a esperada 
para o início deste ano. A expectativa seria 
de uma safra de 18 milhões de toneladas, 
mas, espera-se o volume de 17 milhões,  
 

Vendas Industriais 

A venda industrial cresceu 
(1,32%) em fevereiro, 
considerando os dados do 
sucroenergético. O resultado 
representa um percurso similar 
em relação a comparação com 
fevereiro de 2020 com alta de 
(38,28%). 
 
Custo das 
Operações  Industriais 
O COI da indústria recuou (-2,97) 
na comparação mensal, quando 
incluso os efeitos sazonais 
açucareiros. Com a queda em 
fevereiro, a variável acumula (-
7,22%) de variação negativa em 
2021. 
 
Pessoal Empregado 
O emprego industrial apresentou 
queda de (-0,79%) em fevereiro 
frente a janeiro. O emprego 
recuou (-1,72%) em janeiro frente 
a dezembro. Na comparação com 
fevereiro de 2020, o emprego 
recuou (-4,35%). 

 

Remunerações Pagas 

A massa salarial retraiu (-5,08%) 
em fevereiro, após alta de 
(12,47%) e janeiro e queda de (-
0,22%) em dezembro de 2020. A 
variável em fevereiro de 2021 é 
(15,42%) maior que a registrada 
em fevereiro de 2020. 
 
Horas  Trabalhadas 

As horas trabalhadas na produção 
aumentaram (0,10%) em 
fevereiro de 2021. Em janeiro 
ocorreu queda de (-1,29%) na 
comparação com dezembro. 
 
Utilização da  
Capacidade Instalada 
A utilização da capacidade 
instalada cresceu em fevereiro, 
alcançando 76%, considerando a 
série com o setor 
sucroenergético. 
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RESUMO EXECUTIVO 

Resultado O resultado de alta de (1,32%) na venda industrial interrompe uma sequência 
de dois meses de queda diante do aumento do volume de encomenda e produção, mas a 
indústria alagoana ainda enfrenta forte pressão da cadeia de insumos em meio à 
pandemia de Covid-19. 
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volume idêntico ao do ano passado. Em 
outra base de comparação, a Secretaria 
de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz), 
ao analisar os documentos fiscais 
eletrônicos, emitidos no primeiro 
bimestre no segmento industrial, 
registrou um crescimento de (49%) no 
total, sendo destaque a: “fabricação de 
cloro e álcalis (113%), resinas (87%), 
fabricação de açúcar (82%), fabricação 
de produtos químicos (48%), moagem de 
alimentos (42%) e a fabricação de 
alimentos (36%), representando 74% dos 
valores de emissões no período”.Entre 
os setores com destaques negativos, 
destacam-se: Química com (-13,44), 
Construção Civil com (-18,77%), 
Produtos Matérias Plásticas e Borracha 
com (-26,22) e Minerais Não-Metálicos 
com (-36,46). Em 2020, a alta 
comparação de Construção Civil ocorreu, 
em grande medida, devido tanto ao 
aumento da compra de imóveis voltados 
para o público de alta renda, quanto 
para o público de baixa renda, 
influenciado pela redução da Selic, por 
meio do aumento do financiamento 
imobiliário que contribuiu para a 

obtenção de frequentes saldos positivos 
no ano de 2020. A indústria Química 
contou, a despeito do quadro geral de 
positividade no acumulado em 2020 em 
razão da retomada da produção da 
maior empresa da indústria química, 
interrompida em 2019, o que impactou 
no aumento da base em 2020 e redução 
nos dois primeiros meses de 2021. Note-
se que a evolução em termos 
semelhante para os quatro setores é 
influenciada por um efeito base, visto 
que, pela primeira vez, a comparação 
incide sobre um início já afetado pela 
pandemia no último mês (março de 
2020). O emprego industrial diminuiu (-
0,79%) em relação a janeiro e (-4,35%) 
face ao mesmo período de 2020, 
enquanto o volume de horas 
efetivamente trabalhadas diminuiu 
(0,10%) em termos homólogos (redução 
de (-6,4%) quando comparado com o 
trimestre anterior). O emprego industrial 
em Alagoas não retomou a força após 
um início instável em 2020 e a 
velocidade de recuperação permanece 
mais fraca ainda do que no segundo 
semestre do ano passado.  Em outra 

base de comparação, CAGEG/MT, todas 
as regiões do país tiveram saldo positivo 
na geração de emprego, sendo que 
houve aumento de trabalho formais em 
24 das 27 unidades da Federação, 
enquanto Alagoas apresentou saldo 
negativo de 485 postos.  Em Alagoas, no 
mês de fevereiro ocorreu demissões de 
trabalhadores que atuam no corte da 
cana-de-açúcar com uma baixa de 2.562 
postos de trabalhos.Em fevereiro de 
2021, as vendas reais da indústria 
aumentaram em termos reais (1,32%), 
sobre janeiro. O custo das operações 
industriais recuou (-2,97%) na mesma 
comparação. Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou queda de (-0,79%).  A 
variável hora trabalhada registrou alta 
de (0,10%) frente a janeiro. A alta nas 
horas refletiu na alta do nível de 
utilização da capacidade instalada. A 
indústria alagoana ficou em 76%, incluso 
o setor Sucroenergético. A massa salarial 
industrial apresentou uma queda de (-
5,08%) no mês de fevereiro em relação 
ao mês anterior.  
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Venda industrial de fevereiro de 2021 é (38,28%) maior que a registrada no mesmo mês de 
2020. No mês, registra-se alta da atividade industrial em nove setores. 
 
 
Em fevereiro, a variável venda industrial 
aumentou relativamente (1,32%) frente a 
janeiro, após ter diminuído (-7,95%) no mês 
anterior, situando-se no nível mais elevado 
desde novembro de 2020. Quando se analisa 
a série, excluindo a indústria 
sucroenergética, verifica-se uma queda de (-
8,48%) em fevereiro frente a janeiro. Em 
outra base de comparação, a alta de 
(16,93%) na indústria de transformação 
ocorre em fevereiro em relação ao mês de 
janeiro. A evolução no mês de fevereiro 
reflete expectativas relativas à evolução 
futura da situação econômica e da pandemia 
no país, evolução futura da realização de 
compras importantes e do aumento dos 
volumes de encomenda e produção, com 
forte pressão na cadeia de insumos, além da 
situação financeira do agregado familiar 
alagoano. Importante, ainda, contextualizar 
o fim do ciclo açucareiro como principal 
responsável pelos níveis mais altos de 
produção, com o crescimento das 
exportações.Analisando por atividade 
industrial, destacam-se: Produtos 
Alimentares e Bebidas com (10,15%), 
Sucroenergético com (21,58%) e Indústria 
Mecânica com (101,05%). Os três setores 
estão, respectivamente, nas faixas de setores 
de média-baixa intensidade tecnológica e 
com comportamento semelhante ao ritmo 
observado em 2020. A indústria de alta 
tecnologia no Brasil recua há 2 anos. Além 
dos efeitos da Covid-19, a indústria ainda 
enfrenta baixa competitividade relacionada 
ao custo Brasil, complexidade do sistema 
tributário etc.De forma geral, a alta no mês e 
no acumulado do ano reforça, sobretudo 
uma melhoria da procura interna, com 
destaque para a recente recuperação da taxa 
de crescimento do investimento e a 
retomada do consumo privado. 

Vendas Industriais 
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A variável custo de operações industriais retraiu 
(-2,97%) em fevereiro em relação a janeiro, 
incluso o setor Sucroenergético. A queda na 
variável no mês foi puxada, principalmente, pelo 
recuo nos insumos do setor sucroenergético que 
entra no processo final do ciclo 2020/2021 e pela 
queda nos custos com bens intermediários 
nacionais e importados, mesmo com a 
desvalorização do real frente ao dólar, usados na 
fabricação de outros produtos. Todavia, quando 
se analisa a variável, excluído o setor 
Sucroenergético, registra-se uma alta de (3,69%) 
em fevereiro frente a janeiro. De forma geral, 
insumos e matérias-primas pressionam alta de 
custos da indústria. Nessa direção, registram-se 
os efeitos das medidas governamentais para 
mitigar os impactos da pandemia, como impactos 
no custo tributário, no custo com energia e no 
custo com pessoal. A evolução registrada no 
último mês resultou em aumentos expressivos 
das contribuições de todos os componentes da 
variável. Além disso, ocorreu um aumento de 
(1,9%) no custo médio por trabalhador e de 
aumento do custo com pessoal do terceiro 
trimestre de 2020 que está relacionado, em 
primeiro lugar, ao número de acordos de redução 
de jornada de trabalho e salário ou suspensão do 
contrato em vigor. Em segundo lugar, ocorreu um 
crescimento do custo com energia em razão de 
uma recuperação do preço do petróleo no 
mercado internacional após forte queda, o que 
elevou o preço dos derivados do petróleo, como o 
óleo combustível. Os dados demonstram que, 
mesmo com essa alteração registrada nos custos, 
a indústria alagoana continua perdendo 
competitividade e não conseguiu recompor suas 
margens de lucro no período.  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Os dois primeiros meses de 2021 apresentam recuo substancial de redução dos 
custos de operações industriais, observado no final do ano anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

Custo das Operações Industriais 



5 w w w . f i e a . com . b r 
Indicadores de Desempenho 

Ano 12 – nº 112 – Fevereiro de 2021 

Nos últimos meses de 2020, os dados 
apontavam a retomada do mercado de 
trabalho alagoano, embora com baixa 
intensidade, conjugando uma expansão 
leve da ocupação, especialmente no 
mercado formal, além de uma retração 
paralela da desocupação e, continuou 
nesse mesmo ritmo no decorrer do 
primeiro mês de 2021. Assim, em 
fevereiro, a variável emprego industrial 
recuou, respectivamente, (-0,79%) frente a 
janeiro e teve alta de (5,13%) no 
acumulado dos dois primeiros meses do 
ano. A análise durante o ano de 2021, 
embora com oscilações, conforme pode 
ser verificada no gráfico ao lado, apontou 
um pior desempenho da ocupação em 
relação ao ano de 2020, não possibilitado 
o aumento da geração de postos de 
trabalho e o recuo do número de 
demissões.Em fevereiro, o recorte setorial 
mostra que, à exceção de três setores, os 
demais apresentaram um desempenho 
positivo no segundo mês do ano. Além do 
avanço de (0,50%), registrado pelo 
segmento Material de Transporte e 
Indústria Mecânica com (1,46%), 
contratações justificadas para a 
manutenção do segmento Sucroenergético 
que entra na entressafra, bem como as 
altas de Minerais Não-Metálicos com 
(2,09%) e Química com (1,38%), 
decorrentes da menor base de 
comparação do mês anterior.O cenário 
para o emprego industrial é incerto em 
2021, considerando a expectativa de 
ampliação do programa de vacinação, 
dólar alto e a falta de insumos que tem 
alimentado à volatilidade no mercado 
financeiro e interrupções nas cadeias 
globais de valor o que fragiliza ainda mais 
a variável. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O emprego não cresce desde novembro de 2020, com três quedas consecutivas, se 
encontrando (-4,35%) abaixo do observado em fevereiro de 2020. 
 
 

Nível de Emprego Industrial 
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A massa salarial da indústria alagoana 
retraiu (-5,08%) em relação a janeiro. Esse 
resultado tem características sazonais e 
estruturais, visto que em fevereiro de 
2020, o mês também apresentou recuo 
nessa comparação. O rendimento médio 
real também recuou (-1,57%) em fevereiro 
de 2021, na comparação com o mês 
anterior. Em janeiro, o rendimento havia 
registrado queda de (-1,77). Todavia, a alta 
no acumulado em 2021 é maior do que a 
alta apresentada em dezembro de 2020, de 
(19,65%).Comparativamente a fevereiro de 
2020, a massa salarial aumentou (15,42%). 
Esse resultado não está diretamente 
relacionado à queda do emprego industrial 
no início de 2021. Em 2021, a alta 
acumulada é de (19,65%). Quando a 
questão é posta, a variável não deverá 
voltar aos níveis pré-crise e possivelmente 
em outubro de 2021, terá expansão apenas 
pelo ciclo da indústria açucareira demandar 
novas contratações.O resultado negativo 
de fevereiro é o primeiro do ano para a 
massa salarial. Em janeiro de 2021, o 
indicador foi (12,47%) superior ao mesmo 
mês anterior. Antes desses meses, outro 
resultado positivo foi em novembro de 
2020 quando a massa salarial foi (5,94%) 
superior ao mês anterior de 2020.Seguindo 
tendência dos últimos meses, a quantidade 
de setores que apresentaram queda na 
massa salarial aumentou. Considerando a 
comparação de fevereiro de 2021 contra o 
mesmo mês do ano anterior, nove setores 
registraram retração na massa salarial real. 
Em janeiro foram cinco setores em queda. 
Na composição setorial, dos nove setores 
que apresentaram queda em fevereiro, três 
apresentaram piora na situação, 
comparando com o desempenho de 
janeiro. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A variável está acima ao patamar pré-crise, ou seja, (15,42%) maior que em fevereiro 
de 2020.  Todavia, na comparação com janeiro de 2021, a queda é de (-5,08%). 
 
 

Remunerações Brutas 
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Em fevereiro, a variável horas trabalhadas 
apresentou queda e recuou (-1,29%) frente a 
janeiro.  Historicamente, nesse período do 
ano, o setor produtivo alagoano não 
apresenta retomada da produção de forma 
dinâmica e gradual, devendo ser considerado 
o período de refluxo da economia, que 
acontece nos três primeiros meses de cada 
ano, em decorrência das características 
particulares da produção local, centrada na 
produção de açúcar de setembro a março. 
Em linhas gerais, a variável por ser mais 
diretamente ligada à produção, em boa 
medida, apresenta resultados menos 
favoráveis do que os de fevereiro do ano 
passado, favorecendo assim, a probabilidade 
de resultados negativos ao longo do ano de 
2021, em decorrência das perspectivas 
negativas de retomada da economia e da 
falta de insumos e matérias-primas que 
desequilibrou o mercado doméstico. No mês, 
houve redução expressiva da variável em 
Editorial e Gráfica (-0,71%), Sucroenergético 
com (-0,74%), Produtos de Matérias Plásticas 
e Borracha com (-5,41%) e Química com (-
6,42%). A principal alta foi em Produtos 
Alimentares e Bebidas com (15,56%). Esse 
aumento foi associado, principalmente, à 
maior atividade industrial depois de auxílios 
governamentais finalizados em dezembro 
que estimulou a demanda privada e aqueceu 
o segmento e atividades coletivas pelas 
empresas do segmento em janeiro. Na 
análise do primeiro bimestre de 2021, frente 
ao mesmo período de 2020, houve aumento 
de (3,54%) na variável. Foi significativo o 
crescimento nos setores de Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha (+53,69 %) e 
Papel, Papelão e Celulose (+56,07%). 

Em fevereiro de 2021, incluído o setor Sucroenergético, as horas trabalhadas na 
produção caíram (-1,29%) em relação a janeiro. Na comparação com fevereiro de 
2020, a variável apresenta expansão de (2,48%). 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Horas Trabalhadas 
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O avanço nas decisões de investimento tem 
conduzido a recuperação da utilização da 
capacidade instalada na indústria alagoana. 
Como tal, o nível de Utilização da 
Capacidade Instalada em fevereiro na 
Indústria de Alagoas alcançou 76%. O 
resultado foi superior ao observado no mês 
anterior (74%), influenciado pelos setores 
que retornaram às suas atividades depois do 
período de recrudescimento das restrições 
sanitárias, registrado ao mês de dezembro de 
2020 (73%). Na série, a taxa de ocupação 
avançou 3 pontos percentuais, passando de 
73% em fevereiro de 2020 para 76% em 
fevereiro de 2021. Nos dois primeiros meses 
do ano, a média foi de 76%, acima da medida 
no mesmo período de 2020 (73%). Na média 
de 2021, os setores com maior grau de 
ocupação foram Papel, Papelão e Celulose 
(89%), Sucroenergético (91%) e Construção 
Civil (94%). Por outro lado, os níveis mais 
baixos foram detectados Material de 
Transporte (20%), Indústria Mecânica (49%) e 
Química (51%). Assim, o comportamento em 
fevereiro foi típico para o período 
considerando que nos três primeiros meses 
de cada ano, principalmente em relação às 
características produtivas locais devido a 
safra açucareira, quando ocorre um refluxo 
na economia, dados os efeitos sazonais de 
produção e a redução de compra do 
consumidor pelo efeito sazonal do fim de 
ano. Ademais, a estabilidade também pode 
ser considerada ao se considerar a menor 
quantidade de dias úteis em fevereiro, 
quando há comparação com janeiro. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A Utilização da Capacidade Instalada da indústria aumentou 2 pontos percentuais em 
relação a janeiro de 2021, considerando a série incluindo o setor Sucroenergético. 
Mesmo com a alta, a UCI segue abaixo da registrada em fevereiro de 2019, 2 pontos 
percentuais. 
 
 

Capacidade Instalada Capacidade Instalada 
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