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O Indice de Atividade Econômi-
ca do Banco Central – IBC-Br, para 
janeiro de 2014, com ajuste sazonal, 
surpreendeu positivamente as expec-
tativas do mercado que esperava um 
avanço de 1%, contra 1,26% registra-
do pelo BCB. Em relação ao mesmo 
período do ano anterior, sem ajuste 
sazonal, a variação foi de 0,93%. Isto 
afasta a hipótese levantada por uma 
parte do mercado de risco de recessão 
no país. O IBC-Br é usado pelo mer-
cado como parâmetro para avaliar o 
ritmo da economia brasileira ao longo 
dos meses e leva em conta a trajetória 
das variáveis consideradas como bons 
indicadores para o desempenho dos 
setores da economia (agropecuária, 
indústria e serviços). O comportamen-
to das vendas no varejo no início do 
ano, como pode ser observado no grá-
fico nº 2, é uma das explicações para 
o desempenho favorável do IBC-Br. A 
Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) 
do IBGE mostrou alta de 0,4% sobre 
dezembro e 6,2% sobre janeiro do ano 
passado, percentual próximo ao 6,8% 
indicado pela pesquisa do Instituto 
para o Desenvolvimento do Varejo 
(IDV) para o mesmo mês.Em relação 
a dezembro de 2013, na série com 
ajuste sazonal, houve alta em oito das 
dez atividades pesquisadas no comér-
cio varejista ampliado, com destaque 
para equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação 
(6,0%); artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméti-
cos (4,2%); e veículos e motos, partes 
e peças (1,9%).Outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-0,1%); e tecidos, 
vestuário e calçados (-0,3%) foram os 
únicos a apresentar queda na mesma 
base de comparação. De acordo com 
o IBGE, Isso se deve ao acréscimo do 
poder de compra da população, uma 
vez que a massa de rendimentos mé-
dio real habitual dos ocupados obteve 
um crescimento de 3,3% sobre janeiro 
de 2013, com ênfase nos efeitos do 

novo salário mínimo, em vigor a partir 
do primeiro dia do ano, cujo percen-
tual de aumento (6,8%) ficou acima da 
inflação de 2013 (5,9%) medida pelo 
IPCA.Em síntese,  o balanço do início 

do ano aponta para recuperação gra-
dual do nível de atividade econômica 
no país e tem vindo acima das expec-
tativas do mercado em grande parte 
dos indicadores.

Indicadores de Desempenho
 Dezembro de 2013

IBC-Br de janeiro de 2014 vem além das expectativas

PANORAMA CONJUNTURAL FIEA
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Cai a cotação do dólar para janeiro de 2015
O mercado financeiro, em pesquisa 

semanal realizada pelo BCB, continua apos-
tando que o IPCA para os próximos doze 
meses ficará acima de 6%aa, bem longe do 
centro da meta que é de 4,5%aa. Todavia, 
apesar deste maior pessimismo quanto ao 
comportamento da inflação, os investi-
dores, especialmente os estrangeiros, co-
meçam a ficar mais confiantes em relação 
aos destinos da economia brasileira. Esta 
maior confiança se reflete no mercado de 
câmbio futuro. Como pode ser observado 
no gráfico abaixo, desde junho de 2013 as 
cotações da taxa de câmbio brasileira, mais 
especificamente a taxa   para primeiro de 
janeiro de 2015, ano em que haverá ou 
não alternância de governo no Brasil, tem 
apresentado dinâmica bastante volátil. Dois 
fatores contribuíram para a maior oscilação 
do câmbio neste período: o primeiro foi a 
sinalização por parte do Banco Central dos 
EUA (FED) que haveria uma mudança na 

política monetária americana de relaxa-
mento monetário, tempering, o que provo-
cou um aumento importante nas taxas de 
juros pagas pelos títulos do tesouro ameri-
cano e, consequentemente, uma desvalori-
zação acentuada em nível global da maioria 
das moedas dos países em relação ao dólar. 
Em razão desta forte desvalorização espe-
rada no câmbio as estimativas do mercado 
para a inflação foram sendo ajustadas para 
cima obrigando o BCB a manter a política 
de aperto monetário. Não há dúvida de 
que a volatilidade cambial contribuiu para 
o maior pessimismo dos empresários, mais 
especificamente os relacionados a indústria. 
A estratégia adotada no segundo semestre 
foi ajustar a produção as oscilações dos es-
toque com efeitos negativos sobre o nível de 
atividade econômica.

 O segundo fator a deprimir o estado 
de espírito dos empresários quanto ao futu-
ro da economia foram as fortes manifesta-

ções populares ocorridas em junho e julho 
e seus respectivos reflexos em termos políti-
cos. Estas manifestações fragilizaram no pri-
meiro momento o governo que, em razão 
das barbeiragens na política fiscal e do risco 
de rebaixamento do rating do país, passou 
a ter comprometida a confiança da clas-
se empresarial na política econômica.No 
entanto, os bons resultados observados no 
início do ano de 2014 como os sinalizados 
pelo IBC-Br de janeiro, as vendas no varejos 
e o maior compromisso do governo federal 
com o ajuste fiscal, podem ter afastado o ris-
co de rebaixamento do Brasil e aumentado 
o grau de confiança em investir no país. O 
fato de que no auge das manifestações, em 
função do aumento da incerteza quanto 
ao quadro sucessório, a cotação no mer-
cado futuro ter atingido R$ 2,66 e hoje se 
encontrar a R$ 2,50 demonstra que houve 
melhoria nas expectativas dos investidores. 
A grande questão é: até quando?
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A produção Industrial Brasileira em dezembro de 2013
O desempenho da indústria bra-

sileira em dezembro de 2013 apre-
sentou na margem, no levantamento 
com ajuste sazonal,variação de -3,5%. 
Na comparação com o mesmo mês 
em 2012 a indústria registrou retra-
ção de 0,4%. Na avaliação do IEDI, 
“esse resultado só não foi pior (para 
meses de dezembro) do que o regis-

trado em dezembro de 2008, quan-
do a crise internacional começava a 
viver seus momentos mais críticos. 
Foi um mês extremamente ruim para 
a indústria nacional. Em todos os 
grandes setores, a produção recuou 
a elevadas taxas. No setor de bens de 
capital, a produção caiu 11,6% – essa 
fortíssima queda deveu-se, em gran-

de medida, à menor produção de ca-
minhões, ocasionada pela concessão 
de férias coletivas em várias empre-
sas naquele mês. Nos setores de bens 
intermediários, de bens de consumo 
duráveis e de bens de consumo semi 
e não duráveis, a atividade produtiva 
recuou 3,9%, 3,0% e 2,3%, respecti-
vamente”.

Ademais, no tocante a utiliza-
ção da capacidade instalada, de 
acordo com o indicador da FGV 
com ajuste sazonal, “em dezembro 
observou-se uma alta branda no 
índice de utilização de capacidade 
com ajuste sazonal da indústria de 
transformação, assinalando 84,1%. 
A melhoria se deu após pequena 

queda em novembro, mas ainda 
está abaixo do nível de outubro de 
2013 (84,2%).  Sem ajuste sazonal, 
verifica-se uma redução da utiliza-
ção da capacidade na indústria da 
transformação para 84,9%, enquan-
to em novembro de 2013 o nível de 
utilização foi de 85,5%. Tal queda 
foi puxada pelos setores de mate-

riais de construção e bens de capi-
tal. Entre os gêneros, destaca-se 
a redução na util ização da ca-
pacidade de mecânica, produtos 
farmacêuticos e veterinários e têx-
til. Aliás, houve redução na maioria 
dos gêneros industriais, exceto em 
mobiliário, minerais não-metálicos, 
papel e papelão”.
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RESUMO EXECUTIVO

Venda industrial apresenta aumento de (11,94%) no mês 
de dezembro, mas a expansão da atividade produtiva 
ocorrida no mês não altera o resultado do ano.

De acordo com os dados da Pes-
quisa de Indicadores de Desempe-
nho, elaborada pelo IEL/AL, o indica-
dor de venda alcançou em dezembro 
de 2013, um aumento de (11,94%) 
frente a novembro. Ressalta-se que 
a chegada do verão afetou positiva-
mente as vendas locais, aliado às fes-
tas natalinas, às férias escolares e ao 
efeito calendário à medida que o mês 
de dezembro teve mais dias úteis que 
novembro. 

Não se pode deixar de consi-
derar que o último mês do ano foi 
marcado pela crise do setor sucroe-
nergético que operou nesta safra com 
apenas 21 das 24 usinas existentes 
no estado. Para 2014, a expectativa 
é o aumento dos índices pluviométri-
cos no final da safra e a inauguração 
de mais uma nova indústria que vai 
produzir etanol de segunda geração, 
abrindo novas perspectivas no setor. 
Ademais, espera-se que o pagamento 
da subvenção da cana e do etanol in-
jete mais de R$ 180 milhões na eco-
nomia de Alagoas.

No que concerne a novos inves-
timentos, o anúncio de ampliação da 
capacidade produtiva da indústria 
Krona Tubos e Conexões, terceira 
maior do Brasil neste segmento am-
plia as possiblidades de um maior 
dinamismo industrial para o Estado. 
No momento, a indústria possui 24 
mil m² e cerca de 200 postos de tra-
balhos entrou em operação no Polo 
Multifabril José Aprígio Vilela. A in-
dústria planeja a ampliação para mais 
6 mil m²,  sendo que a sua capaci-
dade de produção deverá atingir o 
número de 2 mil toneladas/mês,  ou 
seja,  ampliação de 150% da capaci-
dade da área de expedição. 

Destaca-se, ainda, no mês o 
anúncio da instalação de uma refi-
naria de petróleo para a produção e 
comercialização de combustíveis que 
vai gerar 250 empregos, entre dire-

tos e indiretos, e contará com investi-
mentos de aproximadamente R$ 120 
milhões. Outro fato de destaque em 
dezembro foi o anúncio da instalação 
da maior fábrica chinesa de materiais 
em fibra óptica, a ZTT Cable, com 
investimentos de R$ 20 milhões para 
fabricação de fios, cabos e conduto-
res elétricos isolados; de equipamen-
tos e instrumentos ópticos, peças e 
acessórios. 

Como outros fatos geradores da 
recuperação da indústria, o ano de 
2014 contemplará a inauguração da 
Granbio em março,  fábrica de pro-
dução de etanol de segunda geração 
em Alagoas com investimentos de R$ 
350 milhões e previsão de mais de 
1,1 mil empregos diretos e indire-
tos depois que estiver em operação, 
além da  implantação ou início das 
obras de importantes indústrias como 
a Mineração Vale Verde e do Estaleiro 
Eisa cuja  licença de implantação do 
Estaleiro do Nordeste (Enor) será dis-
ponibilizada em abril de 2014 e pre-
visão de obras do estaleiro a serem 
iniciadas em junho.

No recorte setorial, o ano de 
2013 também foi pontuado positi-
vamente pela duplicação da capa-
cidade produtiva da maior indústria 
química do estado de Alagoas. A tí-
tulo de exemplo, em 2013, as ven-
das da Braskem somaram 3,7 milhões 
de toneladas e seu market share foi 
de 68%. A taxa média de utilização 
dos crackers foi de 90%. As vendas 
de PP da Braskem América subiram 
7% no 4T13 e 3% em 2013, influen-
ciadas pelo crescimento do volume 
de produção, o maior desde 2011. 
Como fatores determinantes do bom 
desempenho, destacam-se: a recupe-
ração dos spreads no mercado inter-
nacional, o melhor mix de vendas, a 
desoneração na compra de matérias-
-primas e o controle na gestão de 
gastos. Ademais, o bom desempenho 

Vendas
Dezembro confirma maior ativi-
dade industrial no ano, mas setor 
sucroenergético finaliza o ano 
com retração.

Custo das Operações 
Industriais
Após queda em novembro, COI 
apresenta alta frente ao mês an-
terior.

Pessoal Empregado
Expansão do emprego perde força 
em termos setoriais, mas foi posi-
tiva para a maioria dos setores em 
dezembro.

Remunerações
Pagas
Pagamento da segunda parcela do 
13° salário, aliados ao pagamento 
de verbas rescisórias explicam re-
sultado de alta em dezembro, ex-
cluso o setor sucroenergético.

Horas Trabalhadas
Mesmo com dias úteis a mais em 
dezembro do que no mês ante-
rior, as horas trabalhadas regis-
traram recuou de (-11,75%) em 
dezembro.

Utilização da
Capacidade
Instalada
Horas trabalhadas na produção, ter-
mômetro da produção, reduz e im-
pacta na utilização da capacidade 
instalada.

Indicadores de Desempenho
Dezembro de 2013

Fatos Relevantes
Dezembro/2013
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de determinados setores, como ali-
mentício, infraestrutura, automotivo 
e agronegócio, e a recomposição de 
estoques na cadeia, influenciaram 
positivamente o consumo aparente 
por resinas termoplásticas, que cres-
ceu 8% em relação a 2012.

O setor de construção civil ter-
minou o ano embalado pelos investi-
mentos dos programas federais.  Se-
gundo informações do Ministério do 
Planejamento, entre 2011 e 2013, 
foram investidos R$ 328,1 bilhões no 
eixo Minha Casa, Minha Vida, segun-
do 9º Balanço do PAC. O programa 
no âmbito nacional entregou 1,51 
milhão de moradias, beneficiando 
mais de cinco milhões de brasileiros. 
As contratações somam, ao todo, 
3,24 milhões de unidades, sendo 
2,24 milhões de moradias contrata-
das na segunda fase do programa. De 
acordo com o presidente da ADEDI, 
Maceió experimenta uma dinâmica 
urbana com o surgimento de novas 
áreas de desenvolvimento de negó-
cios que criam novas oportunidades 
para a construção civil em 2014 e a 
construção civil alagoana continuará 

tendo um forte papel no crescimen-
to da Capital. Ademais, na indústria 
alagoana o setor da construção civil 
terminou o ano de 2013 com saldo 
positivo em decorrência do grande 
volume de projetos de unidades ha-
bitacionais que foram estruturadas.

Considerando, ainda, os da-
dos disponibilizados pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, o açúcar de cana bruto 
(VHP) foi o principal item comer-
cializado representando em 2013, 
89,56% das exportações alagoanas 
frente ao percentual de 80,87% em 
2012. Essa diferença reflete a condi-
ção de que mesmo com a valoriza-
ção cambial, a redução do preço in-
ternacional do açúcar e diminuição  
da produção foram determinantes 
na composição do mix de produtos 
dessa indústria.  Segundo os dados, 
as exportações do Estado somaram 
em dezembro um valor de US$ 105 
milhões, representando um aumen-
to de (7,97%) em comparação com 
igual período de 2013 e (-26,83%) 
em relação ao acumulado de 2013.

Em termos setoriais, cabe ob-

servar, o desempenho positivo em 
alguns setores. Isto posto, o revés da 
produção em 2013 não impactou 
em dezembro nos setores de Edi-
torial e Gráfica com (22,17%), Ma-
terial de Transporte com expansão 
de (25,48%),  Sucroenergético com 
(39,77%) e  Construção Civil com  
(69,79%). Em linhas gerais, o impac-
to da retomada da atividade econô-
mica sobre o nível de utilização da 
capacidade instalada nesses setores 
foi determinante para a condição de 
crescimento no mês.

Em dezembro de 2013, as ven-
das da indústria expandiram, em 
termos reais, 11,94% sobre novem-
bro. Por sua vez, o emprego indus-
trial mostrou um recuo de (-2,12%) 
quando comparado a novembro. A 
variável hora trabalhada registrou 
recuo de (-11,75%), frente a novem-
bro. O nível de utilização da capa-
cidade instalada passou de 71,9% 
para 71,4% em dezembro. A massa 
salarial industrial apresentou uma re-
tração de (-4,42%) no mês. Por fim, 
o COI expandiu 50,83% frente a no-
vembro.

Fonte: Núcleo de Pesquisa do IEL-AL
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As vendas reais expandiram-se 
11,94% em dezembro na comparação 
com o mês anterior. O maior número 
de dias úteis e a chegada do verão no 
mês, na comparação com novembro, 
influenciou parcialmente esse resul-
tado, visto que apenas um setor foi o 
grande responsável no indicador geral.  

No que concerne ao mercado 
internacional, em 2013, o açúcar de 
cana bruto (VHP) foi o principal item 
comercializado representando em 
2013, 89,56% das exportações alago-
anas frente ao percentual de 80,87% 
em 2012. Essa diferença reflete a 
condição de que mesmo com a valo-
rização cambial, a redução do preço 
internacional do açúcar e diminuição  
da produção foram determinantes na 
composição do mix de produtos dessa 
indústria.  Segundo os dados, as expor-
tações do Estado somaram em dezem-
bro um valor de US$ 105 milhões, re-
presentando um aumento de (7,97%) 
em comparação com igual período de 
2013 e (-26,83%) em relação ao acu-
mulado de 2013.  É possível levantar 
uma hipótese explicativa para este de-
sempenho, considerando a alta depen-
dência da indústria local ao segmento 
sucroenergético, ou seja, a intensa 
seca que impactou na produção açu-
careira condicionou transbordamentos 
em setores integrados verticalmente a 
indústria do açúcar. 

Em 2000 as exportações alago-
anas representaram US$ 224.352 e 
após uma década alcançou o valor de 
US$ 971.015, chegando em 2011 ao 
valor de US$ 1.371.547, o maior valor 
em uma década. Em 2012 recuou para 
US$ 1.014.421 e 2013 alcançou o va-
lor de US$  742.270, ou seja, um re-
cuo de (-25,95%) em relação a 2012.

Resultado positivo no mês é devido ao aumento da 
produção em razão das encomendas de final de ano 
em alguns setores.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
Deflator:IPA/OG-Indústria de Transformação-FGV
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Os dados da Pesquisa de De-
sempenho  destacam que o emprego 
industrial recuou (-2,12%) em dezem-
bro, na comparação com o mês an-
terior.  Ademais, o período de safra 
açucareira,  minimizou os ajustes no 
nível emprego em muitos setores que 
estão atrelados a dinâmica sucroalco-
oleira. Além disso, este resultado, o 
menor já registrado nos últimos  três  
meses,  pode corresponder à combina-
ção de aspectos  sazonais  de  redução  
do  ritmo das  atividades  econômicas  
dependentes da manutenção do setor 
sucroenergético aliadas às expectativas 
do empresariado diante da recupera-
ção do mercado e de uma demanda de 
empregos temporários já contratados. 

De acordo com outra base de 
comparação, CAGED/MT, em 2013, 
considerando a Série Ajustada, que 
incorpora as informações declaradas 
fora do prazo, foram eliminados 1.484 
empregos celetistas, o que representou 
um decréscimo anual de 0,40%. Os 
setores de atividades que mais con-
tribuíram para este resultado foram a 
Indústria de Transformação (-8.950 
postos) e a Construção Civil (-1.026 
postos), cujos saldos negativos supe-
raram o crescimento do emprego nos 
Serviços (+4.245 postos) e no Comér-
cio (+3.622 postos). Em dezembro, 
por razões sazonais que marcam a 
série do CAGED (entressafra agrícola, 
férias escolares,  período de chuvas, 
término das festas no final do ano), que 
permeiam quase todos os setores/sub-
setores  verificou-se declínio de 0,13% 
no nível de emprego ou -470 postos 
de trabalho. “Esse resultado decorreu 
da queda do emprego em quase todos 
os setores, com destaque para Cons-
trução Civil (-803 postos) e SIUP – Ser-
viços Industriais de Utilidade Pública 
(-114 postos), cujas reduções mais que 
contrabalançaram o  aumento ocorrido 
na Indústria de Transformação (+ 560 
postos)”.

Nível de Emprego Industrial

Emprego industrial segue como variável mais
constante em 2013, mesmo com a redução do
ritmo a partir de dezembro.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
Deflator:IPA/OG-Indústria de Transformação-FGV
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Horas Trabalhadas

Horas trabalhadas na produção apresentam recuo de 
(-11,75%) em dezembro.

Considerando que o desempe-
nho da produção não foi nada anima-
dor em 2013, os dados demonstram 
uma retração da quantidade de horas 
trabalhadas em dezembro, um termo-
mentro da produção, na comparação 
com novembro. De toda forma, as 
oscilações entre queda e crescimento 
nas variações mensais em 2013, refle-
tem a dificuldade da indústria em rela-
ção a um movimento de recuperação. 
É importante sublinhar que o efeito 
sazonal, visto que o mês de dezembro 
é, normalmente, de menor produção 
em razão da formação de estoques 
dos meses anteriores, foi, também, 
responsável pelo resultado do indi-
cador. Como tal, o maior número de 
dias úteis não influenciou o resultado 
de horas trabalhadas. Ademais, a alta 
base de comparação, com a expansão 
expressiva registrada nos meses de 
setembro, outubro e novembro expli-
cam  também o resultado em dezem-
bro. Em termos setoriais, a queda do 
número de horas trabalhadas ocorreu 
em alguns setores de atividade, re-
petindo o padrão observado em no-
vembro, na mesma comparação. Em 
dezembro, as maiores influências ne-
gativas vieram dos seguintes setores: 
Sucroenergético (-12,57) e Minerais 
Não-Metálicos (-18,42%). Esse indica-
dor registrou movimento dividido se-
torialmente: dois setores registraram 
incremento de horas trabalhadas, en-
quanto dez registraram recuo e outros 
três ficaram na estabilidade.

Quando comparado sobre igual 
período do ano anterior, mostran-
do perfil generalizado de queda que 
atingiu sete dos  quinze setores pes-
quisados. Como tal, em que pesem, 
ainda, as necessidades crescentes de 
ampliação dos investimentos como 
relevante para a sustentação da eco-
nomia local, torna-se aparente a fragi-
lidade setorial.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
Deflator:IPA/OG-Indústria de Transformação-FGV
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Remunerações Brutas

Sob outra linha de raciocínio, a 
análise conjunta de indicadores que 
refletiram no desaquecimento da 

atividade industrial no mês,  foi 
percebida nos indicadores de massa 
salarial e de rendimento médio, visto 
que esse o indicador recuou em cinco 
segmentos. Logo, os dados da Pesqui-
sa de Desempenho revelaram que a  
massa salarial recuou (-4,49%) em de-
zembro, frente ao mês anterior. O re-
lativo recuo no mês aconteceu devido 
à contabilização da retração do setor 
sucoernergético, mesmo com a influ-
ência de outras formas de rendimento 
do trabalho, como 13º salário, partici-
pação nos lucros e verbas rescisórias. 

Analisando a variável, sem a in-
fluência sazonal açucareira, verifica-se 
no mês um crescimento da ordem de 
6,54%. Boa parte deste desempenho 
deve-se ao comportamento das In-
dústrias de Minerais Não – Metálicos 
e Produtos Alimentares e Bebidas. As 
justificativas apontadas para explicar 
tal desempenho referem-se ao paga-
mento de parte do décimo terceiro 
salário, pagamento de férias e gratifi-
cações adicionais. 

Ao analisarmos o movimento de 
disseminação da atividade industrial, 
constata-se que quatro, dos dezesseis 
gêneros pesquisados, apresentaram 
recuo nos salários em dezembro. Su-
blinha-se que a maior retração na va-
riável ocorreu no gênero Madeira com 
(-11,16%).

Massa real de salários recua frente a novembro, mes-
mo com o pagamento do 13º salário em um cenário 
de baixa inflação.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
Deflator:IPA/OG-Indústria de Transformação-FGV
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Custo de Operações Industriais

COI aumenta em dezembro, impulsionado, em parte, 
pelo ajuste dos estoques.

Em linha como observado na mé-
dia da indústria de transformação na-
cional, a indústria alagoana registrou, 
em dezembro de 2013, uma expan-
são de 50,83% na variável  Custos de 
Operações Industriais, em compara-
ção com mês anterior. Entende-se que 
mesmo com a atividade produtiva me-
nos aquecida, as expectativas dos em-
presários ainda são relevantes para o 
aumento da produção. De forma mais 
intensa, a variável quando analisada 
sem a influência açucareira se elevou 
no mês na ordem de (322,09%).

Todavia,  as políticas econômicas 
implantadas no decorrer do ano de 
2013, levaram aos Custos industriais 
crescerem a um ritmo menor no ano. 
Com efeito, em razão da redução dos 
custos com energia e do menor  cresci-
mento dos demais custos, em especial, 
dos custos com pessoal, com produtos 
intermediários importados e com custo 
de capital de giro, a indústria alagoana 
iniciou um processo de adensamento 
em sua competitividade 

Considerando os dados nacionais 
de consumo de energia, com a redução 
de 9,1% do custo com energia, parti-
cularmente e com o custo com energia 
elétrica (queda de 13,5%), percebe-se 
um maior impacto na competividade 
na indústria de transformação, em es-
pecial na indústria química, maior con-
sumidora do estado de Alagoas.

Assim, seguiram registrando  os 
maiores aumento as indústrias: Ves-
tuários e Calçados com 104,59% e  
Sucroenergética com 322,09%. Cabe 
mencionar que a variação positiva em 
outros setores justifica-se para atender 
a formação de estoques em razão de 
aumento em 2013.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
Deflator:IPA/OG-Indústria de Transformação-FGV
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Capacitada Instalada

Utilização da Capacidade Instalada recua em dezem-
bro, reflexo da formação de expectativa de consumo e 
não cresce de forma gradual.

Segundo análise da CNI, a com-
petitividade da indústria brasileira em 
2013 evoluiu positivamente, mas o 
impacto da desvalorização  da taxa de 
câmbio foi menor que em 2012. In-
dependentemente dos distintos pesos 
de cada setor na indústria alagoana, 
a utilização da capacidade instalada 
da indústria de Alagoas atingiu 71,4% 
em dezembro, ante 71,9% no mês 
anterior e 83% em dezembro do ano 
passado. 

Tal resultado reflete, principal-
mente, a menor utilização pelos se-
guintes setores: Produtos Alimentares 
e Bebidas e Minerais Não-Metálicos.   
Em termos explicativos, o recuo ante-
rior da utilização da capacidade por 
esses setores estaria associado ao pro-
cesso de acomodação de demanda 
doméstica para ajustar estoques a um 
cenário de menor demanda. 

Por sua vez, os dados revelaram 
que a utilização da capacidade instala-
da da Indústria Alagoana alcançou em 
2013 uma redução em torno de 2% 
em relação a 2012. Em 2013, as indús-
trias operaram, em média, com 73% 
de utilização da capacidade instalada 
(UCI), o que perfaz uma retração de 
2,0 p.p., relativamente a 2012.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
Deflator:IPA/OG-Indústria de Transformação-FGV
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