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O Banco Central do Brasil reduz 
suas estimativas para o crescimento do 
PIB no acumulado de quatro trimestres 
para o ano de 2014, como pode ser 
visto nos gráficos nº 1 e 2. Do ponto 
de vista da demanda, as expectativas 
do BCB são de redução nos ritmos de 
crescimento do consumo das famílias, 
investimentos, exportações líquidas e 
crescimento do consumo do governo. 
No caso dos gastos das famílias dois 
fatores tem contribuido para a desa-
celeração: aumento do individamento  
e níveis mais baixos de elevação dos 
salários reais, principalmente do salá-
rio mínimo. Tais fatores tem impactado 
negativamente nas projeções para o 
crescimento das vendas do comércio e 
da produção da indústria de transfor-
mação que é estimada  em 0,5% no 
quarto trimestre de 2013 bem abaixo 
de 1,9% obtido no mesmo período 
em 2012. Em relação ao investimen-
to o BCB alerta que a perspectiva de 
desaceleração na FBCF em 2014 refle-
te, em parte, o carregamento estatísti-
co do último trimestre de 2013, que 
apresentou uma taxa de crescimento 
muito alta. No tocante as exportações 
líquidas devem se beneficiar do cená-
rio de maior crescimento global e da 
depreciação do real, a qual também 
deve contribuir para o arrefecimento 
das importações. Aqui é importante sa-
lientar que as fortes oscilações da taxa 
de câmbio neste início de ano com 
vies de apreciação pode afetar nega-
tivamente as projeções de crescimento 
das exportações líquidas.  Em síntese, 
as projeções do BCB apontam para um 
ritmo ainda débil de crescimento da 
economia brasileira em 2014 e, como 
tem apontados as pesquisas da CNI, 
os níveis baixos de confiança dos em-
presários, principalmente da indústria, 
na economia brasileira tem em grande 
medida refletidos estes números.

Indicadores de Desempenho
Março  de 2014

BC rever para baixo projeções do PIB do Brasil 
para 2014

PANORAMA CONJUNTURAL FIEA



2
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 5 - nº 29 - Março de 2014

O Banco Central do Brasil em 
seu último Relatório de Inflação traz 
um Box, como tem feito em anos an-
teriores, em que estima a influência 
sobre a taxa de inflação medida pelo 
IPCA dos seguintes itens:  (i) variação 
cambial; (ii) inércia associada à par-
cela da inflação que excedeu a meta; 
(iii) diferença entre expectativas de in-
flação dos agentes e meta; (iv) choque 
de oferta ; (v) inflação de preços livres, 
excluídos os efeitos dos quatro itens 
anteriores; e (vi) inflação de preços 
administrados por contratos e monito-
rados, retirando-se os efeitos do item 
(ii). Como pode ser observado no grá-
fico nº 3 abaixo, houve uma mudança 
importante quando se compara a de-
composição do IPCA para os anos de 
2012 e 2013.  O primeiro aspecto a 
destacar é que aumentou a influência 
tanto dos preços livres como da inér-
cia e das expectativas na determina-

ção da inflação em 2013. Ou seja, os 
fatores de demanda, indexação e de-
terioração das expectativas dos forma-
dores de preços pesou consideravel-
mente para a inflação do ano de 2013. 
Destes, a elevação da taxa de juros, 
em tese, contribuiria para redução da 
demanda por consumo e investimen-
tos e para melhorar as expectativas 
quanto a inflação futura. No entanto, 
não exerce influência nenhuma sobre 
o componente inercial da inflação, 
como ficou demonstrado nas fracas-
sadas políticas de combate à inflação 
dos anos oitenta. Para se ter uma ideia 
das limitações do uso da taxa de ju-
ros para reduzir a inflação no Brasil, 
em 2012 42% da variação do IPCA foi 
determinado por indexação e choques 
de oferta e cambial, enquanto que em 
2013 este percentual foi de 25%, em 
função da compressão das tarifas pú-
blicas.   Outro fator importante a sa-

lientar a partir dos dados do gráfico nº 
3 é que houve uma diminuição do im-
pacto dos choques de oferta e cambial 
sobre a inflação e que a compressão 
dos preços administrados foi funda-
mental para que a inflação não ficasse 
muito próxima o teto da meta de 6,5% 
em 2013. Ou seja, se não tivesse ha-
vido a redução nas tarifas de energia 
elétrica e a revogações de reajustes de 
tarifas de ônibus urbano, a inflação de 
preços administrados seria muito pró-
xima a observada em 2012 de 3,65%, 
o que colocaria a inflação de 2013 em 
6,40%. Todos estes aspectos apontam 
para a dificuldade de se controlar pre-
ços no Brasil só com política de juros 
uma vez que ainda há um entulho de 
indexação que precisa em algum mo-
mento ser eliminado. Este é um gran-
de desafio a ser enfrentado a partir de 
2015, seja pelo atual governo ou por 
um de oposição.

Aumento dos juros e inflação em alta
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A produção Industrial Brasileira em janeiro de 2014

O desempenho da indústria 
brasileira em janeiro de 2014 apresen-
tou na margem, no levantamento com 
ajuste sazonal, variação de 2,9%. Na 
comparação com o mesmo mês em 
2013 a indústria registrou retração de 
-2,4%. Na avaliação do IEDI, “a indús-
tria passa por uma crise de competiti-
vidade, que tem no longo período de 

moeda nacional valorizada, nos inves-
timentos insuficientes em infraestrutu-
ra e num ambiente de negócios pouco 
favorável suas causas mais diretas. Essa 
crise e o acirramento da concorrência 
internacional depois de 2008 estão 
mexendo com a configuração da in-
dústria nacional, cuja perda de densi-
dade é clara. Isso não quer dizer que 

o setor industrial brasileiro esteja mo-
ribundo. Em outros momentos difíceis, 
a indústria já mostrou ser capaz de rea-
gir. E a expectativa é que, neste ano de 
2014, sobretudo puxada pelos investi-
mentos, a indústria dê sinais de uma 
reação mais consistente - conforme si-
nalizaram os resultados da indústria de 
bens de capital em janeiro de 2014”.

 Ademais, no tocante a utiliza-
ção da capacidade instalada, de acordo 
com o indicador da FGV com ajuste sa-

zonal, “houve um expressivo aumento 
na utilização da capacidade instalada na 
indústria de transformação, com o ín-

dice médio da FGV dessazonaizado au-
mentando de 84,3% em dezembro de 
2013 para 84,6% em janeiro de 2014”.
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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RESUMO EXECUTIVO

Embora os dados da Pesquisa de 
Desempenho Industrial revelem o bom 
resultado alcançado pelo setor Sucro-
energético no mês de março com au-
mento de 97,61% frente a fevereiro, é 
importante apontar que nos últimos me-
ses, outros setores da economia alagoana 
vêm sendo destaque da dinâmica indus-
trial em razão dos 5 bilhões de investi-
mentos privados no Estado nos últimos 
cinco anos e o salto no PIB per capita do 
Estado que “passou de R$ 5.858,00, em 
2007, para R$ 9.079,48, em 2011”. 

Segundo análise do Valor Econô-
mico, de 2003 a 2013, a economia nor-
destina registrou avanço médio de 4,1% 
ao ano, enquanto a marca brasileira ficou 
na casa dos 3,3% ao ano. A participação 
da região no Produto Interno Bruto (PIB) 
do país passou de 13%, em 2002, para 
13,8% no ano passado. Nesse interim, 
o PIB nordestino continuou em expan-
são com crescimento de 2,5% em 2012 
e 3,1% no ano passado, segundo o Es-
critório Técnico de Estudos Econômicos 
(Etene), acima do PIB nacional, de 1% e 
2,3%, respectivamente.

Por outro lado, o resultado do 
trimestre confirma que os resultados do 
mês não alteram qualitativamente a aná-
lise geral da indústria alagoana, visto que 
o acumulado aponta a redução da ativi-
dade industrial. Na passagem de feverei-
ro para março, já considerados os ajustes 
sazonais, a produção industrial recuou 
0,5%. Em bases trimestrais, a perda no 
acumulado ocorreu principalmente pelo 
desempenho negativo da indústria do 
açúcar que segundo levantamento do  
Sindaçúcar-AL, em comparação a safra 
12/13, quando foram  processadas 23,7 
milhões de  toneladas de cana, houve 
uma  variação negativa de 7,6%. Das 
19 usinas e destilarias que produziram 

etanol na safra 13/14,  metade registrou 
queda em  comparação ao ciclo passa-
do. As três unidades que apresentaram  
maior crescimento na produção  em 
comparação ao ciclo passado  foram: 
Serra Grande (33,7%),  Coruripe (20,2) e 
Triunfo (14,8%).

Corroborando com esse resulta-
do no trimestre, de acordo com os da-
dos disponibilizados pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
as exportações do Estado somaram US$ 
64 milhões, uma retração de (-39,95%) 
em comparação a fevereiro de 2014 e 
(-41,37%) em relação à igual período 
de 2013. Mesmo considerando a valori-
zação do dólar e melhora do preço das 
commodities das indústrias sucroenergé-
tica e química no mercado internacional, 
verificou-se o recuo das transações inter-
nacionais na indústria alagoana.  

Em março de 2014, o decresci-
mento da atividade em relação a feverei-
ro de 2014 atingiu 6 dos 15 ramos inves-
tigados, com destaque para Vestuário e 
Calçados (-28,49%), Indústria Mecânica 
(-42,76%), Indústrias Diversas e Mobi-
liário (-43,50%) e Minerais Não-Me-
tálicos (-46,98%). Entre os gêneros, na 
comparação com o mês imediatamente 
anterior, Editorial e Gráfica (-0,14%) e 
Minerais Não-Metálicos (-0,36%) apre-
sentaram as reduções mais acentuadas, 
interrompendo três meses consecutivos 
de crescimento. Vale destacar o índice 
de difusão de retração à medida que o 
Setor Sucroenergético respondeu por 
49% do resultado global de vendas e a 
Indústria Química respondeu por 32% 
do resultado da indústria. 

Um sinal da recuperação do de-
sempenho da indústria, excluindo o se-
tor sazonal, é o indicador de utilização 
média da capacidade instalada. Em mar-

Vendas Industriais 
O embarque das exportações do se-
tor sucroenergético é o grande res-
ponsável pela expansão da variável. 

Custo das Opera-
ções Industriais
O Custo das Operações Industriais 
cresceu 148,73% frente a feverei-
ro. Tal aumento decorreu dos avan-
ços do final da safra açucareira. 

Pessoal Empregado 
O emprego industrial apresentou 
alta substancial de (54,85%), quan-
do comparado a fevereiro. A forte 
alta de (90,54%) na indústria sucro-
energético foi o principal destaque. 

Remunerações 
Pagas
Resultado positivo de (93,83%) re-
flete provavelmente a fase de ajus-
tes do nível de emprego da indús-
tria, após o período de contratações 
realizadas ao final do ano de 2013. 

Horas Trabalhadas
No confronto com fevereiro, veri-
fica-se elevada variação negativa 
de (-7,41%). O início da trajetória 
da entressafra sucroenergética 
pode explicar, em boa medida, 

a retração da variável em março. 
              
Utilização da
Capacidade
Instalada
Em linha com este movimento, 
a utilização da capacidade insta-
lada recuou (-7,6%p.p) frente a 
fevereiro, sendo (-16¨%) pontos 
percentuais o recuo do setor su-
croergético.

Indicadores de Desempenho
Março de 2014

Fatos Relevantes
Março/2014 Resultados positivos de março são 

resultados dos últimos embarques 
do setor sucroenergético.
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ço de 2014 chegou a 80%, o nível mais 
alto desde o início da crise na indústria 
açucareira. O indicador quando inclu-
so o dado da indústria Sucroenergética 
registrou queda, alcançando 74,5% em 
decorrência do início da entressafra. 
Como tal, o setor da Construção Civil 
cresceu 37,51% em março, cujo cresci-
mento está associado as políticas fede-
rais que tiveram papel fundamental na 
mudança da construção civil no Esta-
do. Segundo estudo sobre o Nordeste, 
apresentado pelo Jornal Valor Econômi-
co entre 2004 e 2010, o Bolsa Família 
irrigou com R$ 41 bilhões a economia 
nordestina. Os fundos constitucionais 
colocaram mais R$ 50 bilhões e o Mi-
nha Casa Minha Vida construiu 336 mil 
unidades habitacionais, dinamizando o 
setor da construção civil. Outros seto-
res com forte interface com o varejo 
foram beneficiados pelo aumento do 
salário mínimo cujo valor atual de R$ 
724 significa um ganho real de 72,31% 
desde 2002. No Nordeste, 58,2% dos 
ocupados ganham até um mínimo.

Ressalta-se que a política de 
atração de investimentos tem levado 
a região um grande número de no-
vos empreendimentos, amparados 
nos benefícios fiscais do estado, bem 
como na oferta de crédito que ajuda 
a sustentar os investimentos na região. 
Exemplo dessa política de incentivos e 
crédito que resultaram em diversifica-
ção econômica é a inauguração até o 
final de agosto, da primeira fábrica de 

cabos de fibra óptica do Nordeste com 
investimento entre 10 e 15 milhões de 
dólares da empresa chinesa ZTT Cable, 
considerada uma das maiores do mun-
do, com o faturamento anual superior 
aos R$ 7 bilhões. Em junho, O grupo 
CPM Indústria de Bebidas Ltda vai 
inaugurar uma unidade fabril em Ala-
goas, a Cervejaria Cevada Pura Maceió, 
especializada na fabricação de cervejas 
e chopps artesanais com investimentos 
de R$ 2 milhões na economia local e 
geração de 20 empregos diretos. Re-
força-se que a cervejaria terá capacida-
de de processamento de 360 mil litros 
por ano. Para os próximos dois anos, 
outros investimentos ampliarão a ca-
pacidade da indústria alagoana, entre 
eles, pode ser corroborada quando se 
verifica outros investimentos da ordem 
de R$ 1,5 bilhão com a implantação 
do Estaleiro Eisa que já é considerado o 
maior empreendimento econômico na 
indústria do estado de Alagoas.  Além 
disso, outros investimentos de menor 
porte são previstos com operação da 
Mineração Vale Verde que já investiu 
mais de 75 milhões no Estado e espera 
investir mais 400 milhões.

No recorte setorial, a indústria 
química apresentou recuperação no 
mês com crescimento de 41,29% fren-
te a fevereiro. Produção nacional e 
demanda do setor recuam nos três pri-
meiros meses de 2014. No ano, o setor 
apresenta ligeira queda, mas esse resul-
tado foi influenciado pelas paradas pro-

gramadas de produção, que ocorreram 
especialmente em fevereiro, quando o 
índice de produção caiu 10% em com-
paração a janeiro. Ainda que esses re-
sultados tenham sido impactados pelas 
paradas para manutenção, os números 
mostram a dificuldade da indústria quí-
mica brasileira na briga com o merca-
do internacional. No cenário nacional, 
conforme informações da Associação 
Brasileira da Indústria Química (Abi-
quim), os volumes médios do primeiro 
trimestre de 2014 tiveram recuos tan-
to em termos de produção quanto de 
demanda, modificando as perspectivas 
iniciais, que indicavam estabilidade. “A 
elevação dos custos de produção no 
mercado interno, associados aos insu-
mos energéticos e às matérias-primas, 
bem como as deficiências logísticas e 
a alta carga tributária, têm impactado 
toda a indústria manufatureira e não é 
diferente com a química”.

A variável hora trabalhada re-
gistrou alta retração de (-7,41%)% 
frente a fevereiro. Mesmo com dias 
úteis a mais que o mês anterior, esse 
indicador foi afetado pelo recuo da 
utilização da capacidade instalada. 
O nível de utilização da capacidade 
instalada recuou de 82,1%  
para 74,5% em março. A massa sala-
rial industrial apresentou uma eleva-
ção de (56,18%) no mês. O emprego 
industrial cresceu (54,85%). Por fim, 
o COI expandiu-se 148,73% frente a 
fevereiro.
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Mesmo sem esboçar um vigor 
mais consistente de sua produção, a 
indústria alagoana inicia este ano e 
finaliza o trimestre com resultados 
melhores do que os de 2013. Toda-
via, parte desse resultado se deve a 
um acúmulo do faturamento e trans-
ferências de dois meses no mês de 
março pelas usinas alagoanas, tendo 
em vista o momento desfavorável da 
economia no último triênio, que já 
aponta apenas uma expansão média 
anual do PIB de apenas 2%. 

Por outro lado, os dados colo-
cam em evidência a política econô-
mica do Nordeste a partir da nova 
onda de projetos estruturantes. A 
indústria tem sido protagonista desse 
processo, contribuindo positivamen-
te para o desempenho econômico 
do Estado. As políticas ajudam a ex-
plicar a transformação da região em 
polo de desenvolvimento econômico 
diversificado, visto que a evolução 
em média da indústria de transfor-
mação no período tem se colocado 
acima da previsão do PIB do Brasil. 
Nos últimos 05 anos, segundo repor-
tagem do Valor Econômico sobre  o 
Nordeste, Alagoas recebeu mais de 5 
bilhões de investimentos de empre-
sas alagoanas que ampliaram ou di-
versificaram a produção. 

No mês, a indústria de Alagoas 
expandiu (23,43%) frente ao mês an-
terior, excluso o setor sucroenergéti-
co. Por sua vez, a variável aumentou 
(97,61%) no mês quando incluso os 
dados do setor. No contraponto, as  
empresas de Produtos Alimentares 
e Bebidas recuaram (-9,01%). Além 
disso, os gêneros Minerais Não-Me-
tálicos com (-46,98%), Indústrias Di-
versas e Mobiliário com (-43,50%) e 
Indústria Mecânica com (-42,76%)  
apresentaram as maiores retrações 
na variável. 

Indicador positivo de venda industrial é resultado 
do embarque das exportações do setor sucroener-
gético.

Vendas Industriais
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Em março, o total dos ocupados 
na indústria alagoana assinalou variação 
de 54,85% em relação ao mês anterior, 
a partir de dados, considerando os efei-
tos sazonais da indústria sucroenergéti-
ca que não contabilizou em fevereiro 
a última contratação à medida que em 
março, historicamente o setor inicia o 
movimento de demissões. No confronto 
entre março 2014 e março 2013, verifi-
cou–se queda da variável em (-42,54%), 
a terceira variação negativa consecutiva. 
No acumulado em 2014 a variação foi 
positiva na ordem de 18,62% em razão 
do impacto de alta do mês de março. 
Convém reiterar, antes de se proceder 
à análise dos resultados encontrados, 
que o cenário condiz com os aspectos 
sazonais da entressafra açucareira e das 
indústrias com picos oriundos da de-
manda natalina. Além disso, o recuo do 
emprego foi um fenômeno generalizado 
em termos setoriais, pois 10 dos 15 seto-
res apresentaram recuo no mês.

Na direção contrária, os segmen-
tos Química com (+10,45%), Edito-
rial Gráfica com (+17,09%), Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha com 
(+118,93%), apresentaram desempe-
nho acima das demais indústrias. Como 
mencionado, a recuperação da ativida-
de nesses segmentos teve fortes impac-
tos sobre o mercado de trabalho formal. 

Por sua vez, quando correlacio-
nados aos dados do CAGED para o mês 
de março, por motivo sazonal, relacio-
nado ao complexo sucroenergético, fo-
ram eliminados 10.132 empregos cele-
tistas, o que representa uma retração de 
2,79% em relação ao estoque de assala-
riados com carteira assinada do mês an-
terior. Tal resultado decorreu da queda 
principalmente no setor da Indústria de 
Transformação (-9.112 postos), sendo 
a queda de 9.012 postos relacionados 
ao Açúcar em bruto.  Na série ajustada, 
que incorpora as informações decla-
radas fora do prazo, nos três primeiros 

meses do  corrente ano, houve queda 
de 14.434 postos de trabalho celetis-

tas (-3,92%), comportamento marcado 
pela  presença de fatores sazonais. 

Emprego industrial avança em março em decorrên-
cia das últimas contratações do setor sucroerner-
gético.

Nível de Emprego Industrial
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O número de horas pagas na in-
dústria, na passagem de fevereiro para 
março, apresentou resultado negativo 
(–7,41%) após registrar queda de 14% 
em fevereiro, em comparação feita a 
partir de dados incluindo os efeitos 
sazonais da indústria do acúcar. Fren-
te a março de 2013, o número de ho-
ras pagas recuou (-24,25%). No índice 
acumulado no 1º trimestre de 2014, 
o número de horas pagas na indústria 
assinalou queda de (-9,95%). Os se-
tores Produtos Alimentares e Bebidas 
(-62,73%) e Material de Transporte 
(-61,77%) apresentaram os maiores 
decréscimos na variável.

Vale registrar que essa vanta-
gem positiva é pequena, principal-
mente ao comparar com os dados 
apontados pela CNI, especificamente, 
porque o indicador dessazonalizado 
de horas trabalhadas não só diminiu 
em todos os três primeiros meses do 
ano, como também perdeu ritmo de 
expansão na comparação com o mês 
anterior. Além disso, mesmo com 
variacão positiva de venda do setor 
sucroenergético,  esse indicador foi 
afetado pelo recuo da utilização da 
capacidade instalada. 

Destaca-se, assim, que houve 
queda  considerável no acumulado 
do ano em alguns segmentos. Assim, 
os dados computados apresentam re-
trações representativas na variável e 
consolidam um cenário desfavorável 
para os setores Têxtil (-16,18%), Mi-
nerais Não-Metálicos (-16,89%) Ves-
tuário e Calçados (-24,79%) e Indús-
trias Diversas e Mobiliário (-62,38%) 
no primeiro trimestre do ano, princi-
palmente, porque o decréscimo nas 
horas trabalhadas foi provocado pelo 
recuo no pessoal ocupado nesses seg-
mentos. Ademais, outros setores, en-
tre eles, Sucroenergético e Indústria 
Mecânica justificam o recuo porque 

a produção industrial entra em um 
período marcado pela entressafra do 

açúcar, além das paradas para manu-
tenção. 

Em março, as horas trabalhadas na produção, in-
dicador mais relacionado com o nível de atividade, 
recuou (-7,41%).

Horas Trabalhadas
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A situação do mercado de tra-
balho na indústria  foi impactado pela 
alta do emprego, mesmo em uma situ-
ação de queda das horas trabalhadas 
e da capacidade instalada em março 
(na comparação com fevereiro). Nessa 
direção, a massa salarial rendimento 
médio real do trabalhador aumentou 
frente a fevereiro.  Assim, as remune-
rações brutas da indústria cresceram 
(56,18%), quando comparadas ao mês 
de fevereiro.  Sabe-se que o elevado 
recuo em relação ao mesmo período 
do ano anterior (-27,60%) é justificado 
pela antecipação de final da safra no 
ano anterior, que implicou no paga-
mento das verbas rescisórias do setor 
em março de 2013. 

Assim, boa parte deste desem-
penho  deve-se à contabilização de ou-
tras formas de rendimento do trabalho, 
como turnos extras e verbas rescisórias 
nas bases de comparação. Apesar des-
se indicador sempre crescer no primei-
ro trimestre devido às contratações dos 
setores que realizam a manutenção da 
Indústria açucareira, a trajetória em 
2014 demonstra uma desaceleração 
a partir do mês de fevereiro, conside-
rando que o término da safra ocorrerá 
apenas em abril.

Por sua vez, na análise, reti-
rando-se o setor sucroenergético, o 
indicador apresenta uma elevação de 
(21,62%) perante ao mês de  fevereiro. 
Ao analisarmos o movimento de disse-
minação na atividade industrial, 7 dos 
15 setores retraíram a massa salarial no 
mês. Todavia, os destaques positivos 
foram: Produtos Alimentares e Bebidas 
(50,87%), Sucroernergético (93,83%) e 
Produtos de Matérias Plasticas e Bor-
racha (158,92%). O aumento no nível 
de emprego contribuiu para esses re-
sultados.

Em março, a massa salarial aumentou (56,18%) 
ante fevereiro.

Remunerações Brutas
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Em março, o índice de Cus-
tos de Operações Industriais avançou 
148,73% frente a fevereiro. Na com-
paração com o mesmo mês do ano 
anterior, houve avanço de (157,44%), 
o maior desde março de 2007 para o 
período.  Vale observar que a indústria 
sem os dados do setor sucroenergético 
apresentou também um aumento da 
ordem de  (36,88%) frente ao mês de 
fevereiro. Por sua vez, os dados con-
firmam, ainda, que quatro dos quinze 
gêneros pesquisados, apresentaram 
expansão nos custos.  

Não se pode, todavia, deixar 
de sublinhar que o aumento pode si-
nalizar uma relação direta com a re-
cuperação das atividades fabris em 
decorrência das ações efetivas do go-
verno para melhorar as condições de 
crédito, bem como das medidas fiscais 
atreladas a manutenção do consumo 
interno. Com tal, os setores  de Quí-
mica (+42,36%), Produtos Plasticos e 
Borracha (+261,55%),  Sucroenergé-
tico (+1174,81%) Editorial e Gráfica  
(+3490,53%) foram  os que apresen-
taram variação positiva mais significan-
tes nesta comparação. No caso da In-
dústria Química, além da recuperação 
do mercado interno, essa alta também 
pode ser atribuída à fraca base de com-
paração do ano anterior (nos primeiros 
meses de 2013, o segmento operou no 
mais baixo nível desde o início da série 
acompanhada pelo IEL-AL). Segundo 
informações da ABIQUIM, o descola-
mento entre os resultados das vendas 
domésticas e os da produção pode ser 
explicado essencialmente em razão de 
algumas das empresas do segmento 
trabalharem em processo de produção 
contínuo, não sendo possível a dimi-
nuição abrupta dos indíces operacio-
nais.

Expansão do COI se caracteriza setorialmente e 
destaca intensidade na Indústria Sucroenergética.

Custo de Operações Industriais
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A redução do número de ho-
ras trabalhadas frente a fevereiro, 
resultaram em um movimento de di-
minuição da capacidade instalada no 
mês analisado. 

Mesmo considerando o maior 
número de dias úteis,  a Utilização 
da Capacidade Instalada da indústria 
em março de 2014 (74,5%) recuou 
em relação ao mês anterior (82,1%). 
Assim, a Capacidade Instalada da In-
dústria Alagoana recuou 7,6 pontos 
percentuais (p.p.).  Por sua vez, em 
março, a indústria de transformação 
nacional,  operou em média, com 
89,9% da capacidade instalada em 
março, o que representa um aumen-
to de 1 pontos percentuais (p.p.) na 
comparação com o patamar de feve-
reiro. 

Quando analisado março de 
2014 (74,5%) perante a março de 
2013 (78%), percebe-se uma varia-
ção negativa de 4,5 p.p. Apenas três 
segmentos industriais operaram com 
90% de sua capacidade de produção 
em março de 2014: Vestuário e Cal-
çados, Química e Madeira.

Por sua vez, o setor que apre-
sentou o maior destaque negativo na 
expansão da utilização da capacida-
de instalada no período (março de 
2014 x fevereiro de 2014) foi: Sucro-
energético que revelou um recuo de 
16 p.p., passando de 88% para 72%, 
significando um  período dedicado a 
safra. 

Em março, a Utilização da Capacidade Instalada 
recuou (-7,6%)

Capacitada Instalada
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