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O avanço de 0,77% do Índice de 
Atividade Econômica do Banco Cen-
tral do Brasil (IBC-BR) veio acima das 
estimativas do mercado para o mês de 
outubro, que era de 0,5% com ajuste 
sazonal.  O resultado obtido em ou-
tubro, como pode ser observado no 
gráfico nº 1, representa a maior alta 
mensal desde abril e sinaliza que a 
economia brasileira começou a se 
recuperar no quarto trimestre. Con-
tribuiram para este desempenho a 
melhoria da produção industrial, que 
cresceu na margem 0,6% ante setem-
bro de 2013, e o aumento das vendas 
no varejo. O gráfico nº 2 mostra que 
a mediana das expectativas para o PIB 
setorial, principalmente da indústria e 
serviços, tem puxado as estimativas do 
mercado para um crescimento do PIB 
nacional em 2013 próximo a 2,2%aa. 
Por sua vez, o IBC-BR que representa 
uma espécie de prévia do PIB refor-
ça as apostas em uma taxa próxima a 
2,5% e, deste modo, pode contribuir 
para melhorar as expectativas dos em-
presários quanto a um cenário para a 
economia brasileira mais favorável. 
Há um relativo consenso entre os eco-
nomistas que a sustentabilidade da re-
tomada do crescimento da economia 
brasileira dependerá, crucialmente, 
dos investimentos em infraestrutura e 
na melhoria do contexto internacio-
nal. Todavia, o fato é que, após um 
segundo trimestre muito ruim para o 
nível de atividade econômica do País, 
tudo indica que a economia começa 
a dar sinais de retomada. Outro indi-
cador de desempenho a reforçar este 
prognóstico é o apurado pela Serasa 
que registrou 0,6% de crescimento 
em outubro ante setembro de 2013.
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IBC-BR avança 0,77% em outubro e surpreende mercado 

PANORAMA CONJUNTURAL FIEA
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Mercado rever expectativa de inflação para 2013 
O mercado ajustou para bai-

xo suas expectativas para o IPCA em 
2013, como pode ser observado no 
gráfico nº 3. Como foi apontado no 
Panorama Conjuntural anterior, ape-
sar das oscilações da taxa de câmbio 
devido, primordialmente, as expecta-
tivas de mudança na política monetá-
ria americana e do aumento da incer-
teza provocada por dúvidas quanto a 
recuperação da economia brasileira e 
internacional, o que aumenta a pres-

são sobre os preços, o IPCA continua 
desacelerando. O que tem sustentado 
esta trajetória é basicamente a queda 
na inflação dos preços monitorados, 
que tem contado com uma grande 
colaboração do governo ao segurar 
os aumentos nos preços da gasolina e 
transportes públicos. Para se ter uma 
ideia da influência dos monitorados 
na redução do IPCA, no período de 
janeiro a outubro deste ano a inflação 
média de duráveis em doze meses 

foi de 0,75%, a de não duráveis de 
10,81%, de serviços de 8,55% e mo-
nitorados 1,57%. 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 alimento e serviços 
ficaram acima do teto. Como monito-
rados responde 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.
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A produção Industrial Brasileira em agosto de 2013
O desempenho da indús-

tria brasileira em agosto de 2013 
apresentou na margem, no levan-
tamento com ajuste sazonal, cres-
cimento 0,0%. Na comparação 
com o mesmo mês em 2012 a in-
dústria registrou queda de -1,2%. 

Na avaliação do IEDI, “mais uma 
vez agosto reafirmou o movimen-
to de gangorra da produção indus-
trial brasileira em 2013. De acor-
do com o IBGE, em agosto com 
relação a julho, a taxa de variação 
da produção industrial nacional 

foi igual a zero – calculada com 
ajuste sazonal.” E mais, “este re-
sultado dificulta a realização da 
projeção inicial de crescimento 
da indústria de 2,5%. Até agosto, 
a variação acumulada é de 1,6% e 
de 0,7% em doze meses”.

Ademais, “de acordo com a FGV, 
a utilização média da capacidade ins-
talada da indústria de transformação, 
com ajuste sazonal, caiu em agosto 
para 84,2%, tendo sido 84,4% no mês 
anterior. Por sua vez, sem ajuste sazo-

nal, houve crescimento da utilização 
da capacidade em agosto de 2013, 
de 84,3% para 84,6%. A expansão se 
deu em quase todos os setores, exce-
to bens intermediários. A maior ele-
vação foi em materiais de construção. 

De um lado, os gêneros nos quais a 
utilização mais se elevou foram mine-
rais não metálicos, matérias plásticas, 
têxtil e vestuário. Por outro lado a uti-
lização da capacidade retraiu mais em 
mobiliário e metalurgia.”
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RESUMO EXECUTIVO

Embora a produção não tenha demonstrado recuperação 
em agosto, o mês é marcado pela alta em três das cinco 
variáveis.

O ano de 2013 pode ser mar-
cado como um ano com fraco de-
sempenho para a indústria alagoana.  
Em agosto, a venda industrial recuou 
(-2,64%) em relação a julho, já des-
contados os efeitos sazonais. Esse 
quadro negativo é resultado da retra-
ção da produção em sete dos quin-
ze gêneros pesquisados pelo IEL-AL. 
Entre os segmentos industriais, Pa-
pel, Papelão e Celulose assinalou 
a maior retração (-28,63%). Tam-
bém foram registrados altos recuos 
na produção nos setores Editorial e 
Gráfica (-3,13%) e Sucroenergético 
(-6,46%). Especula-se que mesmo 
considerando o início da safra açu-
careira a partir de setembro, a indús-
tria nos primeiros meses do próximo 
ano não apresentará retomada da 
atividade produtiva, mas apenas um 
ritmo de crescimento modesto.

Entre os segmentos, as princi-
pais influências positivas sobre o to-
tal da indústria vieram das atividades 
de Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha (13,46%), Indústria Mecâ-
nica (17,91%) e Material de Trans-
porte (58,65%). Outras contribui-
ções positivas relevantes vieram de 
Madeira (11,24%), Produtos Alimen-
tares e Bebidas (3,77%) e Minerais 
Não-Metálicos (2,49%). Por outro 
lado, mesmo com uma perspectiva 
mais favorável devido à redução de 
estoques, o desempenho no mês fi-
cou bem abaixo daquele registrado 
nos dois primeiros trimestres des-
te ano, alcançando um padrão de 
produção condizente com as novas 
condições do mercado. Tal previsão 
significa que este último semestre de 
2013 poderá apresentar muita osci-
lação ou mesmo um menor nível de 
produção para os demais setores da 
indústria alagoana.

Sob outra análise, a Indús-
tria Química apresentou recuo de 
(-0,6%), indo na contramão da reto-

mada do mercado interno em decor-
rência da elevação dos custos de ma-
téria-prima durante o ano.  Segundo 
informações da maior empresa do 
setor, o resultado foi positivamente 
impactado pelo maior volume de 
vendas, pela melhora dos spreads 
internacionais de resinas e pela re-
dução da alíquota de PIS/COFINS 
para a compra de matéria-prima. A 
depreciação do real sobre a exposi-
ção cambial remanescente da maior 
empresa química da indústria, após 
a adoção dessa prática contábil, im-
pactou negativamente o resultado 
financeiro em R$ 126 milhões e sem 
a contabilidade de hedge, o impacto 
teria sido de R$ 1,5 bilhão.

Evidencia-se que o setor pode-
rá apresentar uma retomada susten-
tável e duradoura do crescimento 
por meio da expansão no segundo 
trimestre de 2013, considerando a 
formação bruta de capital fixo (in-
vestimentos em máquinas), bem 
como dos efeitos das medidas do 
governo federal de incentivo à pro-
dução por meio da Medida Provisó-
ria 613/2013, em vigor desde maio 
deste ano, que incentiva a indústria 
química e petroquímica, reduzindo 
as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins 
sobre a receita bruta decorrente da 
venda de nafta petroquímica às cen-
trais petroquímicas e da venda de 
vários outros insumos químicos para 
centrais petroquímicas, voltados na 
produção de resinas termoplásticas 
ou termofixas, polietileno, polipro-
pileno, polivinilcloreto (PVC), poliés-
teres e óxido de eteno. Ressalta-se, 
ainda, a redução da tarifa de energia 
elétrica, resultante da ação do go-
verno federal a partir de fevereiro de 
2013, visto que a energia representa 
de 20 e 30% dos custos totais.

Segundo os dados disponibiliza-
dos pelo Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio, Alago-

Vendas
A venda industrial recuou (-2,64%) 
em agosto, frente ao mês anterior. 
Tal resultado é derivado, em espe-
cial, pela retração das Indústrias 
Sucroenergética e Química.

Custo das Operações 
Industriais
Após a variável recuar por três 
meses, em agosto o COI cresceu 
(0,42%) contra julho.  Em decor-
rência da sazonalidade que marca 
o período, espera-se que a variá-
vel alcance alto desempenho.

Pessoal Empregado
Emprego industrial recua (-2,46%) 
em agosto. Todavia, especula-se 
que o emprego cresça neste últi-
mo semestre de 2013 em razão da 
safra açucareira.

Remunerações
Pagas
Indicador de massa salarial conti-
nua apresentando a mesma dinâ-
mica e já apresenta alta de 9,38% 
no ano.

Horas Trabalhadas
Editorial e Gráfica e Minerais Não-
-Metálicos são os gêneros respon-
sáveis pela composição geral de 
crescimento da variável no mês.

Utilização da
Capacidade
Instalada
Comparativamente ao mês anterior, a 
UCI cresceu 1,42 p.p., o que repre-
senta um aumento mais intenso do 
que o registrado nos meses anteriores.

Indicadores de Desempenho
Agosto de 2013

Fatos Relevantes
Agosto/2013
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as registrou de janeiro a agosto de 
2013, um valor exportado de US$ 
600,2 milhões, valor (-14,35%) me-
nor do que as exportações de igual 
período do ano passado. A Indústria 
Sucroenergética respondeu por 97% 
desse valor exportado. No acumu-
lado do ano, a comercialização do 
açúcar bruto representou 75,34% 
do faturamento das exportações do 
Estado, somando US$ 399,4 mi-
lhões.

Não poderia ser deixado de 
mencionar que nos próximos três 
meses, as vendas externas alagoanas 
devem atingir patamares superiores, 
considerando que a safra de açúcar 
atingirá o seu apogeu no período, 
mesmo com a previsão de redução 
de 10% na produção de cana-de-
-açúcar, considerando que houve 
uma redução de produtividade agrí-
cola e com os preços minimizados 
por conta da gasolina, as usinas não 
tiveram como renovar seus canaviais 
o que levou a redução na produção 
nas duas últimas safras em 22%.

Ademais, de acordo com as 
informações veiculadas pelo Sinda-
çúcar/AL, além dos problemas que 
o setor sucroenergético apresenta, 
nesse mês passa valer a cota pre-
ferencial de exportação de açúcar 
do Brasil para os Estados Unidos, 
no total de 161,25 mil toneladas, 
e Alagoas tem direito a 46,41% das 
exportações.  Outra informação que 
beneficiará a indústria sucroenergé-
tica, prejudicada nas últimas duas 
safras - 11/12 e 12/13 - atingidas 

por forte seca e significativa redu-
ção nos volumes históricos de  pro-
dução,  refere-se a Lei 12.865 ori-
ginária da Medida  Provisória (MP) 
615 que autoriza o  pagamento de 
subvenção  econômica as unida-
de  produtoras de etanol da  região 
Nordeste.

Ressalta-se, ainda, que os si-
nais de aperto monetário não le-
varam para baixo a confiança dos 
empresários, bem como não afetou 
as decisões de se investir na econo-
mia alagoana. Destaca-se que foi 
aprovada para a Industrial Madeiras 
do Brasil a concessão de incentivos 
fiscais e creditício. Tal investimento 
em Alagoas será responsável pela fa-
bricação de esquadrias de madeira 
e peças para instalações industriais 
e comerciais. A ordem de investi-
mento é de R$ 6 milhões e oferta-
rá 80 empregos diretos e terá uma 
capacidade de produção de 70 mil 
unidades de peças de madeira nos 
cinco primeiros anos. Além disso, a 
Aquaplus Indústria e Comércio de 
Produtos LTDA também teve bene-
fícios aprovados. Com o objetivo de 
expandir seu negócio, a indústria vai 
fabricar e comercializar produtos de 
limpeza e polimento em Maceió. 
Seus investimentos são da ordem 
R$ 2 milhões e serão investidos, 
gerando 118 empregos diretos. Por 
fim, a terceira empresa incentivada 
é a Lemon Lavanderia Têxtil Indus-
trial LTDA, que deve investir R$ 805 
mil em sua unidade fabril no Nú-
cleo Bernardo Oiticica. A indústria 

atuará na lavanderia industrial e na 
confecção de roupas profissionais, 
exceto peças sob medida e outros 
produtos têxteis.

Segundo os dados do CAGED, 
em agosto de 2013, foram criados 
1.127 empregos celetistas, o que re-
presentou uma expansão de 0,35% 
em relação ao estoque de assalaria-
dos com carteira assinada do mês  
anterior. Os setores de atividades 
que mais contribuíram para este 
resultado foram Comércio (+458 
postos), Serviços (+381 postos) e a 
Indústria de Transformação (+225 
postos).  Na série ajustada, que in-
corpora as informações declaradas 
fora do prazo, nos primeiros oito 
meses do corrente ano, houve re-
dução de 38.319 postos de trabalho 
celetistas (-10,42%), devido à pre-
sença de fatores sazonais ligados ao 
complexo sucroenergético.  

Em agosto de 2013, as vendas 
retraíram, em termos reais, (-2,64%) 
sobre julho. O custo das operações 
industriais aumentou (0,42%) em 
agosto na comparação com julho. 
Por sua vez, o emprego industrial 
mostrou uma retração de (-2,46%) 
quando analisado a julho.  A vari-
ável hora trabalhada registrou alta 
de (1,56%), frente a julho. A utili-
zação da capacidade instalada pas-
sou de 76,22% para 77,63% o que 
representa um aumento de 1,42% 
em relação a julho. A massa salarial 
industrial apresentou uma expansão 
de (2,12%) no mês de agosto em re-
lação ao mês anterior.

Fonte: Núcleo de Pesquisa do IEL-AL
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No índice acumulado de janeiro 
a agosto, a venda da indústria alagoa-
na apresentou recuo de (-4,16%).  Na 
análise, 7 dos 15 gêneros apresenta-
ram retração na produção. Entre os 
setores, as principais influências ne-
gativas foram registradas por Papel, 
Papelão e Celulose que assinalou a 
maior retração (-28,63%). Também 
foram registrados altos recuos na pro-
dução nos setores Editorial e Gráfica 
(-3,13%) e Sucroenergético (-6,46%). 
ambos revertendo os altas  assinala-
das no mês anterior, de 8,3% e 1,6%, 
respectivamente. 

Analisando os dados na tabela 
abaixo, verifica-se que 8 das 15 ati-
vidades aumentaram a produção, 
sendo o desempenho de maior im-
portância verificado em Material de 
Transporte, que aumentou 58,65% 
em agosto, mas acumula perda de 
(-41,89%) nos últimos meses. Hou-
ve aumento também nos setores das 
atividades de Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha (13,46%) e In-
dústria Mecânica (17,91%). Outras 
contribuições positivas relevantes 
vieram de Madeira (11,24%), Produ-
tos Alimentares e Bebidas (3,77%) e 
Minerais Não-Metálicos (2,49%).

É importante frisar que desace-
leração na atividade vem sendo evi-
dente no ano, considerando o cená-
rio conjuntural inóspito a indústria 
baseado em uma política monetária 
contenciosa, além da instabilidade da 
taxa de câmbio e acúmulo de esto-
ques. Adiciona-se a esse cenário os 
fatores estruturais, entre eles a carga 
tributária. Sublinha-se que agosto de 
2013, com 22 dias úteis, teve um dia 
útil a menos que julho (23) e o mes-
mo número de dias úteis que agosto 
de 2012 (22).  Em relação a agosto 
de 2012, a produção industrial assi-
nalou alta de (38,84%). No período 
acumulado entre janeiro a agosto 
de 2013 frente a mesmo período de 
2012, a indústria apresentou retração 

de (-4,16%).
A desaceleração dos indicado-

res econômicos no terceiro trimestre, 
como a possível projeção negativa 
do Produto Interno Bruto, de queda 
de 0,5% são fatores de impacto no 
desempenho da indústria alagoana. 
Ademais, o consumo da família que se 

manteve crescendo junto com o con-
sumo do governo e as importações 
também impactam no desempenho 
do agregado da indústria. Deve-se 
considerar, também, que a caracteris-
tica setorial do Estado com reduzidos 
mercados internos, retardam uma re-
cuperação de uma maneira mais rápi-

Venda industrial alagoana fica estagnada em agosto 
e apresenta queda de (-2,64%).

Vendas Industriais
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da dos efeitos recessivos. 
Considerando os dados disponi-

bilizados pelo Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio, 
Alagoas registrou de janeiro a agosto 
de 2013, um valor exportado de US$ 
600,2 milhões, valor (-14,35%) me-
nor do que as exportações de igual 
período do ano passado. A Indústria 
Sucroenergética respondeu por 97% 
desse valor exportado. No acumu-
lado do ano, a comercialização do 
açúcar bruto representou 75,34% do 
faturamento das exportações do Es-
tado, somando US$ 399,4 milhões. 

Não poderia ser deixado de 
mencionar que nos próximos três 
meses, as vendas externas alagoanas 
devem atingir patamares superiores, 
considerando que a safra de açúcar 
atingirá o seu apogeu no período, 
mesmo com a previsão de redução 
de 10% na produção de cana-de-
-açúcar, considerando que houve 

uma redução de produtividade agrí-
cola e com os preços minimizados 
por conta da gasolina, as usinas não 
tiveram como renovar seus canaviais 
o que levou a redução na produção 
nas duas últimas safras em 22%.

Corroborando a explicação do 
paragráfo anterior, destaca-se, segun-
do a Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC) do IBGE, que o comércio va-
rejista em Alagoas elevou as vendas, 
especificamente, no mês de agosto, 
em relação ao mesmos período de 
2012.  Em Alagoas, esse percentual 
foi de 13% e de 4,6% ante julho, 
considerado o melhor resultado do 
país. O desempenho ficou acima da 
média nacional e do Nordeste, con-
forme pesquisa do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Registra-se a esse fato,o com-
portamento do IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo) que 
registrou 0,24% e em comparação 

com as taxas registradas em meses 
de agosto, uma das maiores apurada 
desde o ano de 1998, quando a taxa 
foi de -0,51%. No ano, o  acumula-
do em 12 meses ficou em  6,09%, 
levando ao fato do crescimento de 
alguns setores em Alagoas seguir im-
pulsionada pelo mercado interno.

Considerando-se a distribuição 
regional das vendas industriais do 
Estado, percebe-se uma trajetória de 
crescimento para vendas em outros 
estados a partir de março de 2013. 
Nessa direção, os dados sinalizam 
uma retração mais consistente da 
produção do Estado na região Su-
deste à medida que nos meses an-
teriores a participação de mercado 
situava-se em torno de 8%.  Mere-
ce destaque, porém, o fato de que 
Alagoas é o mercado com maior 
representatividade no mês, mesmo 
considerando o recuo do volume de 
vendas.
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Nível de Emprego Industrial

O emprego industrial segue como uma das variáveis 
mais constantes do ano.

Na passagem de julho para agosto, 
o emprego industrial recuou (-2,46%). 
A maior fragilidade do desempenho 
bastante observado para o indicador 
pode ser visualizado na indústria de 
madeira com retração de (-3,68%). 

Na análise setorial, o cenário ne-
gativo não é generalizado à medida 
que o emprego caiu em apenas cin-
co do quinze setores pesquisados na 
comparação com julho de 2013. Os 
principais destaques negativos foram: 
Sucroenergético (–3,01%), Madeira 
(–3,68%) e Editorial Gráfica (–4,12%). 
No acumulado de 2013 até agosto, 
as influências negativas mais relevan-
tes foram: Metalúrgicas e Siderúrgicas 
(–1,31%) e Madeira (–27,80%), frente 
à análise dos setores de Sucroenergé-
tico (10,61%), Minerais Não-Metálicos 
(13,02%), Editorial e Gráfica (17,17%), 
Indústria Mecânica (21,06%) e Papel, 
Papelão e Celulose (24,94%) com as 
principais influências positivas.

A luz dos resultados obtidos pelo 
MTE-CAGED observa-se que em agos-
to de 2013, foram criados 1.127 em-
pregos celetistas, o que representou 
uma expansão de 0,35% em relação 
ao estoque de assalariados com cartei-
ra assinada do mês anterior. Os setores 
de atividades que mais contribuíram 
para este resultado foram Comércio 
(+458 postos), Serviços (+381 postos) 
e a Indústria de Transformação (+225 
postos).  Na série ajustada, que incor-
pora as informações declaradas fora do 
prazo, nos primeiros oito meses do cor-
rente ano, houve redução de 38.319 
postos de trabalho celetistas (-10,42%), 
devido à presença de fatores sazonais 
ligados ao complexo sucroenergético.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Horas Trabalhadas

Horas trabalhadas na indústria aumentam em agosto 
(1,56%) frente a julho.

Após dois meses consecutivos de 
recuo, as horas trabalhadas na produ-
ção avançaram no mês de agosto, na 
análise mensal. O setor de minerais 
não-metálicos  foi responsável pela 
maior influência positiva. Com esse 
resultado, o indicador se distancia 
do nível  de crise e deverá sinalizar 
uma tendência ascendente no mês 
de setembro em decorrência do iní-
cio da safra açucareira. Mesmo com 
menor número de dias úteis e redu-
ção de pessoal em alguns setores já há 
consequências diretas sobre as horas 
trabalhadas, entre os quais, o fato de 
apenas três setores apresentarem no 
mês recuo na variável. 

Na análise setorial,  oito setores 
considerados cresceram e quatro se 
mantiveram constantes. Entre os se-
tores de maior representatividade no 
indicador, merecem destaques no 
acumulado do mês os setores de Me-
tarlúrgicas e Siderúrgicas com (2,67%), 
Minerais Não-Metálicos (34,65%) e 
Editorial e Gráfica com (40,47%), por 
registrarem aumentos significativos no 
período e contri-buírem para o bom 
desempenho da variável. 

Todavia, a variável recuou 
(-9,42%) nos oito primeiros meses de 
2013. Mencione-se que poderá ocor-
rer a intensificação da atividade in-
dustrial para os próximos meses, visto 
que a retomada da utilização da ca-
pacidade instalada foi confirmada em 
agosto por meio da expansão de 1,42 
p.p. Adicionalmente, esse cenário 
além de relevante apresenta-se uma 
relativa constância em razão da matu-
ração de novos investimentos para os 
próximos meses, ou seja, a expansão 
do parque industrial, como é o caso 
da Indústria Química.
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Remunerações Brutas

A evolução da massa salarial em 
agosto de 2013 refletiu o comporta-
mento positivo da maioria dos quinze 
setores analisados.  Mencione-se que a 
variável recuperou-se e já alcança um 
crescimento de 9,38% no acumulado 
de 2013. 

Entre os principais impactos po-
sitivos destacam os setores: Sucroe-
nergético (4,87%), Madeira (4,98%), 
Minerais Não-Metálicos (9,18%) e Edi-
torial Gráfica (19,74%). Por outro lado, 
os segmentos que mais influenciaram 
negativamente foram: Papel, Papelão 
e Celulose (-5,16%), Metalúrgicas e 
Siderúrgicas (-6,68%), Indústria Me-
cânica (-7,42%) e Química (-20,45%). 
Como tal, em linha com a evolução 
positiva do mercado de trabalho, a 
massa salarial continua em destaque 
e refletindo na expansão da folha de 
pagamentos na indústria alagoana. 
Apesar dos salários reais não registra-
rem grandes oscilações, em termos se-
toriais esse foi um excelente resultado 
no acumulado do ano.

Em outra base de comparação, a 
variável no acumulado nos primeiros 
oito meses, frente ao mesmo período 
do ano passado, reverteu à trajetória 
negativa do início do ano, ao alcançar 
9,38% na composição geral. É impor-
tante ressaltar que os principais índices 
de preços no país vêm desacelerando 
ao longo dos últimos meses, construin-
do um ambiente de estabilidade infla-
cionária. 

Posto isto, destaca-se que a ma-
nutenção desta trajetória será neces-
sária para sustentar o aquecimento do 
consumo das famílias, que por sua vez 
realimentará a retomada da atividade 
econômica. O dado é deflacionado 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) e dessazonalizado. 
Em comparação com agosto do ano 
passado, o indicador recuou (-0,80%).

Massa salarial com crescimento de (2,12%) em
agosto voltou a crescer após dois meses de recuo.
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Custo de Operações Industriais

Custos de Operações Industriais tiveram alta de 
(0,42%), eliminando parte das retrações registradas 
nos dois meses anteriores.

Embora o ano tenha sido marca-
do pela previsão de redução de custos, 
influenciada pela politica econômica 
por meio das medidas de redução de 
encargos na folha de pagamentos e re-
dução do custo de energia, o terceiro 
trimestre em comparação ao perío-
do anterior tem o seu início marcado 
pela expansão do COI em 0,42% na 
indústria alagoana. Tal aumento pode 
ser justificado pela movimentação do 
câmbio e pelo aumento dos juros.  Na 
indústria brasileira, a alta foi superior a 
dos preços domésticos dos manufatu-
rados, com 2,4%, o que reduz a mar-
gem de lucro das empresas industriais. 

Nessa direção, percebe-se um 
aumento dos custos de produção, de 
capital de giro e tributário que ocorreu 
de maneira disseminada entre os seto-
res industriais, independente do porte. 
Ademais, os resultados do COI no ano 
apresentaram um recuo da ordem de 
(-11,46%) frente a igual período do 
ano anterior. De forma semelhante 
à análise do mês anterior, a retração 
dos custos dos materiais vem sendo 
influenciada pela evolução da aprecia-
ção cambial que promoveu o aumento 
da importação de insumos industriais, 
aliados a queda nos preços das com-
modities metálicas e do petróleo.

Por sua vez, entre os segmentos 
econômicos pesquisados, observa-se 
a expansão do COI naqueles que fo-
ram influenciados pelo bom desempe-
nho da atividade, entre eles, Minerais 
Não-Metálicos com (11,84%), Indús-
tria Mecânica (15,08%), Metalúrgicas 
e Siderúrgicas (15,85%) e Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha com 
(20,73%). Não obstante, a despeito da 
considerável incerteza inerente às pre-
visões sobre a trajetória do consumo, 
espera-se que a variável no Estado au-
mente até final do ano devido ao as-
pecto sazonal açucareiro.
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Capacitada Instalada

Em agosto, a Utilização da Capacidade Instalada
expandiu (1,42%).

A indústria alagoana operou, em 
média, com 77,63% de sua capacida-
de instalada no mês de agosto. Assim, 
o indicador, incluso o setor sucroener-
gético cresceu 1,42 p.p quando com-
parado com o mês de julho. Seguindo 
o mesmo comportamento das horas 
trabalhadas, o nível de utilização da 
capacidade instalada (UCI) aumentou 
2,86 ponto percentual, alcançando 
81,40% em agosto, excluso a ativida-
de sucroenergética. Com isso, a vari-
ável recuperou-se, evidenciando um 
quadro de estabilidade da atividade 
industrial. Esse movimento pode estar 
relacionado a previsão de um maior 
desempenho no segundo semestre.

No que se refere à utilização da 
capacidade instalada de produção é 
possível verificar que a indústria alago-
ana ainda não retornou aos patamares 
do período pré-crise, visto que nos úl-
timos três anos perdeu em média 5%. 
Em agosto, cinco segmentos afirmaram 
que operam utilizando mais de 80% de 
sua capacidade de produção, número 
ainda superior ao mesmo período de 
2012  (67,44%). Tal resultado reflete, 
principalmente, a maior utilização pe-
los seguintes setores: Produtos Alimen-
tares e Bebidas e Química

Mesmo considerando o menor 
número de dias úteis,  a Utilização da 
Capacidade Instalada da indústria em 
agosto de 2013 ampliou-se em relação 
ao mês anterior. 

Por sua vez, no mês, a indústria 
de transformação nacional apresentou 
que a capacidade instalada da indús-
tria ficou em 82,0% em agosto, ante 
82,3% em julho. Em agosto de 2012, 
a capacidade instalada na indústria de 
transformação era de 82,1%.
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