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 Em janeiro de 2021, a produção industrial 
mundial continuou a ser afetada pelas medidas 
de contenção da pandemia de Covid-19 com 
novas restrições à mobilidade, principalmente 
em países da Europa.  Todavia, com a melhoria 
das economias em crescimento dos países 
emergentes e com a vacinação nos EUA e no 
Reino Unido, a produção industrial mundial 
aumentou (7,5%).No cenário nacional, a 
indústria apresentou um avanço em janeiro de 
2021, mas continua a apresentar um quadro 
econômico ainda preocupante em razão da alta 
de infecções de Covid-19, do fim dos programas 
emergenciais e da retomada lenta do emprego. 
Segundo dados do IBGE, já descontados os 
efeitos sazonais, a produção industrial 
apresentou uma ligeira alta de (0,4%) frente ao 
mês de dezembro de 2020 com menor 
heterogeneidade de dispersão entre os 
segmentos industriais. Na indústria alagoana, 
mesmo após uma recuperação no último 
trimestre de 2020, a produção industrial 
poderá levar mais tempo a atingir os níveis 
pré-pandêmicos. Segundo dados da 
4intelligence, startup de soluções, há 
previsão de um declínio de (-6,3%) no 
patamar anual do PIB da indústria 
transformadora em Alagoas para 2020, mas 
com um possível crescimento de ( 5,6 %) em 
2021, caso novas restrições de mobilidade 
não sejam decretadas e afetem  o parque 
industrial.Neste contexto, os dados 
registraram que o ano de 2021 se inicia 
apresentando níveis de produção e de 
encomendas ainda abaixo dos níveis de 2019 
na indústria alagoana, mas a trajetória do 
declínio tem sido suavizada à medida que a 
utilização da capacidade industrial avançou 
para 73% em dezembro e 74% em janeiro de 
2021 contra 66% em maio de 2020; contudo, 
ainda abaixo dos níveis pré-pandêmicos de 
82% em janeiro de 2019. Mais 
concretamente, os dados da venda industrial 
em janeiro de 2021, ainda, são influenciados 
pela base de comparação de dezembro à 
medida que a variável recuou na maior parte 
do ano de 2020.  Sem diversificação, com 
baixa heterogeneidade setorial e queda de 

produtividade, os dados revelam que a 
resiliência apresentada pela indústria perdeu 
força e dinamismo mesmo nos setores com 
forte relação com o desempenho do varejo e 
de serviços.  Registra-se que no final de 2020 
esses setores já projetavam uma piora da 
pandemia e o endurecimento das medidas 
restritivas e repercutiam seus efeitos 
recessivos na queda de (-5,76%) em Produtos 
Alimentares e Bebidas e de (-4,47%) em 
Papel, Papelão e Celulose. Na análise 
segmentada, um destaque no mês foi 
percebido nos resultados da indústria 
química com alta de (40,27%) frente aos 
efeitos do reinício da produção de cloro-soda 
e dicloretano da unidade da Braskem que 
estava paralisada desde maio de 2019. 
Ressalta-se que para o retorno da Planta, a 
Braskem concluiu o projeto para a produção 
de salmoura como matéria-prima a partir da 
aquisição de sal importado, o que permitiu a 
Companhia voltar a produzir de forma 
integrada PVC e soda cáustica.  Por outro 
lado, em janeiro, o setor sucroenergético 
apresentou recuo de (-34,52%) na venda 
industrial, refletindo tanto a aproximação do 
fim da safra na produção doméstica quanto o 
reflexo da alta base de comparação dos 
meses anteriores. A safra 2020-2021, apesar 
de contar com o aumento dos custos de 
produção, com quase R$ 10 de aumento por 
tonelada de cana na cana padrão, reflexo da 
subida de preço do açúcar VHP, além do 
câmbio positivo para exportação, teve os 
preços dos produtos, seja açúcar ou etanol, 
superiores aos observados na safra 2019/20, 
contribuindo para que a comparação ao 
mesmo período da safra passada, quando o 
acumulado era de 16,5 milhões de toneladas, 
apresentasse expansão de (1,6%) no atual 
ciclo. No que concerne à análise do comércio 
exterior, considerando os dados do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, em janeiro de 2021, foram 
exportados US$ 2,4 milhões, valor (-96%) 
menor do que as exportações em igual  
 

Vendas Industriais 
A venda industrial recuou (-
7,78%) em janeiro de 2021, na 
comparação com dezembro de 
2020, considerando os dados da 
indústria sucroenergética. Venda 
industrial de janeiro de 2021 é 
(15,63%) superior ao registrado 
em janeiro de 2020. 
 
Custo das 
Operações  Industriais 
A queda da variável de (-5,83%) 
refletiu, em boa medida, no 
recuo da produção dos setores de 
Sucroenergético e Produtos 
Alimentares e Bebidas. 
 
Pessoal Empregado 
O emprego industrial retraiu (-
1,48%) em janeiro de 2021 na 
comparação com dezembro de 
2020. Na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, o 
emprego mostra queda de (-
3,76%). 
 

Remunerações Pagas 

A massa salarial aumentou 
(12,47%) em janeiro de 2021 na 
comparação com dezembro de 
2020. A alta é impactada pelo fim 
dos acordos de suspensão do 
contrato de trabalho e redução 
de jornada e de salários. 
 
Horas  Trabalhadas 

As horas trabalhadas na produção 
recuaram (-1,27%) em janeiro de 
2021 na comparação com 
dezembro de 2020. 
 
Utilização da  
Capacidade Instalada 
A Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) iniciou 2021 em 
74%, crescendo 1 p.p em relação 
a dezembro de 2020. 
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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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período do ano passado, sendo que em 
dezembro de 2020 foram exportados 
US$ 303,7 milhões, representando uma 
retração de (4,7%) quando comparado 
com 2019. Apesar da recuperação da 
base industrial, principalmente  em razão 
da safra açucareira no último trimestre 
de 2020, os níveis de emprego em 
janeiro ainda são mais baixos do que em 
janeiro de 2019. É importante registrar a 
queda  significativa na variável em 
janeiro de 2020 computado os primeiros 
desligamentos e a menor base de 
comparação na indústria alagoana desde 
outubro de 2013, mesmo com a 
suspensão dos contratos de trabalho. 
Assim, à dinâmica da variável emprego 
industrial corrobora uma inflexão no 
início de 2021 com perfil disseminado 

entre os setores com queda de (1,48%) 
frente a dezembro de 2020. Assim, o 
estado de Alagoas finalizou o ano de 
2020 com uma alta de (6,24%), 
recuperando-se, mas a piora do quadro 
sanitário em 2021 no Estado e a 
posterior extinção dos programas 
emergenciais e desemprego, converteu-
se em nova queda do emprego na 
indústria alagoana. Em outra base de 
comparação, Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), 
Alagoas ficou na quarta posição na 
geração de empregos no Nordeste com 
2.039 vagas em janeiro de 2021, acima 
do mesmo período de 2020, quando 
foram criadas apenas 670 vagas. A 
análise do cadastro registra que o saldo 
de empregos gerados foi liderado pelo 

setor de serviços com 905 vagas, 
comércio com 592, construção civil com 
303 vagas e indústria apenas 221 vagas. 
 Em janeiro de 2021, as vendas reais da 
indústria recuaram, em termos reais (-
7,78%), sobre dezembro. O custo das 
operações industriais recuou (5,83%) na 
mesma comparação. Por sua vez, o 
emprego industrial mostrou queda de 
(1,48%).  A variável hora trabalhada 
registrou queda de (1,27%) frente a 
dezembro. A queda nas horas não 
refletiu no nível de utilização da 
capacidade instalada com alta de 1.p.p. 
A indústria alagoana alcançou 74%. A 
massa salarial industrial apresentou uma 
alta de (12,47%) no mês de janeiro em 
relação ao mês anterior.  
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A venda industrial em janeiro de 2021 é (13,78%) superior ao registrado em janeiro de 
2020, mas o início do ano é caracterizado por um recuo de (-7,78%) em relação a dezembro 
de 2020. 
 
Em 2020, a pandemia desestruturou a cadeia 
produtiva local, mas a indústria alagoana já 
padecia da falta de competitividade, seja 
pela dependência das oscilações 
conjunturais e sazonais das indústrias de 
commodities ou pelos setores com reduzida 
diversificação que vem ao longo dos anos 
tendo a sua situação agravada por questões 
de infraestrutura, alto custo de capital, 
defasagem tecnológica, carga tributária, etc.    
No início de 2021, a variável venda industrial 
apresentou uma trajetória de desaceleração 
que levou a retração de (7,78%) frente a 
dezembro de 2020. Adicionalmente, setores 
não ligados à cadeia açucareira, previram no 
final de 2020 uma possível retração frente a 
piora do quadro sanitário, redução e extinção 
dos programas emergenciais e aumento do 
desemprego. Assim, a inflexão em janeiro de 
2021 teve um perfil disseminado com 
oscilações negativas, alcançando 11 dos 15 
segmentos pesquisados, ou seja, a maioria 
dos setores foi afetada pela queda no mês. 
Entre os recuos mais expressivos destacam-
se os setores: Construção Civil com (-
16,40%), Vestuário e Calçados com (-20,37%) 
Sucroenergético com (-34,52%) e Madeira 
com (-45,92%). No contraponto, três setores 
apresentaram altas: Indústria Mecânica com 
(15,80%), Química com (40,27%) e Material 
de Transporte com (643,66%). Por outro 
lado, na comparação com janeiro de 2020, 
houve variação positiva em 08 dos 15 
segmentos pesquisados. As maiores 
variações positivas foram registradas nos 
setores: Minerais Não-Metálicos com 
(63,56%), Indústria Mecânica com (76,17%), 
Química com (90,31%), Indústrias Diversas e 
Mobiliário com (98,78%) e Material de 
Transporte com (458,32%). 

Vendas Industriais 
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No início de 2021, a variável custos de operações 
industriais apresentou queda de (-5,83%) frente a 
dezembro de 2020. Entre os componentes que 
impactaram no mês, destacam-se:  queda no 
custo com bens intermediários importados e com 
capital de giro e recuo no custo tributário. Esses 
resultados estão relacionados à taxa de câmbio, 
considerando que o componente depreciação da 
moeda registrada a partir do  4º trimestre de 
2020 encarece, em reais, tanto os insumos 
importados como os insumos domésticos que 
foram precificados com referência no mercado 
internacional. No mês, ressaltam-se, ainda, o 
custo com energia e custos com pessoal que 
passaram a apresentar crescimento moderado.  
Os custos da indústria caíram, ainda, em razão do 
menor uso de insumos em razão das medidas 
governamentais para mitigar efeitos das 
restrições da Pandemia de Covid-19. Por um lado, 
até o fim de 2020, os custos de operações 
industriais em Alagoas cresceram menos do que 
os preços dos manufaturados. Tal condição 
permitiu o aumento da lucratividade das 
empresas açucareiras em razão do aumento nos 
preços em reais em decorrência da desvalorização 
cambial. Esse aumento repercutiu principalmente 
nas exportações do setor sucroenergético. Por 
outro lado, um dos determinantes do recuo nos 
custos no mês é resultado da redução da 
produção do Setor Sucroenergético com (-
19,98%). A variável apresentou recuo intensivo 
em outros gêneros, entre eles: Produtos 
Alimentares e Bebidas de (-5,79%), Vestuário e 
Calçados com (-50,30%) e Material de Transporte 
com (-84,55%). 
  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O recuo de (-5,83%) na passagem entre os meses de dezembro e janeiro foi 
consequência da queda do desempenho da produção dos segmentos Produtos 
Alimentares e Bebidas e Sucroenergético. 
 
 
 
 
 
 

Custo das Operações Industriais 
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A despeito da recuperação da variável no 
último trimestre do ano passado, a 
variável emprego continua em marcha 
lenta. Os dados da atividade no primeiro 
mês em 2021, permite aferir que a 
retomada do mercado de trabalho segue 
com queda de (-1,48%) frente a dezembro.  
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), em 2020, a taxa de 
desemprego no Estado ficou estimada em 
18,6%. Logo, é fato que o emprego formal 
sempre andou junto na indústria com a 
maioria das vagas geradas. Como o perfil 
do emprego industrial é formal, a reação 
mais forte da ocupação do setor veio 
acompanhada de um recuo forte de 
contratação de postos com carteira 
assinada devido a Pandemia da Covid-19. 
Em paralelo, deve-se destacar, também, 
que janeiro é um mês desfavorável à 
contratação à medida que as empresas 
começam a retrair a produção devido aos 
estoques de final de ano. Assim, a queda é 
homogênea e ocorre em dez dos quinze 
segmentos frente a dezembro de 2020. 
Nesse sentido, dado a quantidade de 
setores com uma dinâmica e com 
rendimentos menores no Estado, 
principalmente quando se verifica a 
estrutura da indústria, apesar de uma 
pequena evolução no terceiro trimestre de 
2020, o resultado foi inferior ao observado 
na média do país e deve-se ao fato de 
2020 ter sido um ano de declínio da venda 
industrial. Cabe destacar, ainda, que o 
resultado da ocupação na indústria de 
transformação alagoana finalizou o ano 
2020 como uma das menores na geração 
de emprego do País. Os efeitos da 
pandemia do coronavírus continuam 
afetando a volatilidade no mercado 
financeiro, a valorização do dólar e as 
interrupções nas cadeias globais de valor. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O emprego industrial recuou (-1,48%) em janeiro de 2021 na comparação mensal e (-
3,76%) na comparação com janeiro do ano anterior. Em termos mensais, a variável não 
chegou ainda ao patamar pré-pandemia. 
 

Nível de Emprego Industrial 
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Os dados da Pesquisa de Desempenho 
revelaram que a massa salarial avançou 
(12,47%) em janeiro, frente ao mês 
anterior. Assim, o resultado da variável 
adveio quase que exclusivamente da 
condição histórica do mês de janeiro, 
especificamente, da alta base de 
comparação de dezembro, ou seja, do 
crescimento anterior das remunerações 
vinculadas ao 13º salário e verbas 
rescisórias dos primeiros desligamentos do 
fim da safra açucareira. A variável 
apresentou crescimento, contrastando com 
a queda registrada no emprego industrial. 
Entre os fatores determinantes, destacam-
se o fim do programa de acordos de 
suspensão do contrato de trabalho e/ou 
redução de jornada e salários. Ao 
analisarmos o movimento de disseminação 
da atividade industrial, constata-se que 
oito, dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram alta nos salários em janeiro. 
Sublinha-se que a maior contribuição na 
variável ocorreu no gênero Sucroenergético 
com (27,14%) em decorrência da alta base 
devido as participações de resultados 
pagos por algumas empresas do setor em 
dezembro. Cabe mencionar que o índice 
desse mês delineou o pior de todos os 
meses de janeiro desde o início da série 
histórica da pesquisa, considerando, ainda, 
um cenário de aumento de inflação.  Outra 
contribuição positiva relevante veio do 
setor de Química com alta de (22%) frente 
a dezembro. O aumento nas remunerações 
pagas por esse gênero foi provocado pelo 
crescimento nas horas pagas na produção 
com a retomada de uma unidade 
industrial. Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A massa salarial paga aos trabalhadores da indústria aumentou (12,47%) em janeiro 
de 2021 na comparação com dezembro de 2020. 
 

Remunerações Brutas 
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Na passagem de dezembro de 2020 para 
janeiro de 2021, a variável horas trabalhadas 
na produção registrou queda de (-1,27%) a 
partir dos dados incluso ao setor 
Sucroenergético. Entre os 15 segmentos 
pesquisados, 11 registraram recuo. Quando 
comparado com janeiro de 2020 ocorreu alta 
de (2,50%), mas a variável ainda não 
recuperou as perdas passadas do início da 
pandemia e ficou aquém dos valores 
anteriores ao período da safra açucareira, ou 
seja, setembro de 2020. Para o acumulado 
do ano registrou-se variação positiva de 
(0,12%). Na comparação com o mês anterior, 
para dados sem influência açucareira, dois 
dos quinze segmentos analisados 
apresentaram alta: Química com (1,03%) e 
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 
com (48,32%).  Ademais, em relação ao 
resultado observado na comparação com o 
mês de janeiro de 2020, três segmentos 
apresentaram resultados positivos com 
crescimento: Indústrias Diversas e Mobiliário 
com (2,21%), Papel, Papelão e Celulose com  
com (51,55%) e Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha com de (57,01%). Por 
outro lado, três setores apresentaram 
decréscimos nessa base de comparação com 
retração de mais de dois dígitos. Por fim, na 
comparação do acumulado do ano de 2021 
frente igual período do ano anterior, a 
variável apresentou variação negativa em 10 
dos 15 segmentos analisados. A positividade 
relevante nessa base de comparação adveio 
de Papel, Papelão e Celulose com (32,97%) e 
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 
com (65,07%) frente a igual período de 2020. 

Na comparação com dezembro de 2020, horas trabalhadas na produção registram 
queda de (-1,27%). Em 2020, a variável apresentou alta a partir de setembro com o 
início da safra.  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Horas Trabalhadas 
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A utilização da capacidade instalada da 
indústria de Alagoas, incluso o setor 
sucroalcooleiro, atingiu 74% em janeiro, ante 
73% no mês anterior e 73% em janeiro do 
ano passado. O aumento no uso da 
capacidade aconteceu de forma mais suave 
frente a recuo das horas trabalhadas.  Por 
sua vez, os dados revelaram uma 
estabilidade em relação a dezembro na 
utilização da capacidade instalada, excluso o 
setor sucroenergético. Dos segmentos com 
maior grau de utilização no mês frente ao 
mês anterior, destaque para os setores de 
Papel, Papelão e Celulose, Indústrias Diversas 
e Mobiliário e Construção Civil. Em termos 
explicativos, a retomada na produção 
industrial da Indústria Química no último 
trimestre do ano trouxe consequências para 
a variável na medida em que a sustentação 
do setor em 2021 está pautada em um 
ambiente de confiança para novos 
investimentos. Destaca-se que a indústria de 
transformação nacional operou, em média, 
com (80,5%) da capacidade instalada em 
janeiro de 2021, ficando relativamente 
estável na comparação com o indicador de 
dezembro (80,3%). De forma semelhante ao 
relatório de indicadores de desempenho do 
mês anterior, incluso o setor sucroenergético, 
a UCI é semelhante em janeiro de 2021, 
quando analisado a variável em igual período 
do ano anterior.  
  
  Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A utilização da capacidade instalada é 1 ponto percentual superior a dezembro de 
2020. 
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