
No ano de 2019, 

os dados da Pesquisa de Investimentos, como pode 

ser observado no gráfico nº 1, revelaram que as 
expectativas investimento das empresas em 2019 

ficaram em um patamar acima do registrado em 

2014, 87,5% contra 72,3%, respectivamente, ano que 

teve início a recessão que durou até o final de 2016.  

Estas expectativas, por sua vez, refletiram o maior 

otimismo dos empresários no primeiro momento com o 

programa “a ponte para o futuro” do governo Temer e 

posteriormente com as perspectivas de realização das 

reformas estruturais, market friendly,  com a vitória de 

Bolsonaro.  

A partir de 2017 a economia brasileira iniciou um lento 

processo de recuperação, que se manteve em 2018, 

em torno de 1,0%aa, mas que começou a desacelerar 

para um patamar mais baixo com a mediana das 

expectativas do mercado para o crescimento do PIB 

em 2019 mantendo-se em 0,8%, quando era de 2,5% 

no início do ano. As revisões para baixo do PIB foram 

reforçadas pelo resultado do  final do primeiro trimestre 

de 2019, quando a economia apresentou resultado 
negativo de 0,2% na margem e forte desaceleração 

em relação a igual período do ano anterior: 1,2%  para 

0,5%.  A perda de dinamismo da economia brasileira 

deveu-se a expressiva desaceleração da taxa de 

crescimento do consumo das famílias que na 

comparação com o mesmo trimestre do ano anterior 

passou de 2,90% para 1,30%; do consumo do governo 

que no mesmo período saiu de uma taxa de 0,70% 

para 0,10%; dos investimentos com taxas de 2,60% e 
0,90%, respectivamente.  Do ponto de vista da 

absorção externa, as exportações caíram do patamar 

de crescimento a taxa de 5,30% para 1,0% e as 

importações de 7,8% para -2,5% em relação ao 

primeiro trimestre de 2018. São sinais que confirmam a 

tendência nítida de perda de dinamismo da 

economia brasileira.   

Há um significativo consenso entre os analistas 

econômicos em apontar para as dificuldades de 
recuperação da indústria como o principal 

responsável para a queda do PIB, dada a importância 

desta para o dinamismo de uma série de setores. 

Infelizmente as expectativas não são nada 

animadoras como mostram as estimativas 

realizadas pelo mercado para o crescimento da 

produção  industrial  em  2019, que no início do ano 

projetavam taxa de crescimento de 3,17%  e  

agora  encontram-se  em 0,65%. 

 

Aliás, o PIB só não apresentou  maior  retração  no 

primeiro  trimestre do corrente ano graças ao setor 

de serviços que foi o único a apresentar 

crescimento quando comparado ao mesmo 

trimestre do ano anterior da ordem de 1,2%, 

enquanto a indústria e o agronegócio registraram 

retrações de 1,10% e 1,0%, respectivamente. Em 

síntese, não dá para afirmar que a economia 

brasileira entrará em recessão técnica mas a 

probabilidade está crescendo o que coloca a 

necessidade de medidas contra-cíclicas de curto 

prazo. Dado que não há espaço para medidas de 

estímulo fiscal, aumentam as apostas que estes 

estímulos viriam da política monetária com a 

redução da taxa básica de juros selic. As 

expectativas dos empresários alagoanos 

apontadas no gráfico nº 1 refletiam as perspectivas 

que se tinha no final do ano passado quando havia 

uma aposta de crescimento para a economia 

brasileira e, consequentemente, alagoana bem 

mais robusta mas que poderão sofrem ajustes para 

baixo no percentual de empresas que 

concretizaram investimentos em 2019. 

 

Melhoria da confiança se reflete nos investimentos da 

indústria em Alagoas  

Fonte:  Elaborado pelo Núcleo de Inovação  e  Pesquisa  IEL/AL  com  dados da 

Pesquisa de Investimento  - CNI (2019). 

PESQUISA DE INVESTIMENTO 
EM ALAGOAS 

O Indicador que mede as expectativas de investimento dos 

empresários alagoanos vem se recuperando desde 2016. 



Os dados do gráfico nº 2 mostram que em 
2018 os investimentos das empresas da 
indústria  alagoana praticamente 
voltaram ao nível alcançado em 2013, 
ano que antecede ao início da recessão 
pela datação da FGV, além de exibir um 
ritmo persistente de crescimento do 
indicador quando comparado a 2015, 
auge do processo recessivo da economia 
brasileira.  

Nesta perspectiva, a indústria alagoana 
caminhou na mesma direção do cenário 
nacional afetada momentaneamente 
pela melhoria dos níveis de confiança de 
empresários e consumidores. De forma 
geral, o investimento aumentou e os 
principais fatores que alavancaram em 
2018 foram a perspectiva de retomada 
da produção, bem como o favoritismo de 
Jair Bolsonaro que contou com o otimismo 
de empresários de vários setores da 
indústria.  

No entanto, a recuperação do setor 
industrial, bem como os demais 
segmentos da economia alagoana, 
seguiu em ritmo lento em 2018, mesmo 
que no primeiro semestre se tenha 
percebido uma maior  disposição  nos 
empresários em sua capacidade de 
investimento.  

De forma geral, a indústria alagoana, 
excluindo os dados do setor 
sucroenergético que alcançou um melhor 
desempenho nesse ciclo, foi impactada  
e terminou 2018 com queda de (-5,69%) 
frente ao ano de 2017 em razão da 
desaceleração econômica, da 
instabilidade  política, da greve dos 
caminhoneiros, da volatilidade do câmbio 
e das incertezas advindas de todo 
cenário pós-crise. Como resultado, a 
utilização da capacidade instalada ficou 
em 80% em 2018, contra 81% no ano 
anterior, mas com a inclusão do setor 
sucroenergético.   

Retomada do investimento pelas indústrias alagoanas 

iniciada em 2017 mantém-se em 2018 

A tendência de retomada do investimento continua no ciclo 2017-2018. 

Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Inovação e Pesquisa IEL/ AL com  

dados da Pesquisa de Investimento - CNI (2019). 

Outro setor que sinalizou recuperação em 2018, 
mas finalizou o ano com retração de (-2,30%) foi a  
construção civil. De acordo com os dados do 
Sinduscon/AL  os lançamentos imobiliários da 
região saltaram de 547 em 2016 para 1.519 em 
2017, um crescimento de 177,7%. Nessa direção, 
o mercado imobiliário apresentou um 
reaquecimento favorecido, neste primeiro 
semestre de 2018, pelas obras do governo do 
Estado e pela construção de hotéis e novas 
indústrias, como exemplo de destaque o Centro 
de Distribuição da Ajinomoto, no Pólo Industrial de 
Marechal Deodoro, resultado de um investimento 
de R$ 5 milhões com a oferta de 80 empregos 
diretos e indiretos. O Centro abastecerá todo o 
Norte e Nordeste do país com produtos da 
multinacional japonesa. 
 



Planos de investimento foram afetados negativamente 

pela burocracia e fatores financeiros 
Fatores técnicos e demanda estimulam positivamente os planos de 

investimento para 2019. 

Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Inovação e Pesquisa IEL/ AL 

com dados da Pesquisa de Investimento - CNI (2019). 

De acordo com o gráfico nº 3, dois fatores 
impactaram negativamente os planos de 
investimento em 2018 e 2019: regulação ou 
burocracia e recursos financeiros com 78,6% e 
75,0% no primeiro caso e 75,0% no segundo.  
No período de janeiro de 2018 a junho de 
2019 o saldo das operações de crédito para 
pessoa jurídica em Alagoas caiu 6,2% e a taxa 
média de inadimplência foi de 5,75%, 
segundo dados do Banco Central do Brasil. No  
mesmo período, no caso do Nordeste houve 
queda no crédito de 3,1% e inadimplência 
média de 3,32%. A alta inadimplência pode 
ser uma das explicações para redução da 
oferta de crédito para as empresas alagoanas 
ser o dobro da obervada para o Nordeste. 
A necessidade de reformas microeconômicas 
para a melhoria no ambiente  de  negócios  
das  empresas  no Brasil  faz parte  da  agenda  
da CNI há bastante tempo, com destaque 
para a simplificação e as mudanças no 
sistema tributário, as privatizações, a 
desburocratização, o licenciamento 
ambiental  e  as medidas microeconômicas 
capazes de facilitar a vida dos 
empreendedores, aumentar a segurança 
jurídica 
 

e modernizar o país. Há consenso entre os 
analistas econômicos e empresários quanto 
a importância desta agenda para, do 
ponto de vista da oferta, destravar os 
investimentos e os ganhos de 
produtividade da economia do país. 
No tocante aos fatores que estimularam os 
planos de investimentos para os anos de 
2018 e 2019 foram destacados os de 
natureza técnica e a demanda. 
É importante destacar que de 2018 a 2019 
os fatores técnicos apresentaram um 
crescimento expressivo no percentual de 
respostas dos planos de investimentos das 
empresas bem acima do observado para o 
caso da demanda: 116,8% contra 53,5%. A 
relevância destes dois fatores em uma 
conjuntura de lenta recuperação da 
economia brasileira não deixa de ser uma 
notícia positiva uma vez que sinaliza 
melhoria tanto do ponto de vista da oferta 
como da demanda.   
 



Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Inovação e Pesquisa IEL/ AL com dados da Pesquisa de 

Investimento - CNI (2019). 

É destaque o estimulo das empresas para redução de custos e aumento 

de competitividade por meio do processo produtivo. 

As empresas apontam melhoria no processo produtivo e 

manutenção da capacidade produtiva como principais 

razões para o investimento 

 

De 2014 a 2019, como pode ser observado no 
gráfico nº 4, houve uma clara mudança na 
estratégia de investimento dos empresários da 
indústria alagoana. Em outras palavras, o 
percentual de respostas cujo objetivo do 
investimento era melhoria do processo 
produtivo atual e manutenção da capacidade 
produtiva passou, respectivamente, de 22,22% 
e 16,67% em 2014 para 36,36% em 2019.  De 
forma geral, tal comportamento  pode ser 
considerado uma estratégia competitiva 
defensiva. 
Já a introdução de novos produtos e aumento 
da capacidade da linha atual saíram de 
16,67% das respostas em 2014 para 9,09% em 
2019. É importante destacar   que  mesmo 

no período mais crítico da recessão que foi o 
ano de 2015 cerca de 25,0% das empresas 
adotavam estas duas estratégias. 
 Assim, com base na análise, as empresas que 
continuaram investindo para se adequar a um 
contexto de retomada gradual do nível de 
atividade econômica focaram em estratégias  
de redução dos custos, por meio do uso mais 
eficiente dos seus recursos produtivos o que 
engloba melhoria na gestão empresarial  e 
manutenção da escala das plantas industriais. 



Uso de recursos próprios continua em 2018 como 

principal fonte para o financiamento da indústria 

Das fontes de financiamento usadas pelas  

empresas para investirem em 2018, em média,  

49,0% foram oriundas de recursos próprios, 27,0% 

dos recursos dos bancos de desenvolvimento 

públicos e 24,0% de bancos privados. Nenhuma 

empresa captou recursos no exterior. Apesar de 
recursos próprios continuarem como a principal 

fonte, houve considerável diminuição de sua 

participação em relação a 2017 quando 

respondeu por 66,25%.  Este comportamento 

sinaliza que houve redução do racionamento de 

crédito por parte das instituições financeiras. 

De acordo com os dados, a dependência de 

recursos próprios  como fonte de financiamento 

dos investimentos realizados se manteve elevada. 

Por sua vez, a participação dos bancos 

comerciais privados foi acima a dos bancos 

oficiais de desenvolvimento que foi a menor da 

série, com início em 2013. Mesmo com a redução  

do percentual do aporte dos recursos financiados 

por bancos públicos de desenvolvimento e 

Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Inovação e Pesquisa IEL/ AL com dados da Pesquisa de Investimento - CNI (2019). 

De forma semelhante ao ano de 2017, os bancos oficiais de 

desenvolvimento continuaram sendo as principais fontes de 

recursos de terceiros para a indústria 

bancos privados em 2018,  é importante 

destacar  a continuidade da assimetria que há 

entre as empresas grandes e as médias e 

pequenas no tocante ao acesso às linhas de 

financiamento do BNDES e Banco do Nordeste. 

A mudança de governo em 2019 levou a  

reformulação da política de financiamento dos 

bancos públicos, mais especificamente do 

BNDES, o que pode explicar em parte a 

diminuição dessas fontes de recursos no 

financiamento do investimento das empresas. 

Ademais, nesta nova orientação a elevada 

alavancagem financeira das empresas, como 

mencionado anteriormente, também 

contribuiu para o maior racionamento de 

crédito às empresas. 

 

 



Capacidade produtiva é suficiente para atender a 

demanda prevista para 2019 

Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Inovação e Pesquisa IEL/ AL com 

dados da Pesquisa de Investimento - CNI (2019). 

Capacidade instalada mais do que adequada para atender a 

demanda prevista em 2019  aumenta, o que pode ser um sinal de 

arrefecimento. 

De acordo com o gráfico nº6, para 64% das 
empresas industriais, a capacidade produtiva 
instalada estava adequada e 36,0% 
consideravam mais que adequada ao 
atendimento da demanda prevista para 
2019.   
Este indicador representa mais que o dobro 
do observado em 2018, da ordem de 15,0%, 
demonstrando um certo arrefecimento da 
demanda levando a uma redução no 
equilíbrio entre a demanda prevista e a 
capacidade instalada.  Isso significa um 
provável ajuste na capacidade instalada no 
ciclo anterior em decorrência da percepção 
dos empresários em suprir em médio e longo 
prazo a demanda potencial.  
O processo de retomada da economia já em 
2017 permitiu a adequação da capacidade 
em todos os portes das empresas às 
necessidades do mercado principalmente 
por conta da diminuição da capacidade 
ociosa, conforme disposto no gráfico nº 6. 
A retomada dos investimentos para 
ampliação das plantas industriais e a maior 
confiança dos consumidores e empresários, 
permitiu a indústria alagoana finalizar o 
primeiro semestre do ano de 2018 com alta 
no nível de atividade nos  setores de maior 
peso. Isto demonstra como as flutuações 
cíclicas da demanda melhoraram o 
planejamento de investimentos com maior 
impacto na estrutura da indústria, com 
reflexos a médio e longo prazos. 
 Destaca-se que a venda industrial  alternou 
entre o positivo e o negativo desde o início do 
segundo semestre de 2018 para uma grande 
parte de segmentos, alternando altas e 
baixas. Os resultados pífios superaram a 
recuperação, de forma que o faturamento 
caiu (-1,2%) na comparação com dezembro 
de 2017.  
 

Nessa direção,  6 dos 14 segmentos da 
indústria alagoana registraram queda em 
2018.  Entre os setores em queda, as maiores 
contribuições negativas para o resultado da 
indústria no ano foram de Produtos 
Alimentares e Bebidas (-9,33%), Química (-
9,58%), Madeira (-13,73%),  Editorial e gráfica 
(-14,68%) e Têxtil (-44,33%). Vale destacar que, 
mesmo com o comportamento de queda 
mais intensa observado nos últimos dois 
meses, o total da indústria não recuperou 
parte das perdas registradas ao longo dos 
últimos meses e apresenta no acumulado do 
ano um recuo de (-5,69%) quando excluso o 
setor Sucroenergético e alta de (35,60%) 
quando  incluso a indústria do açúcar,  
interrompendo a trajetória descendente 
iniciada no ciclo de cana de 2017. 
 



Perspectiva dos empresários é para maior 

investimento em 2019 

Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Inovação e Pesquisa IEL/ AL com dados da 

Pesquisa de Investimento - CNI (2019). 

Intenções de investimento em 2019 apresentam índices maiores que os 

apresentados em  2017 e 2018, porém abaixo de 2014. 

Os dados exibidos no gráfico nº 7, relativo às 

intenções de investimento dos empresários da 

indústria alagoana, são perfeitamente 

compatíveis com o quadro de retomada do 

ritmo de crescimento das economias nacional 

e de Alagoas no biênio 2016-2017, com 
reflexos positivos para 2018.  

Tal comportamento dos empresários reflete a 

melhoria das perspectivas econômicas que 

no início do ano era de 3,0% de crescimento 

do PIB em 2018.  

Todavia, alguns riscos  levaram os empresários 

e mercado a ajustar as expectativas de 

crescimento para baixo, que em junho era de 

1,5%:  a) incertezas referentes ao cenário 

político doméstico em relação ao 

compromisso do candidato eleito com as 

reformas estruturais; b) assim como no 

tocante ao contexto internacional em função 

da maior tensão comercial desencadeada 

pelo governo Trump; e c) impactos 

econômicos, principalmente na indústria por 

conta da greve dos caminhoneiros em maio. 

Todos estes fatores levaram a revisões nas 

decisões de investimentos no decorrer de 

2018. 

Do ponto vista da dinâmica do PIB alagoano, 

com base nas estimativas da Secretaria de 

Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio 

(Seplag), após cair (-2,88%) e (-1,37%) em 2015 

e 2016, voltou a se recuperar com 

crescimento de 2,94% em 2017 mas  sofre uma 

considerável desaceleração em 2018 quando 

estima-se crescimento de 1,53%. A dinâmica 
do PIB alagoano no período de recuperação 

reflete em grande medida o comportamento 

do setor agropecuário e de serviços do que 

propriamente da indústria.  

Isto fica claro a partir da seguinte 

comparação feita pela própria Seplag 

quando relaciona os Valores Adicionados 

(VA) do agropecuária, dos serviços e indústria 

estimados para 2018 com os seus respectivos 

valores em 2014. Enquanto o primeiro e o 

segundo estavam 30,3% e 2,0% acima, a 

indústria encontrava-se (-22,0%) abaixo. 

Em termos de produção agrícola, ainda segundo a 

Seplag, a cana-de-açúcar que é a principal cultura 

do Estado e representa 40,32% (VA) estava em 2018 

cerca de  25,0% abaixo do obtido em 2014. Já 

algumas culturas, sinalizando  uma tendência a 

diversificação na produção agrícola alagoana, mas 

que ainda tem um peso pequeno no Valor 

Adicionado do setor tem apresentado resultados 

bastante expressivos, como o amendoim que 

representa 2,9% (VA) mas cresceu 620,0% de 2014 a 

2018; laranja 13,34% (VA) e 331,0% no mesmo 

período;  banana 3,82% (VA) e 131,0%, 

respectivamente. 

No tocante ao Valor Adicionado da indústria de 

Alagoas, na mesma base de comparação adotada 

acima, o sub-setor menos atingido pela crise foi o de 

distribuição de água, esgoto, energia e gás SIUP que 

em 2018 estava (-2,5%) abaixo de seu (VA) em 2014. 

Enquanto a indústria de transformação, construção 

civil e extrativa mineral encontravam-se (-16,89%), (-

35,36%) e (-24,57%), respectivamente.  



Investimento em 2019 aumenta na sua intensidade  

para a aquisição de máquinas e equipamentos 

Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Inovação e Pesquisa IEL/ AL com dados da  

Pesquisa de Investimento - CNI (2019). 

De forma semelhante ao ano de 2018, em 2019 os investimentos na 

aquisição de máquinas e equipamentos apresentam o maior 

percentual de respostas. Destaca-se que os demais tipos de 

investimentos não registraram incidências relevantes na análise. 

De acordo com os dados do gráfico nº 8, os 

investimentos previstos para 2019 refletem a 

mudança de estratégia apresentada em 2018, 

ou seja, o foco deixou de ser a melhoria do 

processo produtivo, apontado em 2016, e 

passou a ser investimentos na aquisição de 

máquinas e equipamentos com 72,6%. Em 2018,   

tal modalidade já era representativa em 

conjunto com  a modalidade de aquisição de 
nova tecnologia.  De forma geral, a pesquisa 

atual mostra estabilidade com os planos de 

investimento para 2019 e um adiamento da 

ideia de retomada do investimento.  

Essa mudança no objetivo pode ser explicada 

pelo fato das indústrias em sua retomada 

gradual apresentarem maior ociosidade. Esta 

última atingiu níveis recordes no período de 

2017-2018 (segundo a Pesquisa de Indicadores 
de Desempenho, a Utilização da Capacidade 

Instalada finalizou o ano de 2018 com 64 p.p, 

excluído os dados do setor sucroenergético). 

Assim, os investimentos em 2019 se projetam   

de forma  inconsistente devido  ao  quadro   de 

incertezas e fraco crescimento econômico, 

ocasionada pela perda de fôlego da 

economia em 2018. 

Na pesquisa anterior, referente aos 

investimentos em 2018, o percentual alcançou 

67,94% das empresas que investiram no ano. Em 

seguida, foi apontada a aquisição de novas 

tecnologias, incluindo automação e 

tecnologias digitais, com 11,76% de 
assinalações. 

Esse resultado é explicado pelo baixo 

investimento, principalmente nos últimos anos 

quando se confirmou a permanência da 

capacidade ociosa na indústria. Nos dois anos 

anteriores, ocorreu aumento  no número de 

indústrias alagoanas que utilizam tecnologias 

digitais, ou seja, que estão na Indústria 4.0, 

mesmo em uma fase embrionária. Entre o início 
de 2016 e o de 2018, o percentual das 

empresas que utilizam pelo menos uma 

tecnologia digital, entre as opções 

apresentadas, passou de 14,29% para 15,8%.  



Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Inovação e Pesquisa 

IEL/ AL com dados  da Pesquisa de Investimento CNI 

(2019). 

Uso de tecnologias digitais é destaque em 2019 

para atender o mercado interno 

Foco do investimento continua sendo o mercado doméstico à  

medida que Investimento no exterior segue distante de um projeto 

de internacionalização mais robusto para a indústria brasileira. 

A alocação do investimento em termos 
do mercado consumidor, se doméstico 
ou externo, não se alterou na 
comparação com a pesquisa publicada 
em 2018. O percentual do investimento 
voltado principalmente  para o mercado 
doméstico manteve-se constante em 
54,54% no período que intercalou 2018 e 
2019, segundo gráfico 9. O investimento 
voltado somente para o mercado 
externo se alterou, passando de 10% 
para 9,7%.  
A ausência de mudanças é resultado da 
debilidade da demanda doméstica, de 
um lado, e, de outro, das tensões 
comerciais no mercado externo. De 
forma geral, o investimento segue em 
patamar reduzido e a maioria das 
empresas, com mais de 80%, não tem a 
internacionalização como prioridade. 
Considerando o gráfico 10, do total das 
empresas alagoanas, 18,18% já utilizam 
tecnologias digitais, sendo que 6% 
pretendem aumentar esse investimento e 
12% pretendem mantê-lo. Nenhuma das 
empresas respondentes pretende reduzir. 
Considerando a característica estrutural 
da indústria alagoana,  marcada pela 
baixa intensidade no uso de tecnologia, 
bem como na  produção de produtos 
com um menor valor agregado, a 
preocupação com a concorrência, 
voltada, sobretudo, para   o mercado 
interno, deverá  sensibilizar os 
empresários a privilegiar a inovação de 
processos e produtos por meio dessas 
tecnologias digitais. 
De fato, a pesquisa em 2018-2019 revela 
que os investimentos em tecnologias 
digitais na indústria local estão muito 
concentrados nas empresas que já 
utilizam essas tecnologias. 



Não obstante o período de incerteza 
vivenciada pela indústria local, a 
maioria das empresas planeja investir 
em tecnologias que já utiliza, 
segundo a tabela 1. Embora a 
tecnologia já seja utilizada pela 
empresa, o plano de investimento 
para assegurar a condição da 
indústria 4.0 sugere que ainda há um 
grande caminho a percorrer para 
que a maioria dessas tecnologias 
seja implantada. De acordo com a 
tabela nº1, em média  27,27% das 
empresas investiram em automação 
digital com sensores para controle 
de processo, 63,64% das empresas 
utilizaram tecnologias digitais como 
sistemas integrados de engenharia, 
enquanto 36,36% usaram projetos de 
manufatura por computador 
CAD/CAM. Segundo a pesquisa, são 
empresas que adotam pelo menos 
um dos tipos de tecnologia digital e, 
em algumas situações, a maioria das 
tecnologias apresentadas em uma 
lista com 13 opções (O percentual é 
semelhante a pesquisa anterior). 
As tecnologias que permitem linhas 
mais flexíveis ou autônomas ainda 
são pouco utilizadas, tal percentual 
repercute em uma menor 
quantidade de empresas, segundo a 
tabela nº2,  que em 2019 planeja o 
uso dessas tecnologias e privilegia a 
inovação de processos e produtos 
por meio dessas tecnologias digitais. 
Na transição para a Indústria 4.0, as 
empresas alagoanas priorizam 
tecnologias para aumentar a 
eficiência do processo de produção 
e melhorar a gestão dos negócios, 
mas 18,18% já sinalizam a intenção 
de investirem em utilização de 
serviços em nuvens associados aos 
produtos.  

Expectativa de investimentos na indústria 4.0 é destaque em 

2018 e 2019 
Expectativa de uso de novas tecnologias digitais ainda é pequeno, mas 

acompanha a tendência dos investimentos. 

Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Inovação e Pesquisa IEL/ AL com 

dados da Pesquisa de Investimento CNI (2019). 

TABELA 1 - Investimento na Indústria 4.0 - As tecnologias digitais 

que a empresa já utiliza:
(%)

Projetos de manufatura por computador CAD/CAM 36,36

Sistemas integrados de engenharia para desenvolv imento e 

manufatura de produtos
63,64

Prototipagem rápida, impressão 3D e similares 9,09

Simulações/análise de modelos v irtuais para projeto e 

comissionamento (Elementos Finitos, Fluidodinâmica Computacional
9,09

Automação digital sem sensores, uso de Controlador Lógico 

Programável (CLP) sem sensores
18,18

Automação digital com sensores para controle de processo 45,45

Automação digital com sensores com identificação de produtos e 

condições operacionais, linhas flexíveis
27,27

Monitoramento e controle remoto da produção com sistemas do tipo 

MES e SCADA
18,18

Sistemas inteligentes de gestão, como comunicação M2M (máquina-

máquina), gêmeo digital (Digital Twin) e Inteligência artificial (IA)
9,09

Sistemas inteligentes de gestão, como comunicação M2M (máquina-

máquina) e gêmeo digital (Digital Twin)
0,00

Manufatura aditiva, robôs colaborativos (cobots) 0,00

Coleta, processamento e análise de grandes quantidades de dados 

(big data) da empresa
27,27

Incorporação de serv iços digitais nos produtos (Internet das Coisas 

ou Product Serv ice Systems)
18,18

Coleta, processamento e análise de grandes quantidades de dados 

(big data) sobre o mercado;  monitoramento do uso dos produtos 
9,09

Utilização de serv iços em nuvem associados ao produto 27,27

Não sei 9,09

TABELA 2 - Investimento na Indústria 4.0 - As tecnologias digitais 

que a empresa pretende investir em 2019:
(%)

Projetos de manufatura por computador CAD/CAM 18,18

Sistemas integrados de engenharia para desenvolv imento e 

manufatura de produtos
36,36

Prototipagem rápida, impressão 3D e similares 0,00

Simulações/análise de modelos v irtuais para projeto e 

comissionamento (Elementos Finitos, Fluidodinâmica Computacional
9,09

Automação digital sem sensores, uso de Controlador Lógico 

Programável (CLP) sem sensores
9,09

Automação digital com sensores para controle de processo 9,09

Automação digital com sensores com identificação de produtos e 

condições operacionais, linhas flexíveis
27,27

Monitoramento e controle remoto da produção com sistemas do tipo 

MES e SCADA
18,18

Sistemas inteligentes de gestão, como comunicação M2M (máquina-

máquina), gêmeo digital (Digital Twin) e Inteligência artificial (IA)
9,09

Sistemas inteligentes de gestão, como comunicação M2M (máquina-

máquina) e gêmeo digital (Digital Twin)
0,00

Manufatura aditiva, robôs colaborativos (cobots) 0,00

Coleta, processamento e análise de grandes quantidades de dados 

(big data) da empresa
9,09

Incorporação de serv iços digitais nos produtos (Internet das Coisas 

ou Product Serv ice Systems)
9,09

Coleta, processamento e análise de grandes quantidades de dados 

(big data) sobre o mercado;  monitoramento do uso dos produtos 
0,00

Utilização de serv iços em nuvem associados ao produto 18,18

Nenhuma das anteriores 27,27



Cresce o número de empresas com tecnologias digitais, 

mesmo que em estágio inicial 

Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Inovação e Pesquisa IEL/ AL  

com dados da Pesquisa de Investimento CNI (2019). 

Mesmo com a recessão e diminuição do consumo, a  proporção de 

investimentos em tecnologias digitais é representativa. 

Na análise das tabelas anteriores, percebe-
se que há um reduzido percentual de 
empresas que utilizam tecnologias digitais 
mais avançadas (como manufatura 
aditiva, robôs colaborativos, sistemas 
inteligentes de gestão, simulações e 
análises de modelos virtuais e internet das 
coisas). Entende-se que o avanço para 
essas aplicações significa uma 
transformação maior no modo de 
produção e modelo de negócio na 
indústria local. A maior parte das indústrias 
alagoanas ainda está no processo inicial 
de incorporação das tecnologias digitais, 
mas cerca de 45,54% pretendem investir 
em 2019, conforme gráfico 11. 
Por outro lado, considerando os dados das 
pesquisas anteriores, as empresas que 
continuaram investindo para se 
adequarem  a  um  contexto  de  retomada 
gradual do nível de atividade usaram 
como estratégias a redução dos custos, por 
meio do uso mais eficiente dos  

recursos produtivos o que engloba melhoria 
na gestão empresarial,  e da diferenciação 
de produtos procurando agregar valor e 
não mais redução de custos. 
Em síntese, apesar da crise econômica que 
atingiu a economia brasileira fortemente 
em 2015 e 2016 ter reflexos significativos na 
dinâmica da indústria alagoana, o que tem 
feito as intenções de investimento dos 
empresários alagoanos da indústria 
continuarem melhorando a partir de 2017 
foram as expectativas otimistas dos 
empresários  com as perspectivas de 
crescimento geradas pelo programa 
“ponte para o futuro” do Governo Temer e 
a vitória de Bolsonaro que trouxe a 
sinalização de menor intervenção do 
estado na economia e maior 
comprometimento com a agenda de 
reformas estruturais.  
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