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O impacto da crise econômica que se 
desenvolveu em vários estágios a partir de 
2014 e se comportou com taxas mínimas 
de recuperação até 2019, atingindo quase 
todos os setores industriais e, 
posteriormente, acentuada pela pandemia 
da Covid-19 em 2020, reforçaram o sentido 
de urgência de políticas que reconhecem a 
importância das cadeias globais de valor 
para empresas, mas exigem também o 
fortalecimento das capacidades estruturais 
do setor industrial  alagoano  e,  
concomitante, políticas de suporte aos 
serviços relacionados e aos regimes 
regulatórios, além de políticas de 
desenvolvimento sustentável e de 
crescimento inclusivo, devidamente  
integradas ao mix de políticas que reduzam 
o desemprego através de uma melhoria da 
qualificação profissional  em direção à 
transformação digital e suas interações 
sistêmicas associadas entre atividades de 
inovação, educação, produção e serviços 
em prol da reindustrialização do segmento. 
Ao analisarmos os efeitos da pandemia da 
Covid-19 no cenário internacional, percebe-
se os impactos em diversos indicadores, 
assegurando intensa severidade em seus 
efeitos econômicos. No conjunto dos 
meses de janeiro a março de 2020, a 
produção industrial mundial apresentou 
uma retração de (-4%) tendo o comércio 
mundial retraído neste período em razão 
da queda global das trocas comerciais. A 
título de exemplo, no acumulado até março 
de 2020, o PIB dos EUA quase estagnou e o 
da China registrou uma queda de (-6,8%) 
devido à pandemia, correspondendo à 
primeira contração desde 1976. No cenário 
nacional,  considerando que a economia 
esteve em funcionamento pelo menos 20 
dias, os indicadores industriais, 
diretamente ligados à produção, em março 
de 2020, frente a fevereiro, apontaram que 
o faturamento real da indústria caiu (-
4,8%), as horas trabalhadas na produção 
recuaram (-1,8%) e o emprego industrial 
caiu (- 0,7%). A indústria alagoana com 10 
dos 15 setores apresentando recuo no 
indicador de venda industrial encontra-se 

em um momento ímpar, dados os efeitos 
do choque econômico global associado à 
pandemia da Covid-19 e da redução da 
atividade econômica decorrentes das 
medidas de isolamento implementadas no 
estado apenas no fim do mês, cujas 
consequências não são, ainda, totalmente  
perceptíveis na generalidade dos 
indicadores de conjuntura, considerando a 
defasagem temporal dos mesmos, além 
dos efeitos das movimentações efetuadas 
pelo final da safra açucareira que apresenta 
no mês alta do volume de exportações. 
Posto isto, a venda industrial registrada 
para o mês de março apresentou uma 
queda de (-7,63%) e para o trimestre, 
terminado em março, uma retração de (-
20,55%), bases de comparação excluído o 
setor Sucroenergético. Os dados relativos 
sinalizam uma penalização do clima 
econômico no contexto da pandemia em 
curso, que se refletirá ainda de forma mais 
evidente nas próximas atualizações do 
boletim de indicadores industriais. O 
endurecimento das medidas de 
distanciamento social em meados de 
março que levou ao consumidor alagoano a 
limitar o consumo a bens essenciais de 
alimentação e saúde culminou 
parcialmente na queda da demanda 
provocando impacto imediato no 
faturamento das empresas e redução do 
emprego no conjunto acumulado dos 
meses de janeiro a março de 2020. Nesse 
sentido, o indicador de sentimento 
econômico evoluiu desfavoravelmente, 
refletindo os efeitos futuros da Covid-19 na 
confiança dos agentes econômicos. Os 
dados relativos ao comércio internacional, 
no acumulado do primeiro trimestre de 
2020, considerando os dados do Ministério 
da Economia, destacam que o Estado 
exportou US$ 125,1 milhões com expansão 
de (56,2%) em relação ao mesmo período 
do ano passado. Enquanto as importações 
alcançaram US$ 202,6 milhões, 
representando uma alta de (62,2%) em 
relação a igual período de 2019.  
Na composição das exportações, derivados 
de  açúcar  responderam  por  83%  de todo 

Vendas Industriais 
A venda  real da indústria caiu (-
7,63%) em março na comparação 
com fevereiro, considerando a 
exclusão do setor Sucroenergético. 
De forma geral, a variável venda 
retraiu (-20,55%) em 2020 na 
comparação similar com período 
de 2019. 
 
 
 

Custo das Operações  
Industriais 
O indicador de custos industriais 
cresceu (31,67%) em março, 
contra o mês anterior. Na análise 
setorial, o maior impacto adveio 
da alta da indústria 
Sucroenergética que cresceu 
(271,97%) no mês. 
 
 
 

Pessoal Empregado 
O emprego industrial caiu (-6,56%) 
em março, considerando os dados 
com a indústria do açúcar. A 
queda mensal é a maior para a 
série desde o início. 

 

 

Remunerações Pagas 
A massa salarial paga aos 
trabalhadores da indústria recuou 
(-0,19%) em março incluso a 
indústria Sucroenergética. Na 
comparação com março de 2019, a 
queda é de (-14,04%)  

 

 

Horas Trabalhadas 
As horas trabalhadas na produção 
caíram (-8,88%) em março. O 
indicador é o menor da série, 
iniciada em 2013. No acumulado 
de 2020, a queda é de (-17,08%).  
 

 

Utilização da  
Capacidade Instalada 
A utilização da capacidade 
instalada, incluso o setor 
Sucroenergético, alcançou o 
patamar de 68% frente a condição 
de 73% alcançada no mês . 
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RESUMO EXECUTIVO 

Os indicadores aferidos para os três primeiros meses de 2020 indicam uma 
evolução favorável da atividade industrial e das exportações, incluso setor 
Sucroenergético, mas uma deterioração significativa (quebra acentuada da venda 
industrial, das horas trabalhadas e do emprego), excluso a produção açucareira, 
considerando, ainda, o impacto da COVID-19 no estado na última semana do mês 
de março. 
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o volume exportado pelo estado, uma 
alta de (49,3%) em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
representando US$ 34,3 milhões a mais 
em relação a 2019. Em seguida, a soja 
foi responsável pelo segundo maior 
volume de exportações de Alagoas com 
6,3% do total exportado com US$ 7,93 
milhões. Em seguida, o milho com 3,6% 
do total exportado e polímeros de 
cloreto de vinila ou de outras olefinas 
halogenadas com 3,2% e demais 
produtos da indústria de 
transformação com 2,3%. No recorte 
setorial, a indústria química apresentou 
uma das maiores retrações no mês 
com queda de (-24,16%) frente a 
fevereiro. Um fato relevante é que 
após provisão, a Braskem teve prejuízo 
líquido de R$ 2,79 bilhões no quarto 
trimestre de 2019, mas já investiu um 
valor considerável para retomar 
produção no estado. Segundo dados 
veiculados pela empresa, o custo 
estimado para a retomada da produção 
na planta de Maceió é de R$ 60 

milhões, sendo que já foi investido 
cerca de R$ 21,2 milhões em 2019. Em 
abril, a operação de produção de cloro-
soda será retomada e a empresa já 
aumentou a demanda por vários 
insumos, inclusive de gás natural e 
deve operar plenamente na planta de 
Maceió a partir de maio. Em relação ao 
indicador de mercado de trabalho, a 
variável emprego industrial apresentou 
retração de (-6,56%) frente ao mês de 
fevereiro. De acordo com outra base 
de comparação, ou seja, CAGED/MT, 
em função da presença de fatores 
sazonais  e das medidas de isolamento 
social, decretado pelo governo do 
estado que alcançou pelo menos 10 
dias de atividade, foram eliminados em 
março (-686) empregos celetistas, o 
que representou uma retração de (-
4,4%) em relação ao estoque de 
assalariados com carteira assinada do 
mês anterior.  No primeiro trimestre do 
ano, em Alagoas, a taxa de 
desemprego avançou para 16,5%, 
significando uma alta de 2,9 pontos 

percentuais em relação ao trimestre 
anterior, segundo à Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua. Nos três primeiros meses, 
havia no estado 199 mil alagoanos 
desempregados, um crescimento de 
quase 40 mil trabalhadores na 
passagem do quarto trimestre do ano 
passado para o primeiro trimestre 
deste ano. Em março de 2020, as 
vendas reais da indústria avançaram, 
em termos reais (51,16%), sobre 
fevereiro. O custo das operações 
industriais aumentou (31,67%) na 
mesma comparação. Por sua vez, o 
emprego industrial mostrou recuo de (-
6,56%).  A variável hora trabalhada 
registrou queda de (-8,88%) frente a 
fevereiro. A queda nas horas refletiu no 
recuo do nível de utilização da 
capacidade instalada. A indústria 
alagoana passou de 73% para 68%, 
incluso o setor Sucroenergético. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma diminuição de (-0,19%) no mês de 
março em relação ao mês anterior.   

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Variáveis Mar/20 - Fev/20 Mar/20 - Mar/19 Acumulado ano

Vendas reais 51,16 61,64 36,68

Custo das operações industriais 31,67 49,25 22,64

Pessoal empregado -6,56 3,87 -10,77

Horas trabalhadas -8,88 5,25 -17,08

Remunerações pagas -0,19 -14,04 -19,31

Março 2020



3 w w w . f i e a . com . b r 
Indicadores de Desempenho 
Ano 11 – nº 101 – Março de  2020 

Vendas Industriais 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A queda de (-7,63%) em março frente a fevereiro, excluído o setor 
Sucroenergético, já reflete os resultados dos impactos da pandemia da Covid-
19 sobre a atividade industrial. 

Os resultados do indicador venda industrial  
para março apontam  uma queda de (-7,63%) 
da situação das indústrias na terceira quinzena 
de março, refletindo o avanço progressivo das 
medidas de contenção da pandemia. A partir 
de meados de março, a deflagração da 
pandemia da Covid-19 condicionou à indústria, 
quer pelos efeitos macroeconômicos, quer 
pela implementação de medidas de políticas 
com o objetivo de mitigar os efeitos da 
pandemia na saúde pública e na economia, as 
quais exigiram um forte esforço para parada 
de plantas industriais. Esse impacto já observa 
nos resultados do primeiro trimestre que 
acumula uma queda de (-20,55%). Todavia, ao 
se analisar os dados com a inclusão do setor 
Sucroenergético, a variável apresenta uma alta 
de (51,16%) frente a fevereiro.  De acordo com 
informações do Sindaçúcar-AL, apesar das 
dificuldades com escassez de chuvas nos 
meses finais da moagem e do surgimento da 
pandemia da Covid-19 na reta final do ciclo 
2019/2020,  a safra 19/20 tem estimativa de 
ser finalizada com 16,9 milhões de toneladas 
de cana processadas, o que significa um 
crescimento de (2,90%) frente ao ciclo anterior 
e representará o crescimento de (10,85%) na 
produção de açúcar. No recorte setorial, a 
participação dos setores mais representativos 
da indústria alagoana alcançou (5,71%) para 
Produtos de Matérias Plásticas e Borrachas, 
(61,50%) para Sucroenergético, (15,27%) para 
Produtos Alimentares e Bebidas e (14,52%) 
para Química. No que se refere aos gêneros 
com expansão em março, destacam-se: 
Construção Civil com (0,07%), Produtos 
Alimentares e Bebidas com (11,28%), Indústria 
Mecânica com (26,80%) e Sucroenergético 
com (151,46%) que apresentou a maior 
expansão na variável. As maiores quedas da 
variável foram puxadas pela indústria Química 
com (-24,16%) e pela indústria de Material de 
Transporte com (-76,05%). 
 

 

Vendas Industriais 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

Evolução das Vendas 

2019 2020 

Gêneros Mar/20 - Fev/20 Mar/20 - Mar/19 Acumulado ano

Produtos Alimentares e Bebidas 11,28 (3,35) 4,59

Construção Civil 0,07 63,63 22,95

Têxtil (2,31) (2,23) (2,46)

Minerais Não-Metálicos (4,76) 34,11 45,01

Vestuário e Calçados (8,45) 29,74 (20,34)

Material de Transporte (76,05) 16,58 36,29

Editorial e gráfica (2,31) 4,60 (5,08)

Madeira (2,31) 0,44 (19,66)

Papel, Papelão e Celulose (2,31) (3,98) (4,42)

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha (2,07) 8,69 1,47

Metalúrgicas e Siderúrgicas - - -

Indústrias Diversas e Mobiliário (2,31) (27,46) (26,58)

Química (24,16) (37,61) (43,00)

Indústria Mecânica 26,80 (34,58) 7,30

Sucroenergético 151,46 311,30 149,09

Total Industria Transformação 51,16 61,64 36,68

Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético) (7,63) (17,90) (20,55)

Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: IPA/OG-FGV

Variações (%) das vendas no mês de Março de 2020
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O resultado da variável custo de operações 
industriais apresenta no primeiro trimestre 
um crescimento de (22,64%) semelhante aos 
custos industriais em 2019 que foram 
influenciados pelo crescimento do custo 
com pessoal e com bens intermediários, 
além da queda no custo com capital de giro 
e custo tributário. O indicador de custos 
industriais em Alagoas apresentou o maior 
crescimento anual médio desde o início da 
série histórica anual em 2013. O 
crescimento do indicador é superior ao 
verificado em 2014, ano em que a economia 
brasileira iniciou a crise, e em 2017, quando 
a inflação foi controlada e o país ainda se 
recuperava da recessão de 2015/2016. Entre 
os componentes que mais pressionaram os 
custos industriais em março de 2020, o 
custo com intermediários nacionais e com 
intermediários importados passaram a 
apresentar crescimento. O custo com 
intermediários nacionais vem crescendo 
desde 2018, enquanto o custo com 
intermediários importados cresceu em 2019. 
Deve-se notar que a redução do custo com 
pessoal na indústria alagoana está 
relacionada à baixa inflação e à lenta 
retomada da economia. Ressalta-se que o 
nível mais baixo de inflação permitiu a 
negociação de dissídios menores entre as 
empresas e as entidades patronais. Por 
outro lado, a baixa demanda de trabalho por 
parte das empresas, em razão da parada da 
economia pela Covid-19, reduziu a 
competição pelos trabalhadores 
qualificados, aumentando a pressão sobre os 
salários. Na análise desagregada do mês, 
cinco dos quinze gêneros, apresentaram 
expansão nos custos. No caso da indústria 
Sucroenergética, além do aumento de 
insumos, essa alta também pode ser 
atribuída à fraca base de comparação do ano 
anterior.  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O indicador custo de operações industriais registrou desempenho positivo em 
março, avançando (31,67%). Assim, o indicador encerrou o trimestre com alta de 
(22,64%) ante igual período de 2019.                                                                                                                             
 

Custos das Operações Industriais 
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Evolução dos Custos 

2019 2020 

Gêneros Mar/20 - Fev/20 Mar/20 - Mar/19 Acumulado ano

Produtos Alimentares e Bebidas (4,84) (8,57) (10,35)

Construção Civil - - -

Têxtil (2,31) (2,23) (2,46)

Minerais Não-Metálicos 4,35 12,18 1,82

Vestuário e Calçados 11,36 29,23 (28,69)

Material de Transporte 22,56 28,71 69,73

Editorial e gráfica (2,31) 9,47 (8,32)

Madeira - - -

Papel, Papelão e Celulose (2,31) 2,46 (3,92)

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha (2,04) 0,34 (5,80)

Metalúrgicas e Siderúrgicas - - -

Indústrias Diversas e Mobiliário (2,31) (26,92) (19,98)

Química (23,87) (13,57) (23,99)

Indústria Mecânica 6,57 (54,02) (42,76)

Sucroenergético 271,97 419,55 170,37

Total Industria Transformação 31,67 49,25 22,64

Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético) (17,07) (9,46) (18,09)

Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: IPA/OG-FGV

Variações (%) dos custos no mês de Março de 2020
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A pandemia da Covid-19 apresentou 
graves problemas sanitários, exigindo 
drásticas medidas de contenção na 
terceira semana de março, mas não 
repercutiu, ainda, nos indicadores do 
emprego industrial, sendo que as suas 
consequências econômicas e sociais, 
considerando o forte arrefecimento da 
atividade econômica terão efeito para 
além desse horizonte a partir do mês de 
abril. Acrescente-se que o mês de março 
historicamente já contempla os 
desligamentos do início da entressafra 
açucareira. É evidente que a redução 
significativa dos níveis de confiança, seja 
de empresários, seja de consumidores, 
associada ao graus de incerteza, deverá 
resultar fortes impactos ao nível  do 
emprego (com aumento do desemprego) e 
da produtividade do trabalho em um 
momento posterior à parada da produção, 
mesmo que a indústria até o momento 
venha sentindo lentamente os efeitos da 
crise da pandemia, por ora,  tem atenuado 
a perda de emprego e renda no estado 
com as medidas de proteção ao emprego.   
Com efeito, foi rompida a tendência de  
criação de vagas pela indústria, mas ainda 
assim, seu resultado manteve-se superior 
como um todo, inclusive no segmento com 
carteira assinada. No mês, o emprego 
industrial retraiu (-3,09%) em março 
frente a fevereiro, excluso o segmento 
sucroenergético e retraiu (-6,56%) quando 
se excluiu a indústria açucareira. Nesse 
sentido, o recuo do emprego foi um 
fenômeno generalizado em termos 
setoriais, pois os 15 setores apresentaram 
recuo no mês. 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o desempenho em 
março de 2020 foi positivo. Todavia, o setor sucroenergético apresenta a única 
alta significante em relação ao mês de março de 2019. 
 

Nível de Emprego Industrial 
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Evolução do Quantitativo 

de Empregos 

2019 2020 

Gêneros Mar/20 - Fev/20 Mar/20 - Mar/19 Acumulado ano

Produtos Alimentares e Bebidas (3,40) 0,06 (1,40)

Construção Civil - - -

Têxtil (2,31) (2,23) (2,46)

Minerais Não-Metálicos (2,31) 1,95 1,04

Vestuário e Calçados (4,35) (7,17) (6,45)

Material de Transporte (2,31) 1,39 (5,83)

Editorial e gráfica (1,81) (1,22) (9,00)

Madeira (2,31) (7,89) (7,62)

Papel, Papelão e Celulose (2,31) (4,53) (10,05)

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha (4,31) (17,78) (13,37)

Metalúrgicas e Siderúrgicas - - -

Indústrias Diversas e Mobiliário (8,82) (23,96) (25,18)

Química (2,31) (4,70) (3,93)

Indústria Mecânica (2,01) (4,61) (1,23)

Sucroenergético (8,10) 9,77 (12,46)

Total Industria Transformação (6,56) 3,87 (10,77)

Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético) (3,09) (6,84) (6,91)

Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: IPA/OG-FGV

Variações (%) dos funcionários no mês de Março de 2020
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Em 2020, a expansão da massa salarial está 
relacionada ao maior número de rescisões de 
funcionários. Nessa condição, as remunerações 
brutas aumentaram (1,45%) em março, 
excluso setor Sucroenergético, quando 
comparadas ao mês de fevereiro. Destaca-se 
que esse indicador sempre cresce no primeiro 
trimestre devido às contratações dos setores 
que realizam a manutenção da Indústria 
Sucroenergética, mas a trajetória em 2020 
demonstra já uma desaceleração a partir do 
mês de fevereiro, considerando que o término 
da safra ocorrerá apenas em abril. Essa 
condição permitiu, ainda uma margem para as 
empresas se adaptarem à abrupta retração de 
suas receitas sem recorrer a demissões, por 
meio da antecipação de férias e do acesso a 
programas emergenciais do governo, 
minimizando à gravidade da crise da Covid-19.  
Por sua vez, na análise, incluindo o setor 
Sucroenergético, o indicador apresenta uma 
queda de (-0,19%) perante ao mês de 
fevereiro. Ao analisarmos o movimento de 
disseminação na atividade industrial, 9 dos 15 
setores retraíram a massa salarial no mês. 
Nesse sentido, os maiores destaques negativos 
foram: Produtos Alimentares e Bebidas (-
0,28%), Sucroenergético (-2,33%) e Indústrias 
Diversas e Mobiliário com (-13,37%). O 
aumento das verbas rescisórias contribuiu para 
esses resultados em alguns desses segmentos.   
A queda no mercado de trabalho na indústria 
deverá nos próximos meses afetar os 
indicadores de massa salarial real e 
rendimento médio real dos trabalhadores, que 
retraíram (-2,5%) e (-0,8%), respectivamente, 
ante os últimos dois meses de 2020. Na 
comparação com os primeiros três meses do 
ano passado, a massa salarial está menor (-
19,31%). O cenário deverá continuar adverso 
no curto prazo, sendo provável que o 
rendimento médio dos trabalhadores continue  
caindo ao longo de 2020, considerando à 
mitigação do surto de Covid-19 . 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

O resultado positivo de (1,45%) em março ante fevereiro, excluso setor 
Sucroenergético, é justificado pelo aumento das verbas rescisórias. 
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Evolução dos Salários 

2019 2020 

Gêneros Mar/20 - Fev/20 Mar/20 - Mar/19 Acumulado ano

Produtos Alimentares e Bebidas (0,28) 1,03 (8,50)

Construção Civil - - -

Têxtil (0,01) 0,59 0,18

Minerais Não-Metálicos (0,19) 23,06 21,58

Vestuário e Calçados 0,90 (6,28) (25,56)

Material de Transporte 0,20 (3,58) (4,11)

Editorial e gráfica (0,01) (16,04) (20,75)

Madeira (0,01) (3,21) (14,17)

Papel, Papelão e Celulose (0,01) (1,90) (5,80)

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 5,74 19,06 28,16

Metalúrgicas e Siderúrgicas - - -

Indústrias Diversas e Mobiliário (13,37) (2,61) 12,14

Química (0,01) (12,88) 0,26

Indústria Mecânica 9,38 10,71 22,39

Sucroenergético (2,33) (28,11) (37,46)

Total Industria Transformação (0,19) (14,04) (19,31)

Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético) 1,45 0,54 2,77

Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: INPC - IBGE

Variações (%) dos Salários no mês de Março de 2020
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As horas trabalhadas na produção da 
indústria alagoana apresentaram recuo de 
(-8,88%) no mês de março frente a 
fevereiro, influenciadas pelo ritmo menos 
acentuado da indústria açucareira e quebra 
da produção em razão da crise sanitária e 
econômica da Covid-19. Quando se exclui 
essa indústria, a variável apresenta uma 
queda menor de (-2,80%), em boa medida, 
resultado dos principais indicadores de 
demanda interna de produtos químicos de 
uso industrial, visto que, segundo 
informação da maior empresa da indústria 
química, há retomada da fábrica que estava 
parada desde maio de 2019 em 
decorrência do problema de afundamento 
de bairros em Maceió. Na mesma direção 
da perda de dinamismo da economia, a 
variável registra que a redução  está 
alinhada à diminuição da capacidade 
ociosa. O agravamento do arrefecimento 
do mercado de trabalho, percebida na 
manutenção da alta taxa de desemprego 
tem implicado na menor disposição de 
produzir pela indústria. Os dados 
levantados pela pesquisa, registrado no 
gráfico ao lado, mostram que, após ensaiar 
uma recuperação mais acentuada ao longo 
do último trimestre de 2019, a variável 
voltou a apresentar um patamar de baixo 
dinamismo. Tais resultados são 
considerados pouco animadores, tendo em 
vista que são compatíveis com a 
entressafra do setor açucareiro e pela lenta 
trajetória de retomada da economia 
alagoana que tem uma condição de 
reduzida diversificação e baixo 
encadeamento produtivo aos setores de 
alta intensidade tecnológica.  

As horas trabalhadas na produção recuaram (-8,88%), incluso o setor 
Sucroenergético, seguindo a tendência da utilização da capacidade instalada. A 
análise, excluindo o setor Sucroenergético, recuou (-2,80%) frente à fevereiro. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Horas Trabalhadas  
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Evolução da Quantidade 

de Horas Trabalhadas 

2019 2020 

Gêneros Mar/20 - Fev/20 Mar/20 - Mar/19 Acumulado ano

Produtos Alimentares e Bebidas (5,74) (18,46) (22,08)

Construção Civil - - -

Têxtil (2,31) (2,23) (2,46)

Minerais Não-Metálicos (2,31) (14,88) (11,54)

Vestuário e Calçados 0,58 9,06 6,77

Material de Transporte (30,22) (38,89) (39,04)

Editorial e gráfica 13,05 (0,09) (19,47)

Madeira (2,31) (13,14) (10,21)

Papel, Papelão e Celulose (2,31) 10,52 (23,15)

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha (2,84) (26,01) (22,06)

Metalúrgicas e Siderúrgicas - - -

Indústrias Diversas e Mobiliário (12,21) (21,44) (30,32)

Química 1,24 (6,82) (9,18)

Indústria Mecânica (2,80) (15,20) (14,70)

Sucroenergético (12,98) 32,17 (16,30)

Total Industria Transformação (8,88) 5,25 (17,08)

Total Industria Transformação (sem setor sucroenergético) (2,80) (17,16) (18,09)

Base Fixa (IBF:Out/2013); Deflator: IPA/OG-FGV

Variações (%) das Horas Trabalhadas no mês de Março de 2020
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A utilização da capacidade instalada não 
sofreu um tombo na passagem de fevereiro a 
março de 2020, em função dos efeitos diretos 
e indiretos da pandemia de Covid-19, visto 
que o recuo ocorreu isoladamente em alguns 
setores, mas deverá nos próximos meses 
apresentar recuo intenso pela parada da 
produção. No primeiro trimestre encerrado 
em março de 2020, a taxa recuou 5 p.p. na 
comparação mensal, evidenciando uma 
desaceleração mais intensa, acima que a 
apontada ao longo do primeiro trimestre de 
2019. Quando analisado março de 2020 (68%) 
perante a março de 2019 (72%), percebe-se 
uma variação negativa de 4 p.p.  Importante, 
ainda ressaltar que o desempenho analisado 
é o do primeiro trimestre de 2020, refletindo 
apenas os primeiros efeitos negativos da crise 
do Covid-19, sendo que as medidas 
necessárias de isolamento social passaram a 
ser adotadas apenas no final do mês de 
março. Considerando a diminuição do 
número de horas trabalhadas e a menor 
atividade industrial, frente a fevereiro, 
percebe-se um movimento de diminuição da 
capacidade instalada no mês analisado.  De 
forma geral, a alta ociosidade que a indústria 
alagoana vivenciou nos anos anteriores 
poderá ainda causar um maior dano à 
indústria dado à estagnação e isolamento 
social nos próximos meses. Segundo relatório 
da CNI, “a Utilização da Capacidade Instalada 
(UCI) nacional caiu 2,5 pontos percentuais em 
março, de 78,5% para 76%. A UCI de março é 
o segundo menor da série histórica; supera 
apenas os 75,9% registrados em maio de 
2018, quando ocorreu a paralisação dos 
caminhoneiros”. 
  

A quebra de 5 pontos percentuais, ainda, não reflete os impactos da Covid-19 
sobre a atividade industrial, considerando que a redução do ritmo de operação 
só ocorreu no fim de março, levando à queda das horas trabalhadas e, logo, da 
utilização da capacidade instalada.  
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Utilização da Capacidade 

Instalada 

2019 2020 

março / 14 março / 15 março / 16 março / 17 março / 18 março / 19 março / 20

Gênero Industrial (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Produtos Alimentares e Bebidas 73% 64% 61% 72% 70% 68% 69%

Construção Civil 79% 76% 78% 90% 95% 96% 93%

Têxtil 79% 3% 9% 54% 44% 43% 43%

Minerais Não-Metálicos 76% 49% 58% 63% 61% 68% 64%

Vestuário e Calçados 26% 24% 43% 44% 55% 58% 55%

Material de Transporte 70% 70% 19% 19% 19% 19% 19%

Editorial e gráfica 66% 46% 57% 72% 67% 77% 76%

Madeira 94% 45% 38% 64% 60% 58% 59%

Papel, Papelão e Celulose 81% 80% 17% 86% 67% 75% 75%

Produtos de Matérias Plásticas e Borracha 70% 73% 66% 80% 77% 84% 86%

Metalúrgicas e Siderúrgicas - 62% 57% 59% 63% 68% 65%

Indústrias Diversas e Mobiliário 66% 18% 56% 77% 74% 80% 67%

Química 88% 81% 84% 89% 33% 57% 23%

Indústria Mecânica 53% 73% 35% 41% 78% 67% 47%

Sucroenergético 75% 68% 71% 87% 86% 81% 87%

Total da Indústria 77,0% 68% 70% 82% 69% 72% 68%

Total da Indústria (sem setor sucroenergético) 82,2% 52% 47% 69% 65% 64% 65%

202020192016 2017 2018

Util. Cap. Instalada

2014 2015
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