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A venda real da indústria alagoana teve 
alta de 6,73% no mês de julho. Esse 
resultado convergiu com o observado na 
indústria nacional, ainda que de uma 
forma mais moderada, visto que o 
indicador aumentou 2%. No entanto, a 
expansão da venda industrial não foi 
acompanhada de crescimento das horas 
trabalhadas na produção ou do emprego, 
que registraram queda após 
apresentarem alta em junho. 
Semelhante ao movimento observado na 
comparação mensal, o volume de vendas 
na comparação anual aumentou (9,49%), 
apresentando uma das maiores altas no 
mês nessa base de comparação. Por sua 
vez, a ociosidade permaneceu elevada, 
com a indústria operando só com 67% da 
sua capacidade, mas acima 2 (pp) em 
relação ao mês anterior. O uso da 
capacidade instalada com 67% está abaixo 
em relação ao mesmo período do ano 
anterior que alcançou 83%. Tal 
desempenho insatisfatório resulta, em 
boa medida, da baixa competitividade no 
estado, baixa qualificação de mão-de-
obra, reduzida diversificação, frágil 
encadeamento produtivo, elevada carga 
tributária e dos custos da energia, das 
matérias-primas e da logística empregada 
pelo parque industrial. O nível de 
utilização da capacidade instalada pode 
agravar a perda de competitividade da 
indústria alagoana.   
No entanto, no acumulado do ano até o 
mês de julho, os indicadores sinalizam 
taxas positivas e um possível aumento das 
expectativas dos empresários e do 
aumento da inversão no estado. Com 
exceção do emprego, todos os índices 
apresentaram resultados melhores que os 
observados nos mesmos períodos dos dois 
anos anteriores. Ainda que não seja um 
cenário consistente, o setor industrial 
apresenta sinais de uma recuperação 
branda.   

 
 
Todavia, a manutenção de paralisação na 
planta de sal-gema no setor químico 
alagoano e o cenário externo instável, 
considerando a previsão de desaceleração 
nas principais economias mundiais e a 
crise na Argentina, retardarão a retomada 
da atividade industrial dos dois maiores 
setores industriais do estado em 2019. Por 
outro lado, a reforma da previdência, as 
medidas macroeconômicas, como 
exemplo a liberação do FGTS/PIS e a 
redução da taxa Selic, deverão permitir 
um maior estímulo da atividade doméstica 
no último trimestre do ano para os demais 
setores. 
Nessa direção, a venda industrial cresceu 
em 12 de 15 setores pesquisados em julho 
na comparação com junho. Os avanços 
mais expressivos foram em Construção 
Civil (13,51%), Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha (20,46%), Madeira 
(27,30%) e Material de Transporte 
(383,11%).  Por outro lado, Produtos 
Alimentares e Bebidas (-1,12%) apontou o 
resultado negativo mais acentuado. A 
outra variação negativa foi verificada pelo 
segmento Papel, Papelão e Celulose com 
(-0,07%). Em uma análise mais específica, 
já se supõe que 2019 não terá papel 
decisivo para a total recuperação, uma vez 
que, excluindo as altas em decorrência 
dos condicionantes sazonais, quando não 
houve queda, a taxa de crescimento foi 
mínima.  Ainda que o governo tenha 
sinalizado o controle de gastos públicos, 
destaca-se que as incertezas tanto no 
cenário internacional como na esfera 
política doméstica, tem postergado uma 
reação mais evidente do investimento, 
afetado pela alta ociosidade do setor 
produtivo e pelas alterações nos 
mecanismos de financiamento de longo 
prazo para a indústria. 
Por outro lado, apoiado pelos incentivos 
do Prodesin, novas indústrias tem sido 
atraídas a realizarem investimentos no es- 
 
 

Vendas Industriais 
Venda industrial avança 6,73% em 
julho e acumula alta anual de 
9,49%. E Estoques menores em 
Produtos Alimentares e Bebidas 
são alguns dos fatores que 
explicam alta. 

 
Custo das Operações  
Indutriais 
A variável custo de operações 
industriais apresentou alta entre 
as variáveis pesquisadas com 
11,96% em julho contra junho. 

 
Pessoal Empregado 
Em relação a julho de 2018, a 
variável apresentou elevação de 
11,86% e registrou alta de 1,54% 
no acumulado do ano contra igual 
período do ano passado. 

 
Remunerações Pagas 
Em julho, a massa salarial recuou 
(-4,41%) em relação a junho, em 
termos reais. O recuo é resultado 
da alta influência do pagamento 
de rescisões realizadas no mês 
anterior. 

 
Horas Trabalhadas 
As horas trabalhadas na produção 
registraram queda de (-0,31%) no 
mês de julho frente a junho. 

 
Utilização da  
Capacidade Instalada 
A indústria alagoana operou em 
julho utilizando, em média, 67% 
de sua capacidade produtiva 
contra 65% em junho, ou seja, 
houve leve alta de 2 (pp) no mês. 
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RESUMO EXECUTIVO 
A pesquisa de Indicadores Industriais de julho destaca que a recuperação 

da atividade industrial segue em curso, com variações positivas dos índices 

de venda industrial, custo de operações industriais e capacidade instalada. 

Essa recuperação só se manifestou na segunda metade de 2019 com alta 

no acumulado de 9,49% na venda industrial. 
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tado. De acordo com o Indicador de 
Nascimento de Empresas da Serasa 
Experian, foram abertos no pais em 
torno de 281.644 empreendimentos 
em julho/19,  sendo que a região 
Nordeste  foi a que apresentou a maior 
variação mês a mês, aumentando em 
31,7% na verificação entre julho e 
junho deste ano e Alagoas apresentou 
um aumento de  (39,8%) em relação ao 
mês anterior.  De acordo com os dados 
da Junta Comercial do Estado de 
Alagoas (Juceal), em Alagoas ocorreu a 
constituição de 18.625 negócios até 
julho, sendo estimada desse total,  a 
abertura de  cerca de 1.439 indústrias 
de transformação. De acordo com os 
dados fornecidos pelo programa 
Prodesin, de 2015 a julho/2019, o total 
de empregos gerados chegou a 22.368. 
Quando comparado ao mesmo período 
desse ano foram 3.156 empregos.  Em 
julho, o governo do Estado realizou 
uma missão à China e concretizou na 
agenda dois investimentos: a 
duplicação da capacidade da fábrica de 
fibras ópticas ZTT, no Polo Industrial de 
Marechal Deodoro e a instalação da 
GsPak, fabricante de embalagens longa 
vida, com um aporte de mais de R$ 
170 milhões. 

No recorte setorial, o aumento em 
julho para a indústria Sucroenergética 
significa o último mês da entressafra, 
pois o novo ciclo da cana deve ter 
início em Alagoas em agosto e há a 
expectativa de crescimento em 
comparação ao ciclo 18/19, quando 
foram beneficiadas no Estado 16,5 
milhões de toneladas de cana. Diante 
de uma expectativa climática positiva, 
com regularidade de chuvas no ciclo de 
moagem, tanto as usinas quanto os 
fornecedores de cana estimam que a 
safra poderá ultrapassar a casa das 18 
milhões de toneladas de cana com 14 
unidades industriais em 
funcionamento. Por sua vez, a 
indústria química apresentou queda de 
(-15,52%) nos últimos doze meses, 
assemelhando-se ao cenário nacional 
em que “a indústria química brasileira 
atingiu, em julho, o maior nível de 
ociosidade nos últimos dez anos e o 
menor índice de utilização da 
capacidade instalada já registrado”. 
Segundo o levantamento da Abiquim, 
o uso da capacidade instalada de tipo 
industrial chegou a 65% em julho. Por 
sua vez, analisando os efeitos no 
mercado de trabalho, a variável 
emprego industrial apresentou queda  

de (-1,54%) frente a junho.  Segundo 
os dados de outra base de 
comparação, CAGED, em julho de 
2019, o estado de Alagoas abriu 1.470 
vagas com carteira assinada, uma leve 
alta de 0,45% em relação ao mês 
anterior. De todos os setores, o único 
que acumula resultado positivo no ano 
é a construção civil, que abriu 1.439 
vagas formais no período, uma alta de 
7,12% em relação ao mesmo período 
de 2018. 
Em julho de 2019, as vendas reais da 
indústria avançaram, em termos reais 
(6,73%), sobre junho. O custo das 
operações industriais avançou 
(11,06%) na mesma base comparação. 
Por sua vez, o emprego industrial 
mostrou queda de (-1,54%).  A variável 
hora trabalhada registrou queda de (-
0,31%) frente a junho. O nível de 
utilização da capacidade instalada 
ficou estável. A indústria alagoana 
alcançou 67%, incluso o setor 
Sucroenergético. A massa salarial 
industrial apresentou uma queda de (-
4,41%) no mês de julho 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 

Após registrar queda de (-15,65%) em junho, a venda da indústria apresenta crescimento de 6,73%. 
No acumulado do ano, a venda acumula expansão de 9,49%. 
 
 Após registrar queda de (-15,65%) em 

junho, a venda real da indústria 
apresenta elevado crescimento, de 
6,73% em julho, considerando a série 
com a inclusão do setor Sucroenergético. 
É a primeira vez no ano que o 
faturamento registra duas altas.  
Na contramão, segundo dados da 
Secretaria da Fazenda, a arrecadação de 
ICMS de Alagoas fechou em queda em 
julho. No mês anterior, a receita com o 
principal tributo estadual alcançou R$ 
302,1 milhões com retração de (-8,70%). 
Tal retração é resultado do menor 
consumo de bebidas no mês, da 
paralisação de duas grandes indústrias 
do parque fabril: a fábrica de 
achocolatado em União dos Palmares e a 
unidade de cloro e soda da Braskem em 
Maceió. Um destaque importante é que 
em volume financeiro, a receita de 
impostos no mês passado é a menor 
desde outubro de 2017.  
Pelo segundo mês consecutivo, o 
segmento de Produtos Alimentares e 
Bebidas apresenta queda na comparação 
mensal e na comparação com igual 
período do mês anterior. Deve-se 
pontuar na análise que em 2018, o setor 
foi puxado positivamente pelo evento da 
copa do mundo.  
Ao se analisar o contexto setorial, com a 
chegada da safra açucareira em agosto, o 
terceiro trimestre poderá ser um período 
de recuperação, considerando a base de 
comparação deprimida e a previsão do 
crescimento de 15% do setor 
Sucroenergético em relação à safra 
anterior, quando foram processadas 16,5 
milhões toneladas de cana e mais de 
40% se comparada a safra 2017/2018, 
cuja de apenas 13,7 milhões. Todavia o 
aumento da cota de importação de 
etanol de milho dos Estados Unidos de 
600 milhões para 750 milhões de litros 
poderá agravar a crise no setor 
impedindo a sua recuperação. 
 
 

. 
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A variável Custo de Operações 
Industriais apresentou alta de 11,06% 
no mês de julho frente a junho. De forma 
geral, o resultado é derivado do 
aumento dos preços da energia e de 
insumos, além da alta dos salários dos 
empregados. Acrescenta-se, ainda, que a 
lucratividade das empresas aumentou 
com a expansão dos preços dos 
manufaturados. 
Não se pode deixar de fazer alusão que a 
variável custos de operações industriais 
têm sido impactada pela desvalorização 
do real e, consequente, pressão da alta 
do custo com intermediários 
importados, maior que o aumento em 
termos da produtividade, mesmo que 
tenha ocorrido uma redução das 
despesas com custo com capital de giro 
em razão da queda da taxa básica de 
juros  e do custo tributário. Assim, o 
aumento de 8,51% no acumulado do ano 
reflete parte de elevações nos custos de 
energia, salários e custos com insumos 
importados. Todavia, mesmo com a 
aceleração, o indicador acumula uma 
queda de (-6,05%) quando comparado 
ao mesmo período do ano anterior.   
Na análise setorial, as principais altas do 
COI no mês foram registradas nos 
segmentos de Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha (15,65%), Química 
(18,85%) e Indústrias Diversas e 
Mobiliário (26,79%). Nesse contexto, 
verifica-se que a alta da variável é mais 
intensa, inclusive, do que o observado ao 
longo da crise. 
No mês, a variável avançou na indústria 
química (18,85%) em decorrência do 
aumento dos custos de produção para 
atender o fechamento das minas de sal-
gema e devida importação da matéria-
prima para manter a operação da fábrica 
de PVC.  A planta em Maceió segue 
parcialmente parada, enquanto ocorre a 
busca para aquisição da sal-gema, com a 
possibilidade de exploração de minas em 
áreas distantes do perímetro urbano de 
Maceió. 
 
 

Custo de Operações Industriais              
 
A variável apresenta alta de (11,06%) no mês de julho, consequência da alta dos custos de 

importação na indústria química e do aumento dos custos de manutenção da indústria 

Sucroenergética. 

 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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O emprego industrial, apesar da alta 
do mês de junho, repete a sequência 
dos cinco meses anteriores de queda, 
mas segue próximo da estabilidade, 
com recuo acumulado no período de 
apenas (-1,54%). 
Apesar da suavização da queda, o 
nível do emprego industrial em 
Alagoas vem apresentando uma 
condição sistematizada por 
assimetrias. Pode-se destacar um 
avanço positivo em termos de postos 
de trabalhos gerados,  mas um viés 
qualitativo que limita a restauração 
do nível de vida das  famílias e de seu 
consumo em razão da alta de 
empregos sem carteira assinada e do 
trabalho informal, que compreende 
os trabalhos de  menor qualidade. 
De acordo com os dados do CAGED, 
em julho de 2019, o Estado de 
Alagoas abriu 1.470 vagas com 
carteira assinada, uma leve alta de 
0,45% em relação ao mês anterior. De 
todos os setores, o único que acumula 
resultado positivo no ano é a 
construção civil, que abriu 1.439 
vagas formais no período, uma alta de 
7,12% em relação ao mesmo período 
de 2018. 
Com análise referente ao mesmo 
trimestre do ano anterior, as duas 
bases de comparação tiveram 
expansão com incrementos na 
ocupação, sendo destaques os 
seguintes:  Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha com 16,59%, 
Sucroenergético com 19,01% e 
Indústria Mecânica  com 20,11%. 

Nível de Emprego Industrial 

 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O emprego industrial continua no mês a trajetória de retração e teve queda de (-1,54%) em julho 
frente a junho, na série com a inclusão dos dados do setor Sucroenergético. 
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Os dados da Pesquisa de Desempenho 
revelaram que a massa salarial recuou 
(-4,41%) em julho, frente ao mês 
anterior.  É importante ressaltar que é 
a quinta queda mensal em julho, 
resultado da retração do nível de 
atividade no segundo trimestre.  Assim, 
o resultado da variável adveio tanto de 
fatores conjunturais, bem como da 
queda devido à redução do pagamento 
de horas extras e das demissões 
ocorridas em algumas empresas. 
Ao observar os dados do início do 
segundo semestre de disseminação na 
atividade industrial, constata-se que 
nove, dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram recuo nos salários em 
julho. Sublinha-se que a maior retração 
na variável ocorreu no gênero Indústria 
Química com (-13,50%). Cabe 
mencionar, conforme gráfico ao lado, 
que o índice desse mês delineou 
consideravelmente, quando 
comparado aos outros meses de julho, 
mesmo considerando um cenário de 
inflação no mês.  
Por sua vez, as únicas contribuições 
positivas foram originadas de Madeira, 
Indústria Mecânica, Minerais Não-
Metálicos, Sucroenergético com 
(0,73%) frente a junho. O aumento nas 
remunerações pagas por esses gêneros 
foi provocado pelo crescimento do 
aumento no número de verbas 
rescisórias.  
Em linha com comportamento da 
ocupação no mês, não se pode deixar 
de mencionar que a queda nos salários 
consolidou um cenário de queda em 
outras bases de comparação. Além 
disso, o rendimento real médio da 
indústria alagoana foi de R$ 1.926,00 
em julho de 2019, sendo este valor 
levemente maior do que o visualizado 
no mês anterior que foi R$ 1.921,37 e 
mesmo sendo corrigido pela inflação, 
está praticamente estagnado nos 
últimos meses. 
 

Remunerações Brutas 

 
A massa salarial dos trabalhadores da indústria recuou (-4,41%) em julho de 2019, após alta 
de 5,48% no mês anterior. A massa salarial paga no mês é 3,71% superior à paga no mês do 
ano anterior. 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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A variável horas trabalhadas recuou (-
0,31%) em julho, frente a junho. 
Historicamente, a indústria aumenta o 
ritmo de atividade no terceiro trimestre 
do ano. Somado a isso, o bom resultado 
de julho também se deve ao efeito 
calendário – como ocorreu no indicador 
de faturamento. O mês de julho contou 
com dois dias úteis a mais do que em 
junho. 
Realizando o ajuste com a exclusão do 
setor sucroenergético as horas 
trabalhadas recuaram em (-6,90%) em 
julho, na comparação com junho. 
Ressalte-se que esse indicador 
apresenta o recuo de (-1,23%) no 
acumulado do ano. 
Por outro lado, as horas trabalhadas 
avançaram (33,43%) em julho na 
comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, acelerando ainda mais a 
variação  positiva  de (23,72%), do 
acumulado do ano. 
O consumo das famílias é considerado o 
maior motor  de aceleração da atividade 
econômica pelo aumento das horas 
trabalhadas no resultado acumulado 
entre janeiro e julho de 2019 frente ao 
mesmo período do ano anterior. Após 
desacelerar nos dois primeiros 
trimestres, a atividade produtiva deu 
sinal de retomada, principalmente em 
razão de setores mais dependentes de 
crédito se beneficiarem com a redução 
da taxa de juros e a liberação de 
recursos do FGTS. 
De forma análoga, segundo indicadores 
industriais publicado pela CNI, as horas 
trabalhadas da indústria nacional não 
mostram recuos mais fortes na 
comparação com 2018. A queda frente a 
junho de 2018 é de (-0,3%), enquanto a 
comparação do acumulado dos 
primeiros sete meses de cada ano 
mostra queda de apenas (-0,1%). 
 

Horas Trabalhadas 
 

 
Em julho, as horas trabalhadas na produção registraram queda mensal de (-0,31%). O índice 
aumentou 23,72% nos primeiros sete meses de 2019. 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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A utilização da capacidade instalada da 
indústria de Alagoas, incluso o setor 
sucroenergético, atingiu 67% em julho, 
ante 65% no mês anterior e 83% em 
julho do ano passado. A expansão no 
uso da capacidade aconteceu de forma 
mais suave frente a uma leve queda 
das horas trabalhadas. 
Por sua vez, os dados revelaram uma 
estabilidade na utilização da 
capacidade instalada, excluso o setor 
sucroenergético, Dos segmentos com 
maior expansão no grau de utilização 
no mês frente a junho, destaque para a 
Indústria Mecânica com 10 p.p. 
Em termos explicativos, a alta da 
utilização da capacidade no estado é 
um sinal de recuperação de demanda 
doméstica, mas também resultado da 
reduzida base de comparação no 
período de estagnação de 
investimentos na indústria local. 
Dentre os quinze setores pesquisados, 
três apresentaram nível de Utilização 
da Capacidade de 80%: Construção 
Civil (94%), Indústrias Diversas e 
Mobiliário (80%) e Sucroenergético 
(84%). 
O nível de utilização da capacidade 
instalada (Nuci) da indústria brasileira 
subiu 0,1 ponto percentual entre junho 
e julho, com ajuste sazonal, chegando 
a 77,6%. Os números são da pesquisa 
“Indicadores Industriais”, divulgada 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). 

A utilização da capacidade instalada ficou em 67% na média computada em julho, expandindo 
2 (p.p) frente a junho, mas permaneceu estável, exluindo os dados da indústria açucareira. 

 

Capacidade Instalada 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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