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A economia brasileira no 4º tri-
mestre de 2013 surpreendeu, na mar-
gem, positivamente as expectativas dos 
analistas e cresceu 0,7%, como mostra 
o gráfico nº 1. A maior parte do merca-
do trabalhava com a hipótese de cres-
cimento negativo, o que cofiguraria um 
quadro recessivo. O crescimento em 
2013 deve ter, do ponto de vista da de-
manda, como pode ser observado no 
gráfico nº 2, houve desaceleração da 
taxa de variação do consumo das famí-
lias, com crescimento nulo na margem 
e de 1,9% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. A notícia posi-
tiva veio do lado das exportações que 
cresceram do terceiro para o quarto 
trimestre 4,1% muita acima das impor-
tações com 0,1%; e dos investimentos 
que se recuperam do tombo de -4,2% 
sofrido no último trimestre de 2012. 
Ainda no tocante aos dados das ex-
portações e dos investimento é impor-
tante chamar atenção para os seguntes 
aspectos observados pelo economista 
Belluzzo: como parte significativa do 
aumento dos investimentos impactou 
nas inversões em máqinas e equipa-
mentos (crescimento de 10,2%) quan-
do comparado a construção (2,3%), é 
muito provável, dada a importância do 
primeiro na modernização da indús-
tria que haja uma melhora nos níveis 
de produtividade da economia. Outro 
fator  a impactar favoravelmente na 
competitividade da economia são os 
avanços no programa de concessões 
no setor de infraestrutura e seus refle-
xos positivos sobre os investimentos na 
construção pesada. Todos estes fato-
res contribuirão, uma vez concretiza-
dos, para o tão almejado aumento da 
participação dos investimentos no PIB 
brasileiro, hoje no patamar de 18,4% 
bem aquém do mínimo desejado de 
25%. Todavia, como chama atenção 
Belluzzo, o desempenho das inver-
sões na segunda metade do ano não 
foi bom (queda de 2,3% no terceiro 
trimestre contra o trimestre anterior e 
pequeno acréscimo de 0,3% no último 

trimestre), o que pode sinalizar queda 
das expectativas empresariais e recuo 
dos investimentos no início desse ano.

Os dados do gráfico nº 3 mostram 
que a indústria ainda continua pati-
nando na margem e o setor de serviços 

é que vem sustentando o crescimento 
da economia brasileira.  Não há dúvi-
da, diz Belluzzo, que o crescimento no 
ano como um todo das importações de 
bens e serviços (8,4%) em um múltiplo 
das exportações (2,5%) mostra que o 
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cenário externo ainda é um inibidor do 
crescimento brasileiro e que a compe-
titividade da produção brasileira dei-
xa a desejar, a despeito da mudança 
cambial. Mas, no quarto trimestre de 
2013, as exportações cresceram nada 
menos do que 4,1% contra queda de 
0,1% das importações. Sintoma de 

que a desvalorização do Real come-
ça a fazer efeito? Esse talvez seja o 
mais favorável sinal de um ano novo 
realmente melhor para a economia.

Em síntese,  o balanço do PIB no 
último trimestre de 2013 aponta para 
uma economia que na margem ain-
da apresenta fraco desempenho dos 

investimentos e produção industrial, 
mas que pode ter este quadro altera-
do para melhor na medida em que os 
investimentos, principalmente em in-
fraestrutura, e o ajuste na defasagem 
da taxa de câmbio impactem favo-
ravelmente na produtividade e com-
petitividade da economia brasileira.
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Expectativas de Inflação mantém-se acima de 6%aa
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.  Por esta 
razão, como pode ser observado no gráfico 
nº 4, a expectativa é de que a selic atingirá o 
patamar de 11%aa no final de 2014. Como 
apontado no último Panorama Conjuntu-
ral FIEA, alguns fatores estão por trás destas 
expectativas mais pessimistas do mercado. 
O primeiro deles diz respeito a continuida-
de do processo de desvalorização do real 
frente ao dólar e seu efeitos sobre os preços 

dos bens e serviços importados. Na BM&F a 
cotação do dólar comercial para janeiro de 
2015 está sendo negociada a R$ 2,50, aci-
ma dos R$ 2,33 negociados no mercado à 
vista. O outro aspecto que deverá pressionar 
a taxa de inflação em 2014 é o ajuste nos 
preços monitorados, comodas passagens 
de ônibus e dos combustíveis. Do ponto de 
visto do mercado financeiros, estes preços 
terão um aumento médio de 4% no corren-
te ano, percentual bem acima do observa-
do em 2013 de aproximadamente 2%. Por 
fim, o mercado continua entendendo que o 
aumento esperado para a selic este ano é in-

suficiente para reverter as expectativas de in-
flação dos agentes econômicos em direção-
ao centro da meta de 4,5%, mas trabalham 
com um cenário de ajuste “moderado” na 
selic em função de ser um ano eleitoral. Cor-
roboram este ponto de vista a mediana das 
expectativas do mercado para a selic no final 
do ano de 11,0%aa, enquanto no merca-
do futuro o DI para primeiro de janeiro de 
2016 está sendo negociado a 12,12%aa, 
sinalizando ajuste para cima na taxa básica 
em 2015.A questão que continua em aber-
to é se o uso exclusivo da taxa de juros será 
suficiente para levar a inflação à meta.
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A produção Industrial Brasileira em novembro de 2013
O desempenho da indústria 

brasileira emnovembro de2013 
apresentou na margem, no levanta-
mento com ajuste sazonal,variação 
de -0,2%. Na comparação com o 
mesmo mês em 2012 a indústria re-
gistrou aumento de 0,4%. Na ava-
liação do IEDI, “a variação negativa 
da produção industrial foi pressio-

nada pela queda de 2,6% na pro-
dução de bens de capital, enquan-
to as outras categorias assinalaram 
alta (1,2% em bens intermediários, 
0,3% em bens consumo duráveis e 
também de 0,3% em bens de con-
sumo semi e não duráveis). A varia-
ção positiva de bens intermediários 
alivia o cenário complicado do setor 

no ano passado, que no acumulado 
de janeiro-novembro de 2013 re-
gistrou variação quase nula (0,2%) 
em relação ao mesmo período de 
2012. E pode ser um sinal de que 
os efeitos da desvalorização cam-
bial já estão se fazendo presentes 
neste que é o setor de maior peso 
na indústria nacional”.

Ademais, no tocante a utilização 
da capacidade instalada, de acordo 
com o indicador da FGV com ajuste 

sazonal, voltou a ocorrer um aumen-
to que alcançou 84,3% - após a queda 
para 84,1% em outubro e a estabili-

zação num patamar de 84,2% entre 
agosto e setembro de 2013, frente a 
84,4% em julho.
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RESUMO EXECUTIVO

Mesmo com recuperação da indústria química, setor 
industrial em Alagoas tem seus indicadores marcados 
pela retração da indústria Sucroenergética

Alagoas, de forma semelhante 
à indústria nacional, sofreu com o 
cenário de oferta excedente de pro-
dutos manufaturados, mesmo com a 
sua reduzida diversificação setorial. 
Como tal, os efeitos da redução da 
taxa de juros a partir de abril, bem 
como melhoria da formação bruta de 
capital, além da desvalorização do 
real, não reverteu em retomada, ten-
do em vista os efeitos dos problemas 
estruturais da indústria alagoana.

Em relação a confiança dos em-
presários e investimento, destaca-se 
o anúncio de novas empresas atraídas 
pelo Estado, entre elas a ZTT Cable, 
considerada a maior fábrica chinesa 
de materiais em fibra óptica. A fábrica 
será instalada no Polo Multifabril José 
Aprígio Vilela, em Marechal Deodoro. 
Segundo informações da empresa, o 
faturamento previsto para o primeiro 
ano é de R$ 70 milhões, com a fa-
bricação de fios, cabos e condutores 
elétricos isolados, de equipamentos 
e instrumentos ópticos, peças e aces-
sórios. Ademais, o mês foi marcado 
pelo anúncio da implantação de uma 
refinaria de petróleo para a produção 
e comercialização de combustíveis 
em Alagoas. A estimativa da Ref Brasil 
refinaria é gerar 250 empregos, entre 
diretos e indiretos, e contará com in-
vestimentos de aproximadamente R$ 
120 milhões. A empresa se instalará 
em uma área total de 100 mil m² e 
planeja iniciar a construção no segun-
do semestre de 2014.

Por outro lado, a indústria quí-
mica nesse penúltimo mês apresen-
tou exímio desempenho no ano em 
razão da operação de sua maior uni-
dade industrial no Estado à medida 
que as plantas da empresa em Ma-
rechal Deodoro bateram recorde em 
produção de PVC, com produção de 
1 383 toneladas em um único dia – 
consolidando o Estado como o maior 
produtor de PVC do hemisfério Sul.  

Destaca-se que a previsão era operar 
com capacidade instalada de no má-
ximo 1 350 toneladas em 24 horas. A 
superação da produção em 33 tone-
ladas foi resultado de ajustes técnicos 
da Braskem em Alagoas desde que a 
empresa decidiu investir mais de R$ 
1 bilhão na nova fábrica em Marechal 
Deodoro.

Destaca-se que em 2013, consi-
derando o desempenho da indústria 
química, o consumo de resinas ter-
moplásticas no mercado doméstico 
cresceu 8% em relação a 2012, consi-
derando o bom desempenho dos se-
tores alimentício, automotivo, de in-
fraestrutura e agronegócios, além da 
recomposição de estoques na cadeia. 

Ademais, do ponto de vista da 
rentabilidade o ano foi marcado de 
forma positiva, mesmo com um cres-
cimento econômico interno abaixo 
das expectativas, principalmente por-
que o setor químico foi positivamen-
te influenciado pela decisão do Go-
verno de desonerar a alíquota de PIS 
e COFINS para a compra de maté-
rias-primas da indústria petroquímica 
de primeira e segunda gerações. Tal 
ação buscou resgatar parte da com-
petitividade do setor, enfraquecida 
por questões relacionadas à infra-
estrutura, custo de matéria-prima e  
energia, e câmbio, que se refletiram 
no crescimento do déficit da balança 
comercial da indústria química, que  
fechou o ano de 2013 em US$ 32 
bilhões.

Outro dado interessante no final 
de 2013 foi a expansão do Distrito In-
dustrial Governador Luiz Cavalcante 
que ampliou em 60% o número de 
fábricas entre 2009 e 2013, segundo 
a Associação das Empresas do Distri-
to Industrial (Adedi). Do período de 
2009 para cá, verificou-se a amplia-
ção de 75 para 125 empresas, ou 
seja, 60% de crescimento no número 
de unidades.

Vendas
Queda da dinâmica açucareira 
explica mais de 50% da retração 
no mês de (-4,53%). Por sua vez, 
as vendas industriais, sem a in-
fluência sucroenergética recuam 
(-5,29%) frente ao mês anterior.

Custo das Operações 
Industriais
Recuo do COI em novembro se 
justifica devido à queda nos indi-
cadores das Indústrias Sucroener-
gético e Minerais Não-Metálicos.

Pessoal Empregado
Nível de emprego continua mar-
cado por recuperação na maior 
parte dos setores, recuando ape-
nas em segmentos que realizaram 
a manutenção do setor Sucroe-
nergético.

Remunerações
Pagas
Mesmo com o pagamento da 
primeira parcela do 13° salário, 
aliados ao pagamento de verbas 
rescisórias, não se percebe alta do 
indicador em novembro.

Horas Trabalhadas
Em função da expansão do qua-
dro de pessoal no setor Sucroe-
nergético, os indicadores de horas 
trabalhadas registraram leve alta 
de 0,69%.

Utilização da
Capacidade
Instalada
Utilização da Capacidade Instalada 
apresenta alta de -1,2  (p.p). que se 
dissemina por alguns setores.
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No que tange ao mercado inter-
nacional, segundo os dados disponi-
bilizados pelo Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio, 
as exportações do Estado somaram 
em novembro US$ 19,5 um recuo 
de (-85,08%) em comparação com 
igual período de 2013 e (-30,52%) 
em relação ao acumulado de 2013. 
Até novembro deste ano, as vendas 
alagoanas para o mercado externo 
totalizaram US 742,3 milhões fren-
te a US 1.014 em relação ao mesmo 
período de 2012.

Em termos setoriais, o setor Su-
croenergético, além de ser penaliza-
do pelos efeitos dos baixos índices 
pluviométricos que prejudicaram a 
sua produção, sofreu com a politica 
de contenção de preços dos com-
bustíveis implantada pelo governo 
federal, bem como pelo aumento da 
oferta no mercado internacional que 
não acompanhou a demanda, im-
pactando em uma queda no preço 
do produto em mais de 10% no mer-
cado internacional. Segundo dados 
do Sindaçucar-AL,  o ciclo 13/14 de-
verá ser finalizado com uma produ-
ção de até 24 milhões de toneladas 

de cana, ou seja, a quantidade de 
cana beneficiada, em comparação a 
moagem passada, já representa uma 
variação negativa de até 15%.

Segundo os dados do CAGED, 
em novembro de 2013 foram cria-
dos 3.667 empregos celetistas, o que 
representou uma expansão de 1,02% 
em relação ao estoque de assalaria-
dos com carteira assinada do mês an-
terior. Os setores de atividades que 
mais contribuíram para este resulta-
do foram a Indústria de Transforma-
ção (+1.769 postos) e o Comércio 
(+1.225 postos). Na série ajustada, 
que incorpora as informações decla-
radas fora do prazo, nos primeiros 
onze meses do corrente ano, houve 
decréscimo de 1.157 postos de tra-
balho celetistas (-0,31%), devido, em 
parte, á presença de fatores sazonais 
ligados às atividades sucroalcoolei-
ras.  Ainda na série com ajustes, nos 
últimos 12 meses, verificou-se uma 
queda de 0,93% no nível de empre-
gos ou -3.448 postos de trabalho.  

Em síntese, em 2013, esses 
percentuais sofreram alterações em 
decorrência da severa crise do setor 
Sucroenergético, da ampliação do 

número de empresas na indústria 
de plásticos, bem da duplicação de 
capacidade da maior empresa da 
indústria química. Ressalta-se que a 
indústria química em âmbito nacio-
nal foi beneficiada pelo aumento do 
mercado brasileiro de resinas termo-
plásticas, considerando que o market 
share nacional da Braskem tenha 
sido de 68%, além de taxa média de 
operação foi de 90%. Não se poderia 
deixar de mencionar que parte des-
se desempenho foi influenciada pelo 
melhor mix de vendas, a desonera-
ção na compra de matérias-primas e 
o controle na gestão de gastos

Em novembro de 2013, as ven-
das da indústria recuaram, em termos 
reais, (-4,53%) sobre outubro. Por 
sua vez, o emprego industrial mos-
trou uma leve expansão de 0,46% 
quando comparado a outubro. A va-
riável hora trabalhada registrou alta 
de (0,69%) frente a outubro. O nível 
de utilização da capacidade instala-
da passou de 73,6% para 74,8% em 
novembro. A massa salarial indus-
trial apresentou uma retração de 
(-2,96%) no mês. Por fim, o COI re-
cuou (-4,74%) frente a outubro.

Fonte: Núcleo de Pesquisa do IEL-AL
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A venda industrial apresentou re-
tração  de (-4,53%) neste mês de no-
vembro contra outubro, respaldado 
pela redução da produção que marca 
a parada de produção de fim de ano, 
que se estende até o carnaval. Por sua 
vez, considerando as vendas reais do 
mês de novembro, a comparação com 
igual período do ano anterior, foi de 
1,37%. 

Ao se considerar a dinâmica da in-
dústria alagoana é importante ressaltar 
que o movimento de diversificação se-
torial ainda não sinalizou grandes im-
pactos no Valor de Transformação In-
dustrial. A título de exemplo, o último 
valor calculado pelo IBGE em 2011 
apontava que os setores de Produtos 
Alimentares e Bebidas e Sucroenergé-
tico representavam 68,75%, enquanto 
a Indústria Química 17,99%, Produtos 
de Matéria Plásticos e Borracha com 
3,05%. Todavia, mesmo em um cená-
rio negativo para a indústria açucareira, 
o setor ainda é determinante robusto e 
poderoso tanto do ritmo magnitude de 
venda da indústria alagoana quanto do 
componente empregatício.

Segundo os dados disponibiliza-
dos pelo Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio, o açúcar 
e o álcool, além do melaço, foram res-
ponsáveis por 96,3% das exportações 
do Estado no acumulado do ano. No 
ano, chegou até novembro ao acumu-
lado de de US$ 742,3 milhões fren-
te a US$ 1.014, ou seja, retração de 
(-30,52%) em relação à igual período 
de 2012.

Resultado negativo em novembro não altera posição 
de retração no ano.

Vendas Industriais
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Nível de Emprego Industrial

Emprego industrial, excluso setor sucroenergético, 
apresenta crescimento no mês de novembro.

Os resultados desfavoráveis do 
número de horas pagas na indústria 
estimam um último trimestre também 
negativo para o emprego, visto que a 
variação do número de ocupados foi 
negativa, seja na comparação trimestre 
ou na comparação com o mesmo mês 
do ano anterior. 

No que se refere ao nível de em-
prego setorial, nove dos quinze gêne-
ros pesquisados registraram resultados 
negativos, um estabilidade e cinco 
apresentaram crescimento no mês de 
novembro, aumentando a variável em 
(0,03%). O resultado frente a igual pe-
ríodo de novembro de 2012 apresenta 
aumento de (-50,49%) no ano.

Não se pode ver um diferencial 
na base de comparação de novembro, 
visto que a evolução do número de 
ocupados na indústria foi sofrível ao 
longo de praticamente todo o ano de 
2013. Destaca-se que no acumulado 
dos onze primeiros meses, o número 
de ocupados na indústria recuou, con-
siderando que em 2012, o emprego 
industrial já havia recuado (–1,3%).

A partir da análise dos dados, 
percebe-se na indústria alagoana, o 
emprego em baixa sintonia com a pro-
dução em razão da atual crise do setor 
sucroenergético. Quando analisado 
sem a indústria açucareira, o resultado 
apresenta sinais que nos anos poste-
riores à crise de 2008, o emprego in-
dustrial se mostrou relativamente mais 
firme do que a produção industrial 
prevendo um avanço nos negócios. 
Somente a partir do final de 2012, a 
variável recuou em razão da piora das 
expectativas dos empresários indus-
triais com relação aos seus mercados 
domésticos, bem como comercio in-
ternacional.
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Horas Trabalhadas

Horas trabalhadas na produção apresentam alta 
quando incluso o setor sucronergético.

A análise das horas trabalhadas 
apresentou redução quando excluso 
o setor sucroenergético, o que aponta 
menor ritmo da atividade  industrial 
neste mês. Mesmo com o dinamismo 
do mercado interno arrefecido a par-
tir das restrições monetárias acionadas 
no ano passado, os dados da Pesqui-
sa de Desempenho demonstram uma 
acomodação da quantidade de horas 
trabalhadas em novembro, na compa-
ração com outubro. 

Devido a crise no setor sucroe-
nergético, a variável apresentou ape-
nas uma leve alta  de (0,69%) no mês 
contra outubro influenciadas, princi-
palmente, pela redução do corte da 
matéria-prima do setor sucroalcoo-
leiro.  É importante sublinhar outras 
condições, além do efeito sazonal, 
visto que o mês é, normalmente, de 
menor aquecimento na indústria, res-
ponsável pelo resultado do indicador. 

Em termos setoriais, a queda do 
número de horas trabalhadas ocorreu 
em onze setores de atividade, repe-
tindo o padrão observado em outu-
bro, na mesma comparação. No mês, 
as maiores influências negativas vie-
ram dos seguintes setores: Indústrias 
Diversas e Mobiliário (-5,62%), Mate-
rial de Transporte (-6,61%)  e Indús-
tria Mecânica  (-42%). Esse indicador 
registrou movimento dividido setorial-
mente: dois setores que registraram 
incremento de horas trabalhadas, en-
quanto um ficou na estabilidade. 

No indicador para o fechamento 
do ano, a variável frente a novembro 
de 2012 continua em baixa (-9,79%) 
sobre igual período do ano anterior, 
mostrando perfil generalizado de de-
sempenho.
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Remunerações Brutas

Mesmo com com uma maior di-
nâmica do emprego e da horas traba-
lhadas na produção em  novembro, a 
maior parte dos setores da indústria  
de transformação apresentou redução 
dos  indicadores de massa salarial, no 
mês e na comparação de novembro 
de 2013 com novembro de 2012. A 
massa salarial recuou em 09 de 15 se-
tores, na mesma base de comparação. 
Enquanto o rendimento médio, teve 
variação negativa em 08 setores.

Os únicos setores que sobressaí-
ram-se se justificam pela elevação da 
massa salarial, tendo como principal 
causa o pagamento de acordos sa-
lariais e maior pagamento de horas 
extras foram os setores Sucroenergé-
tico (1,51%), Minerais Não Metálicos 
(5,20%), Madeira (8,25%) e Vestuário 
e Calçados (11,07%). Destaca-se, ain-
da, à contabilização de outras formas 
de rendimento do trabalho, como 13º 
salário, participação nos lucros e ver-
bas rescisórias.

A redução contínua da variável 
poderá ser um sinal desaquecimen-
to ou de desemprego, além de que o 
pequeno ajuste real do salário mínimo 
em 2014, poderá não impactar positi-
vamente no crescimento da renda real. 
Segundo análise veiculada np Estadão, 
o “crescimento da massa salarial real 
medido pela PME despencou de 2012 
para 2013, saindo de 6,2% no ano 
passado para 2,9% no acumulado de 
12 meses até novembro deste ano. 
Este segundo número é mais baixo que 
o crescimento da massa salarial em 
2009, pior ano da crise global, em que 
o indicador expandiu-se em 3,99%”.

Em todas diferentes bases de comparação, a variável 
apresentou queda em novembro
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Custo de Operações Industriais

COI recua em novembro, impulsionado, em parte, 
pelo ajuste dos estoques.

Os custos de operacões indus-
triais apresentaram recuo de (-4,74%) 
em novembro influenciados em parte 
pelas medidas de redução de aliquo-
tas, desoneração tributária da folha de 
pagamentos, redução nas tarifas de 
energia  e desvalorização do real. Pelo 
lado da oferta, o cenário sinaliza que 
a indústria começou a responder  aos 
estímulos introduzidos na economia, 
mesmo com a persistência de uma 
frágil demanda externa, influenciadas 
pelas importações estratégicas de insu-
mos e pelas aquisições de cana para a 
indústria sucroenergética. 

Uma observação importante é 
que os dados de novembro já mostram 
uma desaceleração da variável dos se-
tores com maiores magnitudes na in-
dústria alagoana e que elevam os seus 
custos historicamente no segundo se-
mestre. Esse movimento deve se acele-
rar nos próximos meses mesmo  dian-
te da decisão do governo de conter o  
mercado de crédito bancário, reduzin-
do ainda mais o nível de investimentos 
das indústrias já penalizadas pelo alto 
custo industrial. 

Assim, seguiram registrando au-
mento de dois dígitos as indústrias: 
Produtos de Matérias Plásticas e Borra-
cha com 25,79% e  Material de Trans-
porte com 34,97%. Cabe mencionar 
que a variação positiva nesses setores 
justifica-se para atender a formação de 
estoques para o final do ano.

Entre as medidas anunciadas para 
2014, existe a previsão de redução nas 
tarifas de importação para diminuir os 
custos industriais e contrabalançar o 
impacto da recente depreciação cam-
bial.
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Capacitada Instalada

Utilização da Capacidade Instalada aumenta
levemente em novembro, reflexo da formação de
expectativa de consumo.

A utilização da capacidade ins-
talada da indústria de Alagoas atingiu 
72,2% em novembro, ante 72,1% no 
mês anterior e 83,83% em novembro 
do ano passado. 

Tal resultado reflete, principal-
mente, a maior utilização pelos se-
guintes setores: Química e Produtos 
e Alimentares e Bebidas.   Em termos 
explicativos, o recuo anterior da utili-
zação da capacidade por esses seto-
res estaria associado ao processo de 
acomodação de demanda doméstica 
para ajustar estoques a um cenário de 
menor demanda. 

Por sua vez, os setores que apre-
sentaram maior magnitude no in-
dicador são os seguintes: Produtos 
Alimentares e Bebidas com 77,2%, 
Produtos de Matérias Plásticas e Bor-
racha com 77,2%, Madeira com 73%, 
Química com 80,9% e Construção Ci-
vil com 85%.

Destaca-se que a indústria de 
transformação nacional operou, em 
média, 82,0% em novembro, ante 
82,2% em outubro do ano passado. 
O indicador também ficou abaixo de 
novembro de 2012, quando estava em 
82,4%.No ano, entretanto, o indicador 
cresceu 0,5 p.p. Comparativamente ao 
mesmo mês do ano anterior, o  indi-
cador mostrou recuo de 0,5 p.p.em 
novembro.



Autorizada a reprodução desde que citada a fonte. 

Indicadores de Desempenho
Publicação mensal da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA

 
 

Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA
 

Presidente
José Carlos Lyra de Andrade

 
1º Vice-presidente (supervisão)

José da Silva Nogueira Filho

 
 Unidade Técnica – UNITEC/FIEA

 
Coordenador

Helvio Vilas Boas
 

Elaboração
Núcleo de Pesquisas do IEL/AL

Coordenadora
Eliana Sá - (82) 2121-3015

 
Informações Técnicas

Reynaldo Rubem Ferreira Júnior - (82) 2121-3085/3079
Luciana Santa Rita - (82) 2121-3085/3079

 
Diagramação

Unidade Corporativa de Comunicação Social - Unicom

Endereço: Av. Fernandes Lima, 385 - Farol
Ed. Casa da Indústria Napoleão Barbosa 

6º andar - CEP: 57.055-902


