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Por quase três décadas a eco-
nomia chinesa cresceu a uma taxa 
média de 10,0%aa, ritmo que a per-
mitiu multiplicar por quatorze o seu 
PIB neste período. A crise financeira 
americana, que jogou a economia 
mundial em uma grande recessão, 
provocou uma forte desaceleração na 
média de crescimento chinês no perí-
odo de 2008 a 2013, como também 
nas estimativas do FMI para os próxi-
mos cinco anos com taxas médias de 
expansão abaixo dos 7,0%aa, como 
pode ser observado no gráfico nº 1. 
Este ritmo modesto, para o padrão 
chinês, obrigou o grande Dragão Asi-
ático a ter que repensar o seu mo-
delo de crescimento. O grande vetor 
de crescimento responsável por taxas 
de dois dígitos obtidas pela economia 
chinesa nas quase três décadas ante-
riores à crise de 2008 foram os inves-
timentos em formação bruta de ca-
pital fixo, com taxas de expansão de 
15%aa, coadjuvados por superávits 
crescentes na Balança comercial, no 
período de 2002 a 2007, como pode 
ser constatado nos dados do gráfico 
nº 2. O boom no mercado de com-
modities que aumentou os termos de 
trocas dos países emergentes, como 
o Brasil, e possibilitou significativo 
crescimento das reservas em divisas 
internacionais destes países, inclusi-
ve da própria China, foi, em grande 
medida, provocado pelo elevado di-
namismo da economia chinesa que 
se transformou em um grande expor-
tador de manufaturas para os países 
desenvolvidos.

Assim, a crise de 2008 pois 
em xeque o modelo chinês de cres-
cimento puxado pelos investimentos 
e superávits comerciais, mas com 
baixa participação do consumo no 
PIB. Isto porque níveis elevados de 
investimento sem o crescimento da 
demanda deprimida pela crise, em 
suas dimensões domésticas e exter-
na, levam a desequilíbrios dinâmicos 

provocados por excesso de capacida-
de ociosa.  Por sua vez, será muito 
complicado sustentar enormes supe-
rávits comerciais na medida em que a 

capacidade de absorção do resto do 
mundo estará limitada em função da 
lenta recuperação da economia glo-
bal e da redução do déficit comercial 
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dos EUA.
Deste modo, o desafio chinês 

para manter taxas de crescimento de 
no mínimo 7,5%aa passou a aumen-
tar a participação do consumo das fa-
mílias chinesas no PIB, uma vez que 
em 2013 representava apenas 35%, 
bem abaixo do percentual de 50% 
obtido em 1990. 

As estimativas de especialistas 
em economia chinesa, como Michael 
Pettis, são de que o consumo deve-
ria crescer 12%aa para que houvesse 
fortalecimento do mercado interno, 
algo nada trivial para um país com 
1,36 bilhões de habitantes e cultural-
mente elevada propensão a poupar. 
Em 2013, para se ter uma ideia do de-
safio que é estimular o consumo do-
méstico naquele país, a participação 
da poupança das famílias chinesas 

no PIB era de 50%, segundo o World 
Economic Outlook Database do FMI. 
Ademais, do ponto de vista de Pet-
tis, o mais provável é que o consumo 
Chinês cresça a uma taxa de 7%aa, 
o que fortalece a tendência para a 
economia chinesa crescer abaixo dos 
7%aa, conforme projeções do FMI 
apontadas no gráfico nº1.

Martin Wolf, em artigo publi-
cado no jornal Valor Econômico de 
26/03/2014, aponta a razão para o 
profundo desequilíbrio e os riscos 
a serem enfrentados pela economia 
chinesa nos próximos anos: “a Chi-
na também tem uma economia ex-
tremamente desequilibrada cuja ca-
racterística mais marcante é a baixa 
participação do consumo, público e 
privado, e um nível de investimentos 
extraordinariamente elevado (cerca 

de metade do PIB). Até o ano pas-
sado, quando houve uma pequena 
reversão, o aumento da participação 
dos investimentos tinha sido rápido e 
quase contínuo desde o início deste 
século. Atualmente, o consumo pri-
vado é de cerca de 35% do PIB, cerca 
de metade dos EUA. A participação 
extraordinária dos investimentos tem 
impulsionado o crescimento. Os ris-
cos relevantes para o desempenho 
econômico estão nos riscos correla-
tos de pânico financeiro, implosão de 
bolhas imobiliárias, endividamento 
elevado de governos locais e excesso 
de capacidade. O perigo é que uma 
correção rápida venha a provocar um 
ciclo de realimentação positiva e, as-
sim, uma desaceleração econômica 
muito mais acentuada do que a es-
perada”.
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Os gráfico nº 3 abaixo de-
monstra a dificuldade de levar a in-
flação ao centro da meta de 4,5%aa 
só com o uso da política monetária 
tendo como instrumento da taxa de 
juros selic. Com exceção dos anos 
de 2006, 2007 e 2009 nos quais a 
inflação ficou abaixo do centro da 
meta de 4,5%aa, nos quinze anos 
de vigência do Regime de Metas 
de Inflação no Brasil o IPCA, índice 
oficial de inflação, ficou acima dos 
5%aa em seis anos, ultrapassou o 
teto em cinco anos e ficou no teto 
em um. Uma importante explicação 
para este comportamento da infla-
ção está na ainda elevada indexa-
ção da economia, como pode ser 
observado na gráfico nº 4. Como 
discutido na Panorama FIEA passa-
do, o  Banco Central do Brasil em 
seu Relatório de Inflação traz um 

Box, como tem feito em anos ante-
riores, em que estima a influência 
sobre a taxa de inflação medida pelo 
IPCA dos seguintes itens:  (i) varia-
ção cambial; (ii) inércia associada à 
parcela da inflação que excedeu a 
meta; (iii) diferença entre expectati-
vas de inflação dos agentes e meta; 
(iv) choque de oferta ; (v) inflação 
de preços livres, excluídos os efei-
tos dos quatro itens anteriores; e 
(vi) inflação de preços administra-
dos por contratos e monitorados,                    
retirando-se os efeitos do item (ii). A 
política BCB de juros altos exerce in-
fluência direta, por meio dos canais 
de transmissão da política monetá-
ria, nos preços livres e nas expecta-
tivas dos agentes econômicos, uma 
vez que contribui, passado um certo 
tempo, para redução da demanda 
por consumo e investimentos e para 

melhorar as expectativas quanto à 
inflação futura. Todavia, não exerce 
influência nenhuma sobre o com-
ponente inercial da inflação, como 
ficou demonstrado nas fracassadas 
políticas de combate à inflação dos 
anos oitenta. Todos estes aspectos 
apontam para a dificuldade de se 
controlar preços no Brasil só com 
política de juros uma vez que ain-
da há um entulho de indexação que 
precisa em algum momento ser eli-
minado. Outro aspecto importante 
a ser colocado é que terapia de cho-
que para combater a inflação com 
este nível de indexação implica em 
custos elevados em termos de que-
da no nível de atividade e aumento 
da taxa de desemprego. Este é um 
grande desafio a ser enfrentado a 
partir de 2015, seja pelo atual go-
verno ou por um de oposição. 

A Inflação do Regime de Metas no Brasil
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A produção Industrial Brasileira em fevereiro
de 2014

Na comparação com o mes-
mo mês em 2013 a indústria regis-
trou aumento de 5,0%. Na avalia-
ção do IEDI, “o primeiro bimestre 
de 2014 acumula avanço positivo 
de 1,3% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, influenciado 
pelas expansões em bens de capital 
(8,0%) e bens de consumo duráveis 
(6,9%). Por sua vez, a produção de 
bens intermediários diminuiu 0,8% 
e a de bens de consumo semi e não 
duráveis cresceu apenas 0,1%. Ain-
da é cedo para comemorar e afirmar 
uma tendência altista na produção 

industrial brasileira, dadas algumas 
singularidades dos resultados da 
produção de automóveis e de bens 
de capital neste início do ano vere-
mos o que a informação de março 
vai revelar.”

Ademais, no tocante a utili-
zação da capacidade instalada, de 
acordo com o indicador da FGV, 
“a utilização da capacidade ociosa, 
com ajuste sazonal, de fevereiro de 
2014 seguiu o mesmo patamar de 
janeiro: 84,6%. Tal resultado man-
tém a maior marca obtida desde 
janeiro de 2011. Já na série sem 

ajuste sazonal, a utilização registra-
da foi de 83,8%, denotando nesse 
caso um crescimento em relação 
a janeiro, cuja marca foi 83,1%. A 
manutenção de um patamar na uti-
lização de capacidade instalada em 
fevereiro de 2014 em relação a ja-
neiro também se constata nos dados 
da CNI com ajuste sazonal, cujos re-
sultados evoluíram apenas 0,1 p.p., 
de 82,5% para 82,6%. Na série não 
ajustada, houve também um cres-
cimento de 80,8% para 81,3% na 
passagem de janeiro para fevereiro 
deste ano.”    
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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RESUMO EXECUTIVO

Na análise de fevereiro de 2014, 
os dados não permitem convalidar uma 
reversão da trajetória negativa anterior 
ou uma possibilidade de uma reação 
da indústria em geral à crise pela qual 
perpassa nesses últimos anos. Mesmo 
que alguns setores tenham apresentado 
recuperação no bimestre, o crescimento 
foi baixo e oriundo de um modelo base-
ado em estímulos ao mercado interno  
que já apresenta sinais de esgotamento, 
principalmente porque não houve au-
mento de produtividade. Como se pode 
observar na dimensão estrutural, a re-
tomada consistente do ritmo de cresci-
mento econômico da indústria depende 
de fatores relacionados a uma maior di-
versificação da base produtiva, além de 
politicas de desenvolvimento setorial, 
inclusive para setores que demandam 
uma maior qualificação da estrutura 
produtiva, como Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha e Química.

Considerando os dados da pes-
quisa, o mês de fevereiro apresentou 
uma alta retração da produção. No 
mês, a atividade industrial, medida pelo 
IEL-AL recuou (-9,54%), em relação a ja-
neiro.  O índice acumulado no primeiro 
bimestre do ano mostrou recuo de 
(-18,25%), acelerando o ritmo de vola-
tilidade frente ao fechamento do quarto 
trimestre de 2013 (-4,5%), ambas as 
comparações contra o igual período 
do ano anterior. De forma geral, a pes-
quisa apontou redução na intensidade 
de queda frente ao resultado do último 
mês de janeiro, mas assinalou um recuo 
mais acentuado desde abril de 2013.

Percebe-se, assim, uma redução, 
comparativamente ao obtido no pri-
meiro bimestre do ano anterior. Em 

termos explicativos e analisando-se a 
indústria dentro de uma perspectiva 
mais ampla, ao lado de outros indicado-
res históricos tais como custos, salários 
e a mão de obra empregada, conclui-
se que, tradicionalmente, o mês de fe-
vereiro tem um timbre sazonal de baixa 
atividade para a indústria em decor-
rência do menor número de dias úteis, 
mesmo considerando que o período 
do carnaval em 2014 tenha sido em  
março e não tenha impactado no re-
sultado. Entende-se que este cenário 
também já era previsto, na medida em 
que os indicadores industriais do setor 
Sucroenergético apresentaram os des-
dobramentos do final da safra e não 
há a percepção de um movimento que 
pode ser um ajuste à trajetória de que-
da ocorrida anteriormente. No mês de 
fevereiro, a indústria do açúcar recuou 
(-15,56%) frente a janeiro e (-44,65%) 
no acumulado do bimestre frente ao 
mesmo período do ano anterior.

De acordo com estimativas do 
Sindaçúcar-AL deverão ser esmagadas 
até o fim de março, cerca de 22 milhões 
de toneladas de cana, ou seja, há pre-
visão de quebra de safra em torno de 
7,7%. Por sua vez, a produção de eta-
nol também deve registrar quebra ante 
ao ciclo anterior. Com a estimativa de 
produzir 501.516 milhões de litros do 
combustível (anidro e hidratado), as usi-
nas devem ter uma redução de -7,7% 
em comparação a safra passada quando 
foram produzidos 543.156 milhões de 
litros de etanol.

Além de problemas com a 
redução do volume de cana em decor-
rência da adversidade climática e das 
dificuldades financeiras devido ao alto 

Vendas 
A Indústria Química com recuo 
de (-5,65%) em fevereiro fornece 
uma das maiores contribuições 
negativas para o resultado global 
do faturamento, excluindo-se o 
setor Sucroenergético.

Custo das Opera-
ções Industriais
O nível do COI apresenta forte 
elevação em setores como Vestu-
ário e Calçados com 176,71% e 
Madeira com 414,47%,

Pessoal Empregado
Vestuário e Calçados e  Sucroe-
nergético são os gêneros que regis-
tram os piores desempenhos em 
fevereiro. 

Remunerações 
Pagas
A massa salarial no mês é inferior à 
registrada ao mês anterior. O seg-
mento  Sucroenergético respon-
deu por 50% desse recuo.

Horas Trabalhadas
Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha e Têxtil são os grandes 
gêneros responsáveis pela redução 
da variável no mês.

Utilização da
Capacidade
Instalada
A UCI demonstra sinais de expan-
são ao retirar-se a influência açuca-
reira. De forma geral, as empresas 
operam com níveis de utilização 
da capacidade instalada muito 
próximas de 75%.

Indicadores de Desempenho
Fevereiro de 2014

Fatos Relevantes
Fevereiro/2014 O segundo mês do ano se inicia 

com grande parte das variáveis 
apresentando resultados negativos 
em todas as bases de comparação.
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custo de produção frente à política 
federal de congelamento de tarifas de 
combustíveis, a safra 2013/2014 foi 
afetada também pelos preços prati-
cados no mercado internacional e 
pela compatibilidade dos custos de 
produção. Segundo o Sindicato, nas 
duas últimas safras o setor beneficiou 
em Alagoas 23 milhões de toneladas 
de cana, no ciclo 12/13, e 26 milhões 
de toneladas de cana na moagem 
11/12.

De outro lado, considerando a 
forte capilaridade da Indústria Quími-
ca nas mais diferentes atividades e em 
praticamente todas as cadeias, apesar 
do aumento da produção em compa-
ração com fevereiro de 2013, as para-
das programadas para manutenção e o 
mês mais curto levaram os volumes de 
produção e de vendas para baixo em 
relação a janeiro de 2014. De forma 
geral, os dados da pesquisa do IEL-AL 
evidenciaram uma queda de (-5,65%) 
em fevereiro em relação ao mês ante-
rior, no acumulado dos dois primeiros 
meses do ano, as vendas internas são 
negativas em (-2,73%), sobre igual 
período de 2013. Na comparação 
com igual mês do ano passado, o ín-
dice de fevereiro exibiu retração de 
(-6,57%). Destaca-se que a maior em-
presa do segmento aproveitou o início 
do ano, que tradicionalmente é mais 
calmo no setor, para realizar paradas 
programadas para manutenção, im-
pactando a produção. Além das para-
das, o mês de fevereiro teve três dias 

a menos do que janeiro, o que acaba 
tendo impacto em um setor que opera 
em regime de processo contínuo. É im-
portante ressaltar que coerência entre 
a demanda registrada e o crescimento 
das importações de produtos químicos 
no País. Nesse mesmo período, segun-
do dados da ABIQUIM, o aumento do 
volume importado foi de 16,7%. “Além 
de perder espaço para os importados, 
gerando emprego e riqueza fora do 
País, o segmento também não tem 
conseguido elevar suas exportações, o 
que é mais uma prova da perda de ca-
pacidade de competição no mercado 
internacional”.

Sob outra perspectiva, o mês 
também foi marcado pela possibi-
lidade de implantação nos próximos 
meses de novas indústrias, entre elas 
a Qualitmax, especializada na fabri-
cação de argamassas e rejuntes que 
pretende construir uma nova fábrica 
no município de Marechal Deodoro. 
Por outro lado, a expectativa comum 
é o fato da indústria White Martins 
almejar a ampliação da unidade fabril 
em Alagoas com investimento de R$ 
1 milhão nos  municípios de Pilar, Rio 
Largo, Murici e São Miguel dos Cam-
pos.  Vistos esses resultados gerais, 
complementa-se no mês o fato de que 
dentre os 15 setores mensurados pela 
pesquisa, 08 apresentaram recuo no 
período. No contraponto, os maiores 
destaques negativos ficaram por conta 
da Construção Civil com (-87,99%) e 
Editorial e gráfica com (-56,55%). Os 

aumentos mais expressivos das vendas 
ocorreram em Produtos Alimentares e 
Bebidas (9,89%), Indústria Mecâni-
ca (64,09%), Vestuário e Calçados 
(71,90%) e Minerais Não-Metálicos 
(131,89%). 

Corroborando a análise, é 
importante examinar a evolução da 
balança comercial do mês. Assim, 
no âmbito do comércio exterior, se-
gundo os dados disponibilizados pelo 
Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio, as exportações 
somaram US$ 101,8 milhões, recu-
ando (-23,73%) frente a janeiro.  No 
acumulado do bimestre, as vendas 
alagoanas para o mercado externo 
totalizaram US$ 180,6 milhões con-
tra US$ 310,6 milhões registrados 
no mesmo período do ano passado, 
totalizando um recuo de (-41,86%) 
frente ao ano anterior. 

Em fevereiro de 2014, as ven-
das da indústria recuaram, em termos 
reais, (-9,54%) sobre janeiro. Por sua 
vez, o emprego industrial mostrou um 
elevado recuo de (-15,05%) quan-
do comparado a janeiro. A variável 
hora trabalhada registrou recuo de 
(-14,66%), frente ao mês anterior. 
O nível  de ut i l ização da capa-
cidade insta lada avançou de 
71,9% para 84,3% em fever-
eiro.  A massa sa lar ia l  industr i -
a l  apresentou uma retração de 
( -8,42%) no mês.  Por f im, o COI 
reduziu ( -9,61%)% frente a ja-
neiro.
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Na discussão atual, o foco da 
política industrial discute a necessida-
de de medidas como ampliação dos 
investimentos em educação, infraes-
trutura e P&D, redução das taxas de 
juros, desenvolvimento do mercado 
de capitais e adequação das fontes 
de financiamento existentes,  refor-
ma tributária e de flexibilização do 
mercado de trabalho. 

Apesar de uma expectativa 
mais favorável para  indústria bra-
sileira em 2014, o nível de ativida-
de local retraiu  (-9,54%), quando 
comparado com o mês anterior. 
Ressalta-se que as dificuldades de 
produção da safra 2013/2014 foram 
marcadas pela adversidade climática 
e por dificuldades creditícias, levan-
do a maioria das usinas a não atingir 
a meta prevista. Conforme se depre-
ende da análise setorial, neste ano, 
o ciclo sazonal obteve uma quebra 
na produção de 7,7%.  

Por outro lado, o comporta-
mento da indústria no mês não deve 
ser encarado apenas como inversão 
na tendência de recuperação das 
commodities da indústria alagoana, 
mas como uma acomodação dos 
demais segmentos. Observando-se 
com mais cuidado a trajetória 
recente das estruturas de ven-
da, constata-se, com efeito um re-
cuo de (-6,53%) na variável, excluso 
os dados do setor sucroenergético. 
Historicamente o mês de feverei-
ro tem um timbre sazonal de baixa 
atividade para a indústria alagoana 
em decorrência do aquecimento de 
setores de serviços (turismo e ca-
lendário escolar), menor número de 
dias úteis e período da entressafra. A 
própria Indústria Química respondeu 
por (-5,65) % em relação a variável 
em janeiro.

Venda industrial é marcada no mês pelo início da 
entressafra açucareira e do menor número de
dias úteis.

Vendas Industriais
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Um aspecto a salientar no con-
texto produtivo do mês de fevereiro é 
o fato do “efeito calendário”, visto que 
fevereiro teve um número menor de 
dias úteis em relação a janeiro. Ade-
mais, esse foi um dos piores resultados 
para um mês de fevereiro desde 2007, 
impulsionado, principalmente, pela 
retração de um dos setores alagoano 
mais prejudicado pela crise da indús-
tria. Entende-se que a maior integra-
ção da indústria alagoana às cadeias 
de valor em nível nacional poderia ser 
uma importante estratégia defendida 
para a política industrial alagoana, evi-
tando que a concentração industrial 
implicasse em uma retração de toda a 
indústria em um mês sazonal.

Em fevereiro, o recuo dos seto-
res Sucroenergético (-20,09%) e Ves-
tuários e Calçados (-37,39%) foram os 
maiores pela variação de (-15,05%) na 
variável Pessoal Empregado, frente a 
janeiro. Convém reiterar, antes de se 
proceder à análise dos resultados en-
contrados, que o cenário condiz com 
os aspectos sazonais da entressafra 
açucareira e das indústrias com picos 
oriundos da demanda natalina. Além 
disso, o recuo do emprego não foi um 
fenômeno generalizado em termos se-
toriais, pois a maioria absoluta dos se-
tores não exerceu influência no total.

Constata-se, à primeira vista, 
que após uma trajetória de três meses 
de retração, a queda do emprego no 
mês reflete redução do desempenho 
da atividade industrial ou um cenário 
de acomodação para alguns segmentos, 
pois de agosto a novembro de 2013 a 
variável acumulou um crescimento de-
vido às contratações da indústria sucro-
alcooleira. Quando comparado com o 
mesmo mês de 2013, o emprego cres-
ceu (30,43%). O setor Sucroenergético 
com (49,21%) influenciou com maior 
impacto na composição geral. 

Emprego industrial recua (-13,97%) no primeiro
bimestre do ano, reforçando as primeiras
demissões do setor sucroenergético.

Nível de Emprego Industrial
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Considerando a forte concentra-
ção da indústria alagoana no segmento 
de açúcar, o mês de fevereiro apresenta 
efeitos do baixo dinamismo da entres-
safa açucareira na variável horas traba-
lhadas. Mesmo que alguns segmentos 
como a cadeia química-plasticos tenha 
sido beneficiado nos útlimos meses por 
medidas contempladas no Plano Brasil 
Maior com a inserção de requisitos de 
conteúdo nacional, preferências para 
as compras governamentais, subsidios 
ou especificações técnicas de produ-
tos, a  indústria local sofre os efeitos da 
deterioração das contas públicas, baixa 
poupança e  investimentos e  estagna-
ção da  indústria.

 O total de Horas Trabalhadas 
na produção na Indústria alagoana no 
mês de fevereiro foi (-15,05%) menor 
do que em janeiro. Em decorrência, 
principalmente, do menor número 
de dias úteis, houve queda em alguns 
segmentos. Como era esperado nos 
meses anteriores, ampliou-se a difusão 
da  variável nos segmentos associados 
ao emprego e à renda, como indústria 
de Vestuários, Têxtil e Editorial Gráfica 
influenciadas por ineficiências que ele-
vam os custos de produção, elevação 
de custos com a mão de obra.

Todavia na análise, excluso o 
setor sucroenergético, ocorreu eleva-
çao de 11,80%. Com base na análise 
realizada, é possível levantar algumas 
questões para o maior número de ho-
ras trabalhadas, entre elas: o retorno 
de férias coletivas e individuais e o au-
mento de postos de trabalhos em al-
guns setores. Em termos setoriais, seis 
dos quinze setores apresentaram resul-
tados positivos: Alimentares e Bebidas, 
Minerais Não-Metálicos, Química e 
Indústria Mecânica. Na análise por ca-
tegorias de uso, era de se esperar que 
um aumento de vendas no varejo e 
serviços no mês gerasse no curto prazo 

uma oscilação de menor impacto na 
variável.

Em fevereiro, as horas trabalhadas na produção, 
indicador mais relacionado com o nível de
atividade, recuou (-15,05%).

Horas Trabalhadas
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 A massa salarial, em fevereiro, 
registrou recuou de (-8,42%) em com-
paração com janeiro de 2014. Assim, o 
resultado da variável adveio quase que 
exclusivamente da condição histórica 
do mês de fevereiro, especificamente, 
da alta base de comparação de janei-
ro, ou seja, do crescimento anterior das 
remunerações vinculadas ao pagamen-
to de férias coletivas e individuais. 

Analisando a variável, sem a in-
fluência açucareira, verifica-se no mês 
um aumento da ordem de (8,28%).Na 
análise setorial,  sendo que sete dos 
quinze setores pesquisados elevaram o 
contingente de trabalhadores na indús-
tria contra igual mês do ano passado. 
Os destaques positivos foram: Minerais 
Não-Metálicos (29,34%), Editorial Grá-
fica (27,72%) e Papel, Papelão e Celu-
lose (66,74%). 

No contraponto, as quedas 
mais importantes ocorreram em: Ma-
deira      (–12,44%), Sucroenergético 
(-13,04%), Produtos Plásticos e Borra-
cha (-26,50%) e Vestuário e Calçados 
(–28,89%). Nesses setores, o recuou na 
variável ocorreu em decorrência das 
paradas na produção devido ao menor 
número de dias trabalhados, inclusive 
concessão de férias e da redução do 
pessoal ocupado.

Por sua vez, a maior contribui-
ção positiva relevante veio de Papel, 
Papelão e Celulose. O aumento nas 
remunerações pagas por esse gênero 
foi provocado pelo crescimento nas re-
munerações pagas aos trabalhadores, 
devido o aumento no número de pos-
tos de trabalho e de horas-extras. 

Não se pode deixar de men-
cionar que o  aumento do emprego e 
dos salários, bem como, o reajuste do 
salário mínimo devem contribuir ainda 
mais para o aumento da variável. Vale 
mencionar, que em 2014 haverá elei-
ções presidenciais, consolidando o au-
mento dos gastos públicos nesse setor.

Em fevereiro, a massa salarial recuou (-8,42%) 
ante janeiro.

Remunerações Brutas
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Em fevereiro, o índice de Cus-
tos de Operações Industriais recuou    
(-9,61%) frente a janeiro. Na compa-
ração com o mesmo mês do ano an-
terior, houve avanço de (64,83%), o 
maior desde fevereiro de 2007.  

De forma semelhante, a variá-
vel, excluso o setor sucroenergético, 
recuou (-9,23%) em fevereiro.  Assim, 
o resultado foi influenciado pela uti-
lizaçao da capacidade instalada em 
alguns segmentos, em especial, da in-
dústria Química.

Com tal, os setores  de Minerais 
Não-Metálicos(+94,20%),Vestuários 
e Calçados (+176,71%) e Madeira 
(+414,47%)  foram  os segmentos que 
apresentaram variação positiva mais 
significantes nesta comparação.

No caso da Minerais Não-Me-
tálicos a reviravolta nos mercados de 
commodities foi suficiente para am-
pliar os ganhos obtidos nesse primei-
ro bimestre de 2014. Espera-se que a 
proporção que as condições econômi-
cas ampliem a producao, os efeitos  de 
novos investimentos programados para 
o setor ajuste-se a uma nova realida-
de de  aumento da demanda frente as 
plantas industriais.

No comparativo frente ao mes-
mo período do ano anterior, o COI 
do setor químico avançou (330,13%), 
sendo que a recuperação no mercado 
imobiliário e na indústria automobilís-
tica foram suficientes para abrandar as 
taxas negativas na Indústria Química 
do Estado.

O COI da indústria alagoana reduz em fevereiro, 
impulsionado, em parte, pela expectativa da 
redução do consumo.

Custo de Operações Industriais
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Mesmo com a redução do nú-
mero de horas trabalhadas na indús-
tria sucroenergética, frente a janeiro,  
a variável resultou em um movimento 
de ampliação da capacidade instala-
da no mês analisado. Considerando, 
ainda, o maior número de dias úteis, 
a utilização da Capacidade Instalada 
da indústria em fevereiro de 2014 
(84,5%) avançou em relação ao mês 
anterior (71,9%). Assim, a Capacida-
de Instalada da Indústria Alagoana 
avançou (12,6) pontos percentuais 
(p.p.). 

De forma semelhante ao rela-
tório de indicadores de desempenho 
do mês anterior, incluso o setor ener-
gético, a UCI é maior  em relacao a 
fevereiro de 2013, quando analisado 
a variável em igual período do ano 
anterior. Quando analisado fevereiro 
de 2014 (84,5%) perante a feverei-
ro de 2013 (80,0%), percebe-se uma 
variação positiva de 4,5 p.p, resulta-
do dos impactos da produção açuca-
reira. 

Apenas dois segmentos indus-
triais operaram com mais de 90% de 
sua capacidade de produção em fe-
vereiro de 2014: Vestuários e Calça-
dos e Sucroenergético.Em termos ex-
plicativos, a retomada da produção 
industrial da Indústria Química no 
último trimestre do ano trouxe con-
seqüências para a variável na medida 
em que a sustentação desta amplia a 
possibilidade de aumento da variável 
em 2014.

Em fevereiro, a indústria da 
transformação operou com 80,6% de 
sua capacidade produtiva, em média. 
Essa utilização é igual à de janeiro, e 
1,4 pontos percentuais inferior à de 
dezembro de 2013, quando anali-
sado a variável em igual período do 
ano anterior.

Uso da capacidade aumenta em fevereiro,
retificando um cenário do final da safra
na indústria sucroenergética.

Capacitada Instalada
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