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A balança comercial da indústria 
de transformação brasileira, por níveis 
tecnológicos, vem apresentando dé-
ficit crescente para os setores de alta, 
média alta e média baixa  intensidade 
tecnológica, como pode ser observado 
nos gráficos nº 1 e 2. Nestes setores, 
houve um aumento de US$ 12 bilhões 
no déficit no período do terceiro tri-
mestre de 2012 a igual período em 
2013. Isto evidencia a forte penetra-
ção de produtos tecnologicamente 
mais sofisticados no mercado brasileiro 
em função, primordialmente, da de-
fasagem cambial acumulada ao longo 
de mais de uma década no Brasil assim 
como das políticas de estímulo ao con-
sumo adotada no país, principalmente 
após a crise financeira de 2008. Se de 
um lado a apreciação cambial favorece 
a importação de bens de capitais tec-
nologicamente mais avançados e a um 
custo mais baixo, de outro aumenta o 
vazamento para o exterior dos estímu-
los domésticos de consumo ao facilitar 
a maior penetração de bens importa-
dos em virtude do aumento do poder 
de compra dos salários proporcionado 
pela desvalorização do Dólar frente ao 
Real, além   de desestimular as expor-
tações. Os dados acima apresentado 
parecem apoiar estes efeitos contradi-
tórios da política de apreciação cam-
bial. Por esta razão, corrigir tal política 
é um importante desafio a ser enfrenta-
do no próximos anos na economia bra-
sileira, uma vez que tal correção pode 
provocar fortes pressões inflacionárias 
que estimulem políticas monetárias 
extremamente conservadores base-
ada em taxas de juros básicas acima 
de dois dígitos com efeitos perniciosos 
sobre o desenvolvimento da indústria.
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Transformação brasileira por intensidade tecnológica
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Mercado apostar em IPCA próximo a 6%aa em 2014
Apesar de ter ajustado para baixo 

as expectativas de inflação para 2013, 
o mercado aposta em inflação crescen-
te nos próximos 12 meses, como pode 
ser observado no gráfico nº 3. Como 
foi apontado no Panorama Conjuntural 
anterior, a pressão para baixo do IPCA 
em 2013 está sendo possibilitada pela 
queda na inflação dos monitorados em 
função da administração dos preços de 
várias tarifas, como os preços dos trans-

portes públicos, redução da energia elé-
trica, defasagem no preço da gasolina. 
No período de janeiro a novembro des-
te ano a inflação média acumulada em 
doze meses no caso de duráveis foi de 
0,80%, de não duráveis de 10,93%, de 
serviços de 8,55% e monitorados 1,60%. 
Ou seja, esta última foi bem abaixo do 
centro da meta de inflação que é de 
4,5% e do teto de 6,5%, enquanto ali-
mento e serviços ficaram acima do teto. 

Como monitorados respondem por 
24,51% do IPCA e alimentos e serviços 
56,31%, o fato do primeiro está abaixo 
da meta tem contrabalançado a pressão 
altista do índice. É justamente neste as-
pecto que reside a aposta de alta uma 
vez que o mercado estima que o ajuste 
da defasagem dos preços monitorados 
levaria a um aumento de 1,5% no IPCA 
e que dificilmente estes preços poderão 
ficar reprimidos por muito tempo.
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A produção Industrial Brasileira em setembro de 2013
O desempenho da indústria bra-

sileira em setembro de 2013 apre-
sentou na margem, no levantamen-
to com ajuste sazonal, crescimento 
0,7%. Na comparação com o mesmo 
mês em 2012 a indústria registrou 

aumento de 2,0%. Na avaliação do 
IEDI, apesar do resultado na mar-
gem, “é preciso atentar para a perda 
de fôlego que a produção industrial 
vem apresentando ao longo do ano. 
A retração de 1,4% em julho-setem-

bro em relação ao trimestre imedia-
tamente anterior significa uma desa-
celeração das taxas de crescimento 
da indústria em geral em 2013 - que, 
aliás, já eram tímidas: 0,9% no pri-
meiro trimestre e 1,0% no segundo.”

Ademais, “o indicador de uti-
lização média da capacidade ins-

talada da FGV para setembro, com 
ajuste sazonal, manteve o patamar 

de agosto: 84,2%.” 
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RESUMO EXECUTIVO

Fraco desempenho da produção não irá repor o resultado 
negativo de 2012 (–11,29%), visto que acumulado de 2013 
só apresenta recuperação restrita a poucos setores.

É notório o momento camba-
leante pelo qual a indústria local 
passa, seja pelos rebatimentos da 
crise do setor sucroenergético, seja 
pelo fraco desempenho na maio-
ria das suas variáveis. Entre esses 
condicionantes, a indústria perdeu 
seu dinamismo, mesmo conside-
rando que alguns setores tenham 
usufruindo no decorrer do ano dos 
impactos das políticas de incentivo 
do governo, como a oferta de cré-
dito a taxa de juros mais baixa para 
financiamento de longo prazo e a 
desoneração tributária. Todavia, a 
combinação e a convergência de di-
versos fatores como volatilidade do 
câmbio que influenciam as decisões 
de produção e a baixa expectativa 
do industrial em relação aos investi-
mentos condiciona o ano de 2013 a 
ser considerado como um ano per-
dido para a indústria de transforma-
ção. 

De forma semelhante ao cená-
rio nacional, a indústria em Alagoas 
não se ajustou com as medidas na 
sua totalidade porque a economia 
brasileira também não retomou a 
sua pujança. Ademais, o setor com 
maior representatividade na indús-
tria alagoana vem sofrendo os im-
pactos da política nacional de pre-
ços para os combustíveis, que nos 
últimos oito anos aniquilou as mar-
gens dos produtores de etanol.  Não 
se pode deixar de mencionar que a 
crise de oferta de crédito que avan-
çou no setor desde 2008 foi am-
pliada com a redução de produtivi-
dade agrícola e com os preços sem 
competitividade devido ao teto do 
preço da gasolina, impactando na 
limitação e renovação de canaviais. 
Segundo dados do Sindaçucar-AL, 
a  redução do volume de  produção 
nas duas últimas  safras foi de 22%.

Nessa direção o indicador de 
faturamento recuou (-4,06%) em 

setembro e aumentou (2,25%) no 
acumulado de 2013 frente a igual 
período de 2012. O movimento de 
perda de ritmo da produção indus-
trial é marcante no final do terceiro 
trimestre do ano nos setores de Su-
croenergético com (-2,26%), Papel, 
Papelão e Celulose com recuo de 
(-46,38%) e na Indústria Química 
com (-13,13%). Ressalta-se que com 
a chegada do verão, aliado aos efei-
tos do consumo das festas natalinas 
e das férias escolares, bem como do 
calendário sazonal do setor açuca-
reiro, os números da produção po-
derão direcionar a um desempenho 
produtivo da indústria.

É importante ressaltar que a 
utilização da capacidade instalada 
chegou a 74,36%, bem abaixo da 
média em igual período de 2012. 
Neste contexto, deve-se contemplar 
que a indústria caminhará até o final 
do ano a passos lentos e poderá en-
trar em 2014 no mesmo ritmo, des-
tarte com uma evolução de sua pro-
dução menos oscilante.   O cenário 
apresentará uma dinâmica menor 
em setores como móveis, madeira e 
têxtil, além do rebatimento dos au-
mentos da taxa básica de juros, da 
redução dos gastos públicos e da re-
tração dos investimentos em plantas 
industriais por setores que sofreram 
o agravamento da crise internacio-
nal na acomodação do consumo das 
famílias. 

No contraponto, no cenário na-
cional, um indicador muito impor-
tante da retomada do crescimento 
vem sendo a expansão no segundo 
trimestre de 2013 de 9% da taxa de 
formação bruta de capital fixo, ou 
seja, investimentos em máquinas 
em relação ao segundo trimestre de 
2012.  Além disso, a inflação alcan-
çou à média, sem riscos de picos e 
sem alterar os ganhos reais de sa-
lário. De acordo com INPC (Índice 

Vendas
Setembro é marcado por forte re-
tração na variável à medida que 
setor sucronergético não impac-
tou positivamente na composição 
do índice.

Custo das Operações 
Industriais
O COI da indústria alagoana apre-
sentou crescimento em seis vari-
áveis, mesmo com início da safra 
do setor sucroenergético.

Pessoal Empregado
Maior atividade industrial veio 
acompanhada de geração de no-
vos postos de trabalho.

Remunerações
Pagas
Entre as variáveis avaliadas no 
mês, massa salarial foi a que apre-
sentou aumento intenso.

Horas Trabalhadas
Menor ritmo de atividade leva a 
variável apresentar recuo em 11 
setores.

Utilização da
Capacidade
Instalada
Utilização da Capacidade Instalada 
recua em setembro, sendo o recuo 
superior a igual período do ano an-
terior.

Indicadores de Desempenho
Setembro de 2013

Fatos Relevantes
Setembro/2013
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Nacional de Preços ao Consumi-
dor), a inflação acumulada entre 
janeiro e setembro de 2013 é da 
ordem de 3,61% e o acumulado 
nos últimos doze meses (outubro 
de 2012 a setembro de 2013) figu-
ra em 5,69%.

Em Alagoas, no mês de setem-
bro, foi anunciada pela Secretária 
de Planejamento e do Desenvolvi-
mento Econômico a concessão de 
incentivos a quatro novas indústrias 
para Alagoas que, juntas, vão gerar 
236 novos empregos diretos. En-
tre essas indústrias, a Alagoas Mix 
Preparação de Massa e Concreto 
LTDA, no segmento da construção 
civil com investimento no valor de 
R$ 12 milhões e geração de 70 em-
pregos diretos. Além de duas outras 
que vão se instalar Núcleo Indus-
trial Bernardo Oiticica II, ou seja, 
a Supreme, indústria voltada para a 
fabricação de argamassas colantes 
e para rejuntes. Seus investimentos 
são da ordem de R$ 1.9 milhões e 
a indústria deve se instalar em uma 
área de 12 mil m². A outra é a Ala-
plásticos com estimativa de área de 
2500 m² para atender ao aumento 
de sua capacidade produtiva, que 
chegará a 1100 toneladas de pastas 
e 950 toneladas de caixas de arqui-
vo morto. Por fim, a empresa Graal, 
responsável pela indústria e comér-
cio de alimentos, material de lim-
peza e derivados, investirá R$ 610 
mil e vai gerar 20 empregos dire-

tos e com previsão do faturamento 
alcançar mais de R$ 3 milhões até 
seu quinto ano de funcionamento.

Por outro, percebe-se que o 
cenário não é tão desolador para o 
estado de Alagoas à medida que o 
emprego industrial cresceu 1,88% 
no mês.  Ademais, a massa salarial 
aumentou (3,78%) em setembro, 
nos próximos meses a tendência 
de aumento sinaliza uma maior 
recuperação, visto que a redução 
da tarifa de energia elétrica e de-
sonerações tributárias minimizam 
os custos das indústrias permitindo 
o aumento de salários. Destaca-se 
que mesmo com as dificuldades 
financeiras citadas, as usinas ala-
goanas condicionaram um reajuste 
salarial acima da inflação para os 
colaboradores, ou seja, foi conce-
dido um reajuste de 7%, permitin-
do que o piso canavieiro alcançasse 
um ganho real acima da inflação de 
quase 1%, alternando-se de R$ 698 
para R$ 746, sendo a posição do 
maior salário da região Nordeste. 
Segundo informações do Sindaçú-
car-AL, além do reajuste salarial, as 
usinas alagoanas anunciaram ainda 
um piso garantia no valor de R$ 20. 

Em termos de desempenho 
setorial, a indústria química apre-
sentou recuo de (-13,13%) no mês, 
mesmo refletindo os impactos da 
progressão da Medida Provisória 
613/2013 em Lei, que permitiu a 
indústria química e petroquímica, 

reduzir as alíquotas do PIS/Pasep e 
da Cofin sobre a receita bruta de-
corrente da venda de nafta petro-
química às centrais petroquímicas e 
da venda de vários outros insumos 
químicos para centrais petroquími-
cas. Este incentivo é voltado a pro-
dução de resinas termoplásticas ou 
termofixas, polietileno, polipropi-
leno, polivinilcloreto (PVC), poliés-
teres e óxido de eteno e permitirá 
a redução da importação frente a 
produção local. O mês na indús-
tria local foi pautado pela parada 
na produção o que não permitiu 
a absorção dos efeitos da lei, bem 
como da redução da tarifa de ener-
gia elétrica, que tem permitido re-
dução de custos para as indústrias 
químicas.

Em setembro de 2013, as ven-
das reais da indústria recuaram em 
termos reais, (-4,06%) sobre agosto. 
O custo das operações industriais 
cresceu (4,77%) na mesma compa-
ração. Por sua vez, o emprego in-
dustrial mostrou uma leve expansão 
de 1,88%.  A variável hora trabalha-
da registrou retração de (-14,64%) 
frente a agosto. A indústria alagoa-
na passou de 77,63% para 74,36% 
na Utilização da Capacidade Insta-
lada o que representa uma retração 
de (-3,27) p.p. em relação a agosto. 
A massa salarial industrial apresen-
tou uma expansão de (3,78%) no 
mês de setembro em relação ao 
mês anterior.

Fonte: Núcleo de Pesquisa do IEL-AL
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Em setembro, a venda industrial 
recuou (-4,06%) em decorrência do 
forte impacto negativo dos principais 
segmentos da indústria alagoana. Tal 
cenário negativo ficou evidente em 
12 dos 15 setores considerados, dois 
a mais do que em agosto, na mesma 
base de comparação. Entre os setores 
com retração, três se destacaram com 
taxas de dois dígitos: Química com 
(-13,13%), Editorial e Gráfica com 
(-13,76%) e Papel, Papelão e Celulose 
com (-46,38%).  Todavia, na variação 
em relação à igual mês do ano anterior, 
na série com ajuste, o resultado foi po-
sitivo, com avanço de 48,80%. 

No recorte setorial, a indústria 
química apresentou um recuo em ra-
zão dos efeitos do apagão que atingiu 
toda a região Nordeste em agosto e 
impactou nos resultados, além das pa-
radas para manutenção que tiveram 
impacto nos resultados entre final de 
agosto e início de setembro. Após duas 
altas consecutivas nos meses de junho 
e julho, as vendas registraram recuo 
de (-13,13%) em setembro de 2013. 
Todavia no ano o setor apresenta uma 
alta no acumulado do ano de 22,59%. 
A redução de custos de matéria-prima 
durante o ano contribuiu para que o 
faturamento líquido da indústria quí-
mica somasse R$ 11 milhões em 2013. 
Este resultado demonstra a retomada 
do ciclo e uma expectativa de arrefeci-
mento da atividade econômica do seg-
mento, que vinha numa trajetória de 
aceleração desde o primeiro trimestre 
de 2013, culminando com a forte bai-
xa registrada no primeiro trimestre do 
ano que inverte essa tendência. 

Entre os indicadores no acumula-
do do ano, a Indústria Química apre-
sentou um avanço de 22,59%. Em boa 
medida esse desempenho é atribuído 
à demanda mais forte em grupos diver-
sificados de consumidores de produtos 
químicos no mês. Contempla-se, ain-
da, a realização de paradas para ma-
nutenção nos meses anteriores, bem 

como um melhor rendimento na pro-
dução atribuído aos novos processos e 
controles de produção. Não se poderia 
deixar de mencionar que tal situação 
pode ser causada por um refluxo mais 
prolongado da elevada expansão do 
ano, ou seja, de um ajuste mais pujan-

te.
Sob outra análise setorial, o recuo 

no mês se justifica pela queda das ex-
portações de açúcar, não obstante à  
desvalorização do real frente ao dólar 
no ano.  Mesmo com um total de US$ 
602 milhões no acumulado até setem-

Venda industrial recua no mês e no acumulado do ter-
ceiro trimestre.

Vendas Industriais
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bro de 2013, o ano já acumula uma 
perda de (-14,29%) frente a igual perí-
odo do ano anterior.  É possível inferir 
também que a desaceleração da pro-
dução industrial no período de setem-
bro de 2013 foi ocasionada por uma 
demanda inferior, dado o processo 
de acúmulo de estoques iniciado nos 
dois primeiros semestres.

Em linhas gerais, mesmo conside-
rando que o cenário do final de ano 
permita a indústria condições sazo-
nais ao estímulo da demanda, alguns 
fatores explicam a trajetória atual de 
retomada. Espera-se também que em 
2014 a indústria avance em razão das 
expectativas dos empresários indus-
triais em relação à economia brasilei-
ra, considerando às questões fiscais, 
investimentos em infraestrutura e os 
desdobramentos de um câmbio mais 
desvalorizado. Assim, a magnitude 
da inflexão de crescimento no ano 
pode ser explicada pela suspensão 
de políticas anticíclicas adotadas pelo 

governo, bem como de uma possível 
antecipação das decisões de consumo 
geradas nos meses anteriores a Copa 
do Mundo de 2014.

Assim, com um crescimento de 
2,25% do indicador no ano, não se 
pode dizer que não há mais ajustes de 
níveis de produção nos diferentes seg-
mentos da indústria ou que a produ-
ção da indústria alagoana começou, 
portanto, a entrar numa trajetória de 
crescimento mais consistente. Especu-
la-se que com o possível efeito legal 
do subsidio no setor sucroenergético, 
a previsão é que a produção industrial 
passe a oscilar menos e inicie o ano de 
2014 com taxas de crescimento posi-
tivas. Vale ressaltar que que a indústria 
não começará, nos primeiros meses 
do próximo ano, a se desenvolver a 
passos mais largos, mas a expectativa 
é que a produção continue em ritmo 
de crescimento modesto com taxas 
positivas. Entre os vários fatores cita-
dos anteriomente que  contribuem 

para estimular economia, sem dúvida 
a demanda interna continua refletin-
do a melhora dos níveis de confiança 
dos agentes econômicos, sustentada 
pela égide da oferta de crédito.  Tal 
comportamento pode ser observado 
na manutenção dos indicadores vare-
jistas confirmado pela Pesquisa Men-
sal de Comércio (PMC) do IBGE,  em 
que o comércio varejista em Alagoas 
elevou as vendas em 10,6%, especi-
ficamente, no mês de setembro, em 
relação ao mesmo período de 2012. 

Analisando a distribuição regio-
nal em relação à origem da produção, 
percebe-se uma diminuição da parti-
cipação de Alagoas como fornecedor 
de matéria-prima, reflexo da entressa-
fra açucareira.  Até o mês anterior, a 
maioria das compras de matéria-pri-
ma possuía a região Nordeste como 
fonte principal. Na avaliação por des-
tino da produção, os dados sinalizam 
uma inserção mais robusta em outros 
estados
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Nível de Emprego Industrial

Variável emprego industrial apresenta no terceiro tri-
mestre avanço em todas as bases de comparação.

O movimento de perda de ritmo 
da produção industrial embora tenha 
sido marcante no terceiro trimestre do 
ano, não afetou o emprego industrial. 
Nesse período, a variável apresentou 
um maior dinamismo em todas as ba-
ses de comparação. Nessa direção, o 
aumento de (1,88%) no emprego in-
dustrial apresenta as boas perspectivas 
do mercado de trabalho em Alagoas 
devem confirmar o aumento do núme-
ro de empregos formais em 2013, con-
forme gráfico ao lado. Nos próximos 
meses, refletindo os efeitos de uma 
base de comparação já menos afetada 
em razão da diminuição dos estoques, 
da ampliação do parque industrial e 
do aumento da demanda de final de 
ano, a tendência é de que a indústria 
apresente resultados mais vultosos.

Em setembro com relação a agos-
to, considerados os ajustes sazonais, o 
emprego industrial retraiu em quatro 
dos quinze segmentos pesquisados. As 
maiores retrações foram registradas em 
Metalúrgicas e Siderúrgicas (–2,22%), 
Editorial e Gráfica (–2,94%) e Papel, 
Papelão e Celulose (–4,76%). No con-
traponto, um dos maiores segmentos 
da indústria alagoana, a indústria quí-
mica apresenta uma demonstração 
adicional crescimento industrial.

Quando se avalia o acumulado 
do ano, percebem-se dez segmentos 
industriais cujo emprego vem aumen-
tando desde  2012 e se mantiveram em 
crescimento no acumulado do perío-
do janeiro-setembro de 2013. Como 
tal, observa-se, neste ano, um maior 
ritmo de evolução do emprego com 
mais de um dígito de expansão em seis 
segmentos. Entre eles, destacam-se: 
Minerais Não-Metálicos com 13,30%, 
Papel, Papelão e Celulose com 14,93% 
e Indústria Mecânica com 23,05% no 
acumulado dos nove primeiros meses 
de 2013.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Horas Trabalhadas

Na direção contrária ao emprego industrial, as horas 
trabalhadas na produção apresentam recuo em todas 
as bases de comparação.

No confronto de setembro contra 
agosto, as horas trabalhadas na pro-
dução declinaram (-14,64%). Os re-
sultados negativos mais relevantes em 
relação ao mês anterior vieram dos se-
tores Sucroenergético com (-13,56%), 
Têxtil com (-14,56%), Metarlurgicas e 
Siderurgicas com (-18,58%), Produtos 
Alimentares e Bebidas com (-23,39%) 
e Minerais Não-Metálicos com 
(-26,51%), em função de menor de-
manda no mês anterior e das chuvas 
que paralisaram algumas obras por 
semanas. No recorte anual, ou seja, 
acumulado de setembro de 2013 con-
tra acumulado de setembro de 2012, 
as horas trabalhadas na produção re-
cuaram (-17,95%), destacando-se os 
segmentos de Indústrias Diversas e 
Mobiliário com (-19,20%), Sucroener-
gético com (-23,52%) e Madeira  com  
(-39,39%).

Posto isto, destaca-se, ainda, 
que as horas trabalhadas na indústria 
de transformação recuaram em  um 
maior número de setores na compa-
ração entre  setembro de 2012 e de 
2013. A disseminação do inospito  
desempenho anual ocorreu em quase 
todas os setores  pesquisados quan-
do se compara setembro de 2013 a 
setembro de 2012. Ratifica o fato de 
que alguns setores, mesmo em um 
cenário de pós-crise, estarem com a 
utilização máxima de sua capacidade 
instalada. No contraponto, cabe res-
saltar o recorde absoluto na série da 
Indústrias Diversas e Mobiliário com 
alta de (36,40%), para atender a de-
manda gerada no periodo de enco-
mendas natalinas. 

É importante ressaltar que o indi-
cador deverá sinalizar uma tendência  
ascendente nos meses de outubro e 
novembro em decorrência do início 
da safra açucareira. Soma-se a isso, 
o fato de que bom comportamento 
do emprego industrial em setembro 
já traz consequências diretas sobre as 
horas trabalhadas.
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Remunerações Brutas

Mesmo considerando uma redu-
ção da renda, produção e horas traba-
lhadas neste ano, a massa salarial do 
total de trabalhadores da indústria ala-
goana cresceu (3,78%) em setembro e 
registra uma alta média de (7,39%) de 
janeiro a setembro.  Tal resultado pode 
sinalizar que, além de um possível 
otimismo em relação à atual situação 
de vendas, a trajetória do rendimento 
médio dos colaboradores tem manti-
do um nível consistente de expansão. 
Adicione-se a isso o resultado dos dis-
sídios trabalhistas referentes ao estabe-
lecimento dos acordos de importantes 
indústrias, como Química e Sucroe-
nergético.

Além disso, a alta se justifica tam-
bém pelo pagamento de parcela do 
13º salário e um percentual de férias. 
Na comparação com 2012, a mas-
sa salarial apresenta crescimento de 
(4,34%), em termos reais, na análise 
de setembro com setembro. Entre os 
grandes destaques de crescimentos 
salariais em relação ao ano passado 
ocorreram Vestuários e Calçados com 
(33,05%), Química com (49,37%) e 
Indústrias Diversas e Mobiliário com 
(54,19%).  

Parte desse aumento de horas 
extras pagas pode ser desdobrada em 
acerto em banco de horas e demissões 
ocorridas em algumas das empresas 
pesquisadas no mês de setembro. Vale 
ressaltar que alguns setores elevaram 
os salários reais em decorrência da 
manutenção do setor sucroenergético.  
Mencione-se que esse quadro teve 
efeitos positivos sobre a ampliação 
do estoque de empregos. Ademais, o 
ajuste e controle da inflação também 
contribuiu para um crescimento maior 
da renda real média em agosto e se-
tembro, considerando cinco meses em 
queda e dos efeitos da taxa de desem-
prego permanecer em patamar histo-
ricamente baixo no Brasil, cerca de 
5,4% em setembro.

Massa salarial em setembro apresentou bom desem-
penho em diferentes bases de comparação.
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Custo de Operações Industriais

O COI apresenta elevação intensa quando comparado 
com setembro de 2012.

Segundo análise da CNI, em se-
tembro o aumento do custo industrial 
na indústria deve-se, sobretudo, à su-
bida nos custos com bens intermediá-
rios (4,7%), em especial os importados 
(6,4%), e no custo de capital de giro 
(13,1%). 

 No recorte estadual, dado p am-
biente de controle dos custos de ener-
gia e de pessoal, acrescido da com-
binação dos aumentos de emprego e 
renda e poder de compra dos consu-
midores, a variável COI apresenta alta 
de (4,77%) no mês. Todavia, parte des-
se aumento é explicado pelo aumen-
to dos custos dos insumos industriais, 
visto que a parcela mais significante é  
explicada pelo início da safra açucarei-
ra. Logo os resultados do COI, excluso 
o setor sucroenergético, apresentaram 
uma baixa da ordem de (-2,88%) fren-
te ao mês de agosto.

Esse movimento ascendente dos 
custos, mesmo considerando um me-
nor número de dias em setembro, tam-
bém indica um aumento de produção 
para os próximos meses. De forma 
semelhante à análise em setembro de 
2012, a elevação dos custos dos mate-
riais vem sendo influenciada pela evo-
lução dos custos industriais, mesmo 
com a desvalorização da moeda do-
méstica que permitiu com que os pre-
ços dos importados crescessem mais 
que os custos, favorecendo a competi-
tividade dos produtos domésticos. 

Os dados confirmam que dez dos 
quinze gêneros pesquisados, apresen-
taram redução nos custos.  Além disso, 
entre os segmentos econômicos pes-
quisados, observa-se a expansão do 
COI naqueles que são determinantes 
para composição do índice da indús-
tria alagoana, entre eles, Sucroenergé-
tica e Indústria Mecânica.



Indicadores de Desempenho
Ano 4 - nº 23 - Setembro de 2013 w w w . f i e a . o r g . b r14

Capacitada Instalada

A redução da Utilização da Capacidade Instalada 
ocorreu mesmo diante da magnitude em decorrência 
da safra açucareira.

Mesmo com aumento da produ-
ção em setembro, a indústria alagoana 
seguiu trabalhando abaixo do nível 
de Utilização da Capacidade Instala-
da média, o que indica ociosidade na 
indústria local, com baixa em torno 
de de 3,0 pontos em relação ao mês 
passado. No mês de setembro, o nível 
médio de Utilização da Capacidade 
Instalada ficou em 74,36%, inferior 
ao observado em agosto, estimado 
em 77,63% e inferior aos 76,70% de 
setembro de 2012. Cabe mencionar 
que o nível da utilização deste mês é 
o mais baixo desde setembro de 2007. 
Na série com exclusão sucroenergéti-
ca também houve redução (76,65%) 
em setembro.

Com este resultado e seguindo o 
mesmo comportamento das horas tra-
balhadas, o nível de utilização da ca-
pacidade instalada (UCI) recuou e com 
isso, a variável completou dois meses 
consecutivos de retração, evidencian-
do, ainda, um quadro de formação de 
estoque da atividade industrial. Esse 
movimento pode estar relacionado a 
previsão de um maior desempenho no 
segundo semestre.

Destaca-se que a maior utiliza-
ção da capacidade produtiva no mês 
foi verificada no segmento de Extração 
e Tratamento de Minerais (100%). A 
média acumulada no ano de 2013 foi 
de 76% contra 82% em igual período 
do ano anterior.  O maior crescimento 
do mês ocorreu em Madeira.Para os 
demais setores, o bom desempenho 
do consumo privado reflexo do cres-
cimento do emprego e da renda é um 
dos principais responsáveis pela baixa 
ociosidade na indústria, o que tem con-
tribuído para estimular a implementa-
ção de novas unidades industriais em 
Alagoas, bem como novos projetos de  
modernização e ampliaçao da  capaci-
dade produtiva da indústria.
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