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Após a surpresa positiva com 
PIB da economia brasileira no segun-
do trimestre de 2013, veio a ducha 
de água fria no terceiro trimestre no 
qual, na margem, a produção de ri-
queza do país apresentou  retração 
de -0,5%, segundo o IBGE. Fatores in-
ternos como as manifestações sociais 
ocorridas nos meses de junho e julho 
e a maior incerteza com a questão fis-
cal no Brasil; e externos como a espe-
culação acerca do fim dos estímulos 
monetários na economia dos EUA, e 
os consequentes efeitos para cima da 
taxa de juros americana, sem dúvida, 
estes contribuíram para o resultado 
negativo da economia brasileira, uma 
vez que afetaram diretamente o nível 
de confiança, principalmente, da clas-
se empresarial. Os dados do gráfico nº 
2 deixam claro que, do lado da de-
manda, houve no trimestre retração 
nos investimentos e queda nas expor-
tações, o que tem reflexos negativos 
sobre a produção da indústria, en-
quanto o consumo da família mateve-
-se crescendo junto com o consumo 
do governo e as importações. Não há 
como negar, como chama atenção 
Belluzzo, que as análises muito pes-
simistas das contas fiscais brasileiras 
realizadas por organismos internacio-
nais, agências de rating e consultorias 
contribuíram para o pessimismo do 
setor empresarial com reflexos negati-
vos sobre os investimentos. No tocan-
te ao desempenho das exportações, 
apesar da desvalorização do Real,  a 
competitividade da indústria, pelo 
menos por enquanto, ainda não se re-
compôs para fazer frente a um quadro 
internacional de forte concorrência 
por mercados.

Quando comparado ao mesmo 
trimestre de 2012, ver gráfico nº 3, 
há uma mudança importante no com-
portamento dos indicadores do PIB 
pela ótica da demanda, ou seja,  os 
investimentos em FBKF crescem bem 
acima do ritmo de aumento do PIB 
no período e o consumo das família e 

governo em linha com o desempenho 
do PIB, o que demonstra que come-
ça haver um processo de mudança 
de composição da demanda agregada 

alavancada pelos investimentos. To-
davia, o crescimento das importações 
muito acima do observado para as 
exportações preocupam uma vez que 
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continua havendo forte vazamen-
to dos estímulos ao consumo para o 
mercado externo, o que compromen-
te a recuperação da indústria nacio-
nal, como pode ser visto no gráfico 
nº 4, e potencializa as oscilações na 
produção industrial em razão da va-
riação dos estoques. A associação de 

recuperação lenta da economia inter-
nacional com incerteza e pessimismo 
dos setores empresariais, principal-
mente da indústria, tem comprometi-
do a recuperação da economia brasi-
leira e manterá o país crescendo bem 
abaixo de seu potencial. Neste caso 
o maior risco é o governo continuar 

insistindo nos estímulos ao consumo 
sustentados com crescimento das 
importações, na medida que agrava 
o déficit em trasações correntes tor-
nando-o sujeito a maior instabilidade 
internacional que pode adivir com a 
mudança da política monetária nos 
EUA.
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IPCA continua desacelerando  
Apesar das oscilações da taxa de 

câmbio devido, primordialmente, as 
expectativas de mudança na política 
monetária americana e do aumento 
da incerteza provocada por dúvidas 
quanto a recuperação da economia 
brasileira e internacional, o que au-
menta a pressão sobre os preços, o 
IPCA continua desacelerando como 
pode ser observado no gráfico nº 5 
abaixo. O que tem sustentado esta tra-
jetória é basicamente a queda na infla-
ção 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 influ-
ência 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 monitorados 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 
monitorados 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.

O problema é que o mercado 
sabe que em algum momento es-
tes preços monitorados terão que ser 
ajustados e continua precificando au-
mento do IPCA para os próximos anos, 
o que obriga o BCB a continuar ele-
vando a taxa básica de juros selic, que 
hoje já está em 10%aa. O pessimismo 
do mercado é tamanho quanto a con-
tinuidade da trajetória descendente 
do IPCA, que as taxas de juros futuras 
do depósito interfinanceiro (DI) para 
janeiro de 2015, 2016 e 2017 estão 
em patamares já bastante elevados 
como 10,66%aa, 11,77%aa e 12,26%, 
respectivamente. A aposta do merca-

do é que no próximo ano por conta 
das eleições o BCB segura a selic, mas 
a partir de 2015 a taxa passa a subir 
em um ritmo mais forte. É importante 
observar, no entanto, que estas taxas 
já estão refletindo também o risco de 
desvalorização cambial, com reflexos 
sobre a inflação, do fim da política de 
estímulos monetários nos EUA. Como 
no Brasil o superávit primário, que é a 
economia feita pelo governo para fazer 
face aos serviços financeiros da dívida, 
está sendo reduzido e o déficit em 
transações correntes está aumentando, 
o prêmio de risco cobrado pelos inves-
tidos para financiar o país sobe, o que 
obriga o Tesouro Nacional a elevar a 
remuneração de seus papéis. O ponto 
de vista sustenta em Panorama anterio-
res é que há um exagero nas apostas 
feitas pelo mercado, mas a pressão está 
muito forte e o governo terá que ter 
muita habilidade para reverter as ex-
pectativas dos investidores.
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A produção Industrial Brasileira em julho de 2013
O desempenho da indústria bra-

sileira em julho de 2013 apresentou 
na margem, no levantamento com 
ajuste sazonal, queda de 2,0%. Na 
comparação com o mesmo mês em 
2012 a indústria registrou expan-
são de 2,0%. Na avaliação do IEDI, 
“os resultados de julho trazem um 
fato preocupante. O setor de bens 

intermediários fugiu daquele com-
portamento oscilante (num mês a 
produção sobe, no outro ela cai) e, 
pelo terceiro mês consecutivo, regis-
trou queda de sua produção – taxas 
de –1,1%, –0,1% e de –0,7% em 
maio, junho e julho, nessa ordem - 
acumulando perda de 1,8% em re-
lação a janeiro/março de 2013. Essa 

evolução é preocupante porque esse 
setor é o de maior peso dentro da in-
dústria nacional e reflete as compras 
intra-industriais. Em outras palavras, 
ele é o núcleo da indústria. O fraco 
desempenho desse setor comprome-
terá, certamente, o crescimento da 
indústria neste ano e, em consequ-
ência, do PIB brasileiro.”

Ademais, “no que se refere à 
utilização da capacidade na indústria 
de transformação, em julho o indi-
cador com ajuste sazonal divulgado 

pela FGV ficou estagnado em 84,4%, 
mesmo patamar de junho de 2013. 
Em termos de categorias de produtos, 
na série sem ajuste sazonal, o recuo 

foi observado em bens de consumo e 
bens de capital, enquanto houve au-
mento em bens intermediários e ma-
teriais para construção.” 
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RESUMO EXECUTIVO

O faturamento das indústrias alagoanas registra recuo 
de (-7,24%) no acumulado de janeiro a julho de 2013, na 
comparação com o mesmo período do ano passado.

Dados iniciais da Pesquisa de In-
dicadores Industriais do IEL/AL indi-
cam que as vendas da indústria ala-
goana em julho de 2013 atingiram 
R$ 744,1 milhões com retração de 
(-2,59%) em relação ao mês anterior. 
Devido à relativa concentração seto-
rial, o valor médio das vendas atin-
giu o montante de R$ 6,3 milhões.  
Sendo que 36,14% desse total foram 
oriundos no mercado internacional e 
R$ 475,2 milhões foram originados 
no mercado doméstico, sendo desti-
nados 33,21% para outros estados e 
30,65% para o consumo interno em 
Alagoas. 

Na análise setorial, entre os gê-
neros que se destacaram pela alta 
no faturamento estão as Indústrias 
Diversas e Mobiliário com (30,30%), 
Minerais Não-Metálicos com (1,21%) 
e Editorial e Gráfica com (1,09%). 
Na contramão, o recuo nas vendas 
industriais foi puxado pelos segmen-
tos de Material de Transporte com 
(-31,67%), Metalúrgicas e Siderúrgi-
cas com (-19,89%) e Indústria Mecâ-
nica com (-11,52%). O faturamento 
cresceu em apenas 04 dos 15 setores 
na comparação com o mesmo mês 
do ano anterior. 

Além da retração nas vendas 
totais, a indústria do Estado teve 
desempenho negativo nas variáveis 
Custos de Operações Industriais 
com (-8,17%) e massa salarial com 
(-4,67%). No acumulado de janeiro a 
julho, se destacaram em faturamento 
os setores de Química, que cresceu 
(20,33%), Vestuário e Calçados com 
(42,74%), Editorial e Gráfica com 
(61,75%), Madeira com (88,84%) e 
Indústria Mecânica (126,80%). Por 
sua vez, as horas trabalhadas ex-
pandiram em 06 setores. Ressalta-se 
que os setores com as maiores taxas 
de crescimento na variável Horas 
Trabalhadas foram Minerais Não-
-Metálicos com (25,58%) e Editorial 

e Gráfica com (127,10%).  A utiliza-
ção da capacidade instalada recuou 
em 10 dos 15 setores industriais. O 
emprego industrial segue ritmo de 
crescimento com alta de (1,15%) e 
número médio de empregos alcança 
o total de 70.302.

Com efeito, os dados permitem 
confirmar que a atividade industrial 
segue com oscilações. Em parte, o 
cenário da indústria alagoana é mar-
cado pelo recrudescimento da pro-
dução, efeito da sazonalidade do pe-
ríodo e das políticas econômicas de 
contenção de consumo. No entanto, 
o mês também é marcado pela atra-
ção de novos investimentos, unida-
des industriais e aumento de horas 
trabalhadas. 

Entre esses investimentos, se-
gundo a Secretária do Planejamento 
e do Desenvolvimento Econômico 
de Alagoas, destacam-se a concessão 
de incentivos a três novas indústrias 
que serão implantadas no Estado. 
Tais investimentos são da ordem R$ 
9 milhões e vão gerar 211 empregos 
diretos. O primeiro empreendimen-
to será a Industrial Madeiras do Bra-
sil, responsável pela fabricação de 
esquadrias de madeira e peças para 
a instalações industriais e comerciais. 
Com investimento de R$ 6 milhões, 
a fábrica ofertará 80 empregos dire-
tos e terá uma capacidade de produ-
ção de 70 mil unidades de peças de 
madeira nos cinco primeiros anos. 

Além dessa previsão de inver-
são, a indústria alagoana será be-
neficiada com outros investimentos 
que impulsionaram a diversificação 
setorial, visto que foi anunciada a 
implantação da Aquaplus Indústria 
e Comércio de Produtos LTDA que 
vai fabricar produtos de limpeza e 
polimento em Maceió. Aproxima-
damente R$ 2 milhões serão investi-
dos, gerando 118 empregos diretos. 
Por fim, a Lemon Lavanderia Têxtil 

Vendas
Em julho, a atividade industrial 
iniciou o terceiro trimestre do ano 
em queda, reforçando a tendên-
cia de queda em 2013.

Custo das Operações 
Industriais
O padrão oscilante da atividade 
evidencia que a variável ainda não 
entrou em uma trajetória contínua 
de expansão.

Pessoal Empregado
O comportamento de queda não 
foi repetido pelo emprego indus-
trial, que subiu (1,15%) na com-
paração com junho, impulsionada 
pela expansão de (1,71%) do setor 
Sucroenergético que teve o seu 
início de contratação em grandes 
empresas.

Remunerações
Pagas
Para a folha de pagamento, a 
comparação no mês revela uma 
queda de (-4,67%), a terceira 
consecutiva. Entre os 15 setores 
pesquisados, 08 tiveram recuo na 
massa salarial.

Horas Trabalhadas
O número de horas pagas pela 
indústria teve alta de (5,22%) em 
julho ante junho.

Utilização da
Capacidade
Instalada
A utilização da capacidade instalada 
está em 76,22% em julho, contra os 
65,86% registrados no mesmo perío-
do de 2012.

Indicadores de Desempenho
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Fatos Relevantes
Julho/2013
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Industrial LTDA, deverá investir R$ 
805 mil em sua unidade fabril no 
Núcleo Bernardo Oiticica, em Ma-
ceió, atuando em lavanderia indus-
trial e confecção de roupas profis-
sionais, exceto peças sob medida, e 
outros produtos têxteis.

Para a indústria química, a va-
riável venda no mês apresentou um 
recuo de (-1,67%), mas com reduzi-
da influência no bom desempenho 
do ano. Segundo a ABIQUIM, a im-
portante recuperação em 2013 da 
indústria química foi possibilitada e 
estimulada pela desoneração de PIS/
Cofins sobre a compra de  matérias-
-primas da primeira e da segunda 
geração  petroquímica, estabelecida 
pela medida provisória  613/2013, e 
também pela desvalorização do real, 
em  relação ao dólar, que tornou o 
produto no mercado  nacional mais 
atrativo. Mencione-se que os preços 
dos produtos químicos no merca-
do interno estão sendo impactados 
principalmente pela alta do dólar no 
mundo (e especialmente no País) e 
também pelas oscilações dos preços 
no mercado internacional, afetados 
pelo petróleo e pela nafta petroquí-
mica.

Para a indústria sucroenergéti-
ca, atividade econômica que vem 
convivendo com uma aguda cri-
se financeira face as naturais difi-
culdades estruturais de produção 

agrícola que impacta na competi-
tividade com a produção da região 
centro-sul do país, bem como com 
as fortes secas e estiagens que atin-
giram a zona da mata canavieira, a 
previsão é que o início da safra em 
agosto minimize o cenário de retra-
ção, além do fato do setor contar, 
segundo Sindaaçúcar-AL, com  fi-
nanciamento de ações de recupera-
ção e saneamento nas esferas agrí-
cola e industrial, de forma a evitar 
a acelerada redução de produção e 
acentuada dependência regional de 
combustível e energia oriundos de 
outras regiões. Todavia, a política de 
preços do governo federal que pre-
judica o setor continua nessa próxi-
ma safra sendo um dos elementos 
de perda da competitividade, mes-
mo considerando o Decreto 8.079 
que regulamenta o pagamento de 
subvenção econômica a produtores 
independentes de cana-de-açúcar e 
a unidades industriais produtoras de 
etanol combustível da Região Nor-
deste. O pagamento, previsto na 
Medida Provisória 615, refere-se à 
produção da safra 2011/2012 afeta-
da por estiagem.

Segundo os dados disponibi-
lizados pelo Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio, 
as exportações do Estado somaram 
em julho US$ 432.866, um recuo 
de (-14,30%) em comparação com 

igual período de 2012 e (-80,50%) 
em relação a junho de 2013. Até ju-
lho deste ano, as vendas alagoanas 
para o mercado externo totaliza-
ram US$ 599,7 milhões contra US$ 
699,8 milhões registrados no mes-
mo período do ano passado.

Dentro deste contexto, o em-
prego industrial em julho, segundo 
o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Minis-
tério do Trabalho, cresceu e foram 
criados 1.352 empregos celetistas, 
o que representa uma expansão de 
0,42% em relação ao estoque de as-
salariados com carteira assinada do 
mês anterior. O setor de atividade 
que mais contribuiu para este resul-
tado foi a Indústria de Transforma-
ção (+1.287 postos).

As vendas reais recuaram 
(-2,59%) frente a junho. O custo 
das operações industriais recuou 
(-8,17%) em julho na comparação 
com junho. A variável hora traba-
lhada registrou alta de (5,22%), 
frente a junho. A massa salarial in-
dustrial apresentou uma retração de 
(-4,67%) no mês de julho em relação 
ao mês anterior.  O nível de utiliza-
ção da capacidade instalada passou 
de 79,72% para 76,22% o que re-
presenta um recuo de (-3,50) pontos 
percentuais (p.p.) em relação a ju-
nho.  A variável Pessoal Empregado 
aumentou (1,15%) frente a junho.

Fonte: Núcleo de Pesquisa do IEL-AL
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Segundo os dados da Pesquisa de 
Indicadores IEL/AL, a venda industrial 
recuou (-2,59%) sobre junho, totali-
zando o valor de R$ 744 milhões. Além 
do efeito da variação decorrente da 
entressafra açucareira, deve-se acres-
centar também que nesse período ain-
da prevaleceu o movimento de gan-
gorra com fortes oscilações de queda  
da produção que até o momento não 
conseguiu apresentar resultados mais 
consistentes no sétimo mês do ano. No 
acumulado do ano, até julho, o índice 
de vendas exibe recuo de (-7,24%) so-
bre igual período do ano anterior.

As maiores dificuldades da in-
dústria local estão representadas em 
bens não duráveis, como Produtos Ali-
mentares e Bebidas e Sucoenergético. 
Outro aspecto setorial de interesse diz 
respeito a desaceleração da Indústria 
Química no mês que apresentou um 
desempenho sofrível da produção em 
razão da forte presença de insumos 
importados utilizados como compo-
nentes na produção industrial domésti-
ca. Mesmo com medidas estabelecidas 
em prol do setor, as relações comer-
ciais com fornecedores externos para 
compra de insumos não foram auto-
maticamente reversíveis, mesmo com 
a atual desvalorização do real. Parte 
dessa baixa no mês é também atribu-
ída à base deprimida de comparação 
do mês anterior, uma vez que, em ju-
nho, algumas empresas realizaram pa-
rada para manutenção, puxando para 
baixo a produção de vários grupos 
consumidores de produtos da central.       

Como tal, a atividade industrial 
alagoana começou o segundo semes-
tre em acomodação. O desempenho 
observado ao longo dos sete meses 
de 2013 fornece um retrato mais cla-
ro da indústria local que além de ser 
influenciada pelos impactos que são 
responsáveis pelo recrudescimento 
da indústria brasileira, conta com as 
dificuldades dos setores com maiores 
magnitudes em produção frente ao seu 

baixo dinamismo e diversificação. 
Em termos setoriais, nove dos 

quinze gêneros apresentaram cresci-
mento nos sete primeiros meses deste 
ano. Os principais impactos positivos 

sobre o total da indústria local vie-
ram de Química (20,33%),  Vestu-
ários e Calçados (42,74%), Editorial 
Gráfica (61,75%), Madeira (88,84%) 
e Indústria Mecânica (126,80%). Por 

Vendas Industriais

A produção da indústria alagoana voltou a cair em jul-
ho, registrando recuo de 2,59%. 
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outro lado, entre os onze segmentos 
com queda da produção no período 
janeiro-julho, as principais pressões 
negativas vieram dos ramos Produ-
tos Alimentares e Bebidas (–7,41%), 
Extração e Tratamento de Materiais 
(–7,49%), Sucroenergético (–18,25%) 
e Material de Transporte (–29,38%).

Um fato relevante que poderá 
sinalizar a retomada da indústria no 
segundo semestre é a inserção de no-
vas empresas demandantes de produ-
tos de segunda geração, em especial 
dos transformadores de PVC, que se 
inserem na categoria de fornecimen-
to para as indústrias fornecedoras de 
artigos para construção civil, destino 
de 65% da produção nacional do po-
límero.  Além disso, Alagoas poderá 
absorver os novos produtos da linha 
petroquímica de Pernambuco, entre 
eles, fios de poliéster e PET.

Ressalta-se que fabricação de po-
liéster alavancará o Polo Têxtil Alago-

as com produção de fios de poliéster 
que viabilizará a atração de empresas 
da cadeia de tecelagem. Igualmente, 
o Polo Farmacoquímico que está sen-
do implantado demandará também 
os derivados da cloro-soda, além dos 
produtos da linha plástica, como: pro-
dução de bolsas plásticas de sangue, 
próteses plásticas, toda a parte de me-
trologia, uma logística especializada, 
indústria de equipamentos médicos, 
artigos cirúrgicos, entre outros. Entre 
as possibilidades de fornecimentos, 
destacam-se de materiais intensivos 
em tecnologia – tubulações e equi-
pamentos de alta resistência a tempe-
raturas elevadas e corrosões – para a 
RNEST, considerando que coma a am-
pliação da Braskem prever a vinda de 
novas empresas transformadoras de 
insumos químicos.

Agora em julho, no que tange 
a capacidade de produção, a planta 
da GranBio será a maior produtora 

de etanol de Alagoas e a maior pro-
dutora e álcool celulósico das Amé-
ricas que terá um transbordamento 
para construir unidades no estado, 
incluindo uma biorrefinaria. Estima-se 
que cada unidade vai gerar cerca de 
300 empregos diretos e 800 indiretos. 
Sublinha-se que já existem pesquisas 
voltadas para a cana energia, que é 
uma planta mais produtiva e com me-
lhor rendimento para a produção de 
biomassa. A primeira unidade Gran-
Bio totalizando investimentos de R$ 
350 milhões e de 1,1 mil empregos 
diretos e indiretos depois que estiver 
em operação. Durante a obra serão 
mais de 300 empregos diretos.  Não 
se poderia deixar de mencionar que 
a produção de etanol de segunda ge-
ração começará no Brasil por Alagoas, 
sendo já em 2014 conta com capaci-
dade de produção de 80 milhões de 
litros e investimentos da ordem de R$ 
300 milhões.
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Nível de Emprego Industrial

Emprego industrial continua positivo em quase todas 
as séries

Mesmo que a produção continue 
apresentando sinais de instabilidade, o 
emprego industrial continua em plena 
ascensão e no mês cresceu (1,15%), 
sendo impactado principalmente pelos 
efeitos das medidas econômicas em 
prol da redução de custos sistêmicos 
e do reposicionamento do câmbio. É 
importante lembrar que desde o início 
de 2013 a variável vem crescendo sem 
interrupções. Tal constatação pode ser 
verificada na alta de 16,60% quando 
comparado a igual mês do anterior.

Tal cenário aponta um notório 
descasamento entre a produção e o 
emprego industriais, principalmente 
porque as atividades da indústria não 
apresentarem um comportamento 
consistente ao longo deste ano devido 
as fortes oscilações no primeiro semes-
tre e as decisões de quanto produzir. 
Sabe-se que mesmo no segmento su-
croenergético, as expectativas foram 
insuficientes pela maior parte das em-
presas na confiança dos investimentos, 
similarmente nos diferentes segmentos 
industriais. Reforça-se que ocorreu um 
movimento de ajustes de estoques nos 
meses iniciais do ano, verificado dian-
te da oscilação mensal dos níveis de 
produção industrial.

No entanto, há simetria sob outra 
base de informações, visto que o ca-
dastro do Ministério do Trabalho - CA-
GED, em julho de 2013 aponta que 
foram criados 1.352 empregos cele-
tistas, o que representa uma expansão 
de 0,42% em relação ao estoque de 
assalariados com carteira assinada do 
mês anterior. O setor de atividade que 
mais contribuiu para este resultado foi 
a Indústria de Transformação (+1.287 
postos).  Na série ajustada, que incor-
pora as informações declaradas fora 
do prazo, nos sete primeiros meses 
do corrente ano, houve redução de 
39.563 postos de trabalho celetistas 
(-10,76%), o pior resultado em nível 
nacional.
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Horas Trabalhadas

Horas trabalhadas na produção avançaram (5,22%) 
no mês de julho. 

As horas trabalhadas na produ-
ção expandiram (5,22%) em julho na 
comparação com o mês de junho, e 
recuou (-0,16%) nos sete primeiros 
meses de 2013, sendo considerado 
um dos menores valores de toda a 
série histórica, mesmo contando com 
um dia útil a mais do que junho. As 
maiores contribuições ao índice ne-
gativo no ano  foram observadas nos 
setores de Minerais Não-Metálicos 
(-12,85%) e  Madeira (-36,22%). 

O desempenho da variável con-
sidera o cenário econômico pouco 
propício ao aumento das horas traba-
lhadas na produção, face aos efeitos 
de uma política monetária mais res-
tritiva, volatilidade da taxa de câmbio 
e acúmulo de estoques. Ademais, as 
condições estruturais, como carga tri-
butária excessiva e a débil infraestru-
tura são elementos que impactam na 
produtividade e a competividade da 
indústria, tanto na venda no mercado 
externo e interno.

Todavia, as expectativas para os 
próximos meses são melhores, impul-
sionadas pelo aumento da capacidade 
produtiva do setor sucroenergético. 

Na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, o indicador apre-
sentou um recuo de (-16,66%), elimi-
nando uma sequência de três meses 
de expansão. De forma diferente ao 
mês de junho, o maior impacto ne-
gativo veio de Material de Transpor-
te (-20,59%) e Madeira (-41,84%). 
Comparativamente ao mesmo mês do 
ano anterior, o indicador da indústria 
sucroenergética recuou (-23,84%) em 
julho.
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Remunerações Brutas

A massa salarial em 2013 junto 
com o emprego industrial são as variá-
veis que apresentam o melhor desem-
penho, independentemente do com-
ponente inflacionário. Nessa direção, 
os indicadores de emprego e massa 
salarial  apresentaram um crescimento 
disseminado entre os  setores da indús-
tria  no acumulado do ano. A massa 
salarial cresceu no ano em  em 09 dos 
15 setores investigados. Evidencia-se 
que a massa salarial industrial vem 
apresentando um comportamento po-
sitivo desde o  primeiro mês do ano e 
só na metade do ano teve essa forte re-
tração, mas já sinaliza um crescimento, 
impulsionadas pelas festas tradicionais 
de final de ano, dia das crianças e Na-
tal.

Nessa direção, no mês  de julho, 
o recuo,  além de pontual, apresenta-
-se entre os indicadores apontados em 
uma relativa constância,  ou seja, não 
remete a um padrão consistente de re-
tração da variável. De forma análoga à 
indústria nacional, a variável tem dado 
muitos sinais de retomada, principal-
mente, em razão das condições da uti-
lização da capacidade instalada, além 
do fato da indústria, historicamente, 
aumentar apenas o ritmo de atividade 
no final do terceiro trimestre do ano. A 
comparação com junho registrou baixa 
de (-4,67%) devido à alta base de com-
paração em do mês anterior.

Na análise setorial no mês,  sete 
dos quinze setores apresentaram re-
cuo, sendo destaque a retração do se-
tor sucroenergético com (-7,95%). De 
forma análoga à indústria nacional, a 
variável tem dado muitos sinais de re-
tomada, principalmente, em razão das 
condições da utilização da capacidade 
instalada, além do fato da indústria, 
historicamente, aumentar apenas o 
ritmo de atividade no final do tercei-
ro trimestre do ano. Esse movimento 
já apresenta os seus primeiros reflexos 
no mercado de trabalho no acumula-
do de 2013.

A massa real de salários aumentou 10,86% no acumu-
lado do ano.
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Custo de Operações Industriais

O COI apresenta recuo de (-8,17%) em julho, resultado 
da contração das compras industriais.

No confronto com o mês anterior, 
a variável COI  foi impactada pela re-
dução das compras industriais  que ti-
veram uma forte retração de (-8,17%), 
eliminando parte das expansões re-
gistradas nos dois meses anteriores.  
Setorialmente, os principais recuos 
da COI no mês foram registrados nos 
segmentos de Material de Transporte 
(-18,90%), Metalúrgicas e Siderúrgi-
cas (–21,02%), Indústrias Diversas e 
Mobiliário (–22,03%), Indústria Me-
cânica (–23,65%) e Sucroenergética 
(-66,37%). Mesmo com a expansão 
de alguns indicadores relacionados a 
produção em julho, os componentes 
setoriais quando comparados  com o 
mesmo mês do ano anterior, apresen-
tam uma  piora de  desempenho para 
um número maior de setores frente a  
junho.

Alem dos fortes ajustes no esto-
ques, bem como as reduções dos cus-
tos da energia elétrica em importantes 
setores como a Indústria Química, 
a indústria local, ainda, não  entrou 
em trajetória de recuperação de seus 
níveis de produção e essa debilidade 
produtiva, não avança nas expectativas 
dos empresários  relativas a seus negó-
cios para que se possa observar alguma 
reação em novos investimentos. 

Novas medidas, semelhantes ain-
da preveem a redução nas tarifas de 
importação para diminuir os custos 
industriais e contrabalançar o impacto 
da recente depreciação cambial. Estu-
do elaborado pela FIESP aponta que 
um bem manufaturado nacional é, em 
média, 34,2% mais caro que similar 
importado dos principais parceiros co-
merciais, já contando com as alíquotas 
de importação vigentes, unicamente 
em função do Custo Brasil.
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Capacitada Instalada

Uso da capacidade instalada apresenta elevada
retração em julho.

O Nível de Utilização da Capaci-
dade  Instalada da indústria alagoana 
está na ordem de 76%. Com efeito,  é 
possível uma expansão sem limites de 
estrangulamento da produção, visto 
que apresentou recuo acima da média 
historica da série. 

Assim, a indústria operou, em 
média, com 76,22% da capacidade 
instalada em julho, após ajuste sazo-
nal. Cumpre destacar que a utilização 
da capacidade instalada da indústria 
de Alagoas, excluso o setor sucroener-
gético, atingiu 78,54% em julho, ante 
84,22% no mês anterior e 84,28% em 
julho do ano passado. O recuo  no 
uso da capacidade aconteceu de for-
ma mais suave frente a uma acomoda-
ção das horas trabalhadas. Destaca-se 
que a  melhoria da capacidade insta-
lada poderá ser ocasionada em  razão 
dos investimentos realizados para ex-
pansão do parque fabril em razão de 
novas indústrias que se instalaram nos 
últimos cinco anos.

No mês, o número de segmentos 
que registrou recuo  das horas traba-
lhadas passou de 04 em junho para 
10 no mês atual. Dos segmentos com 
maior retração no grau de utilização no 
mês frente a junho, foi destaque o de   
Minerais Não-Metálicos com (-20,9%) 
Nos próximos meses, o indicador de 
utilização da capacidade instalada  si-
naliza uma tendência  mais rápida de 
melhora  de dinamismo da atividade  
industrial. 

Destaca-se que a indústria de 
transformação nacional operou, em 

média com 82,3% ao mesmo tempo 
em que o faturamento aumentou re-
forçando uma expansão marcada pela 

oscilação dos indicadores e refletindo 
a dificuldades de recuperação da eco-
nomia.
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