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A economia brasileira em 2013 
deve ter crescido, segundo as estima-
tivas dos analistas do mercado finan-
ceiro, próximo a 2%, bem abaixo dos 
3,5% esperados no início do ano pela 
maioria destes analistas. O gráfico nº 
1 deixa claro que o setor industrial, 
que de acordo com as expectativas do 
mercado deve ter crescido 1,33% no 
ano passado, foi o grande responsável 
pelo desempenho sofrível do PIB bra-
sileiro. Todavia, é importante observar 
que só na metade do ano é que há a 
inflexão para baixo nas expectativas 
dos agentes, principalmente quanto 
ao ritmo de crescimento da produção 
industrial e agrícola, e em menor inten-
sidade no tocante ao setor de serviços. 
Dois fatores, em linhas gerais, contri-
buíram para a mudança de humor do 
mercado. O primeiro foi a sinalização 
por parte do Banco Central dos EUA 
(FED) que haveria uma mudança na 
política monetária americana de rela-
xamento monetário, o que provocou 
um aumento importante nas taxas de 
juros pagas pelos títulos do tesouro 
americano e, consequentemente, uma 
desvalorização acentuada em nível 
global da maioria das moedas dos pa-
íses em relação ao dólar. Como pode 
ser observado no gráfico nº 3, no final 
de maio as expectativas quanto a  taxa 
de câmbio no final de 2013 pularam 
do patamar próximo a R$2,00 para R$ 
2,35 em dezembro. Em razão desta 
forte desvalorização esperada no câm-
bio as estimativas do mercado para a 
inflação foram sendo ajustadas para 
cima obrigando o BCB a manter a polí-
tica de aperto monetário. O gráfico nº 
2 mostra que a partir de junho a infla-
ção dos comercializáveis, que sofrem 
a influência da taxa de câmbio, come-
çou a se elevar. Não há dúvida de que 
a volatilidade cambial contribuiu para 
o maior pessimismo dos empresários e, 
mais especificamente, os relacionados 
a indústria. A estratégia adotada no se-
gundo semestre foi ajustar a produção 
as oscilações dos estoque com efeitos 

negativos sobre o nível de atividade 
econômica. O segundo fator a depri-
mir o estado de espírito dos empresá-
rios quanto ao futuro da economia fo-
ram as fortes manifestações populares 
ocorridas em junho e julho e seus res-
pectivos reflexos em termos políticos. 
Estas manifestações fragilizaram no 

primeiro momento o governo que em 
razão das barberagens na política fiscal 
e do risco de rabaixamento do rating 
do país passou a ter comprometida a 
confiança da classe empresarial na po-
lítica econômica. É muito provável que 
se não tivesse havido estes dois fatores 
a economia brasileira poderia ter cres-
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cido próximo aos 3,5% estimados pelo 
mercado em janeiro de 2013, uma vez 
que a taxa de desemprego segui cain-

do ao longo de todo ano. Todavia, eles 
foram importantes para mostrar que o 
Brasil precisa urgentemente aumentar 

a sua taxa de investimento em infraes-
trutura para que possa dar continuida-
de ao processo de mobilidade social.
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Mercado aposta em Selic próximo a 11%aa em 2014
Em razão da inflação de 2013 ter fica-

do próxima a 6%aa, o mercado financeiro 
aumentou a aposta que a taxa selic atingirá 
11% até o final de 2014. Neste início de ano 
no mercado futuro a cotação do DI de um 
dia para janeiro de 2015 é de 11,07%aa e 
o Swaps – BM&F – DI x pré para 360 dias 
aponta uma taxa de 10,96%. Alguns fatores 
estão por trás destas expectativas mais pes-
simistas do mercado, como pode ser visto 
no gráfico nº 4 quanto ao comportamento 
da inflação e da taxa de juros básica. O pri-
meiro deles diz respeito a continuidade 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$ 2,53, bem acima dos 
R$ 2,36 negociados no mercado à vista. O 
outro aspecto que deverá pressionar a taxa 
de inflação em 2014 é o ajuste nos preços 
monitorados, como os das passagens de 
ônibus, pelos governos. Do ponto de vista 
do mercado financeiros, estes preços terão 
um aumento médio de 4% no corrente 
ano, percentual bem acima do observado 

em 2013 de aproximadamente 2%. Por 
fim, o mercado entende que o aumento da 
selic esperado para este ano é insuficiente 
para reverter as expectativas de inflação dos 
agentes econômicos em direção ao centro 
da meta de 4,5%. Os analistas financeiros 
trabalham com um cenário de ajuste “mo-
derado” na selic em função de ser um ano 
eleitoral. Corroboram este ponto de vista a 
mediana das expectativas do mercado para 
a selic em 2015: 11,50%aa.  A questão em 
aberto 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 outubro de 2013
O desempenho da indústria bra-

sileira em outubro de 2013 apresen-
tou na margem, no levantamento com 
ajuste sazonal, crescimento 0,6%. Na 
comparação com o mesmo mês em 
2012 a indústria registrou aumento de 
0,9%. Na avaliação do IEDI, “o cresci-

mento de 0,6% em outubro de 2013, 
em relação ao mês anterior, simboliza 
um marco nessa trajetória do pós-crise 
pois desde 2010 a indústria não con-
seguia três resultados positivos em re-
lação ao mês imediatamente anterior 
(0,2% e 0,5%, respectivamente, em 

agosto e setembro – dados revistos pelo 
IBGE, com ajuste sazonal). Tal resulta-
do interrompe o movimento gangorra 
observado nos últimos meses e insere 
uma expectativa de resultado positivo 
neste segundo semestre, porém não há 
motivos para se empolgar”.

Ademais, “esta expansão de outu-
bro frente a setembro não reverberou 
no indicador de utilização média da 
capacidade instalada, de acordo com 
os dados com ajuste sazonal da FGV, 

pois outubro manteve próximo ao pa-
tamar anterior, com ligeira baixa: de 
84,2% para 84,1%. Por sua vez, sem 
ajuste sazonal, houve crescimento da 
utilização da capacidade em outubro 

para 85,3%, sendo que em setembro 
havia sido 85%. Este crescimento foi 
puxado por bens de consumo, pois to-
dos os outros setores registram queda 
no indicador.”
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RESUMO EXECUTIVO

Em outubro todas as variáveis apresentaram maior 
robustez a igual período de setembro.

A indústria de Alagoas em outu-
bro de 2013 mostra dados positivos 
em todas as bases de comparação. 
O indicador de venda industrial 
mostrou avanço, com indicador po-
sitivo no acumulado do ano, após 
um longo período de retração. Tal 
desempenho mostra melhora signi-
ficativa em comparação aos últimos 
meses. O melhor desempenho tam-
bém se traduziu em maior Utiliza-
ção da Capacidade de Operação 
(UCO), que alcançou 78%. 

Nove dos 15 segmentos indus-
triais em que o indicador de venda 
se expandiu em janeiro possui seis 
deles que continuam a apresentar 
alta no acumulado janeiro-outubro 
de 2013. Nos segmentos commodi-
ties da economia, Sucroenergético e 
Química, o aumento foi destaque e 
continua alta em 2013. Foi mais um 
ano difícil para a indústria local, que 
deve crescer no máximo 2%, mas a 
produção não recuperará a perda 
do ano passado e para 2014, a esti-
mativa é que continue em ritmo de 
crescimento modesto.

Como tal, o crescimento ocor-
rido em outubro, simboliza não só 
os efeitos da safra sucroalcooleira, 
mas uma leve recuperação nessa 
trajetória do pós-crise, visto que 
desde 2012 a indústria não conse-
guia resultados positivos em relação 
ao mês em todas as bases de com-
paração. Tal movimento não pode 
sinalizar também a mudança da 
tendência, mas considerar um mo-
vimento menos intenso da gangorra 
observada nos últimos meses. 

As atividades que mais contribu-
íram com a expansão foram Sucroe-
nergético (2,55%) e Química. Toda-
via, os setores com baixa magnitude 
no total da indústria apresentaram 
taxas significativas, como Madeira 
(22,93%), Material de Transporte 
(42,89%) e Papel, Papelão e Celulo-

se (80,39%). Entre as atividades em 
que a produção retraiu, destacam-
-se: Vestuário e Calçados (-3,41%) e 
Indústria Mecânica (-9,33).

No recorte setorial, a indústria 
química, semelhante à indústria quí-
mica nacional, foi influenciada pela 
elevação dos custos de matéria-pri-
ma durante o ano que contribuiu 
para que o faturamento líquido da 
indústria química brasileira elabo-
rasse a previsão de R$ 344,5 bilhões 
em 2013. A mais importante empre-
sa do segmento, Braskem, segundo 
informações da ABIQUIM, voltou 
a operar seus crackers com nor-
malidade no 1T13, atingindo uma 
taxa média de 90%, após enfrentar 
cortes no fornecimento de energia 
no último trimestre de 2012, que 
resultaram em uma taxa média de 
82% nas centrais. Nessa direção, a 
indústria química local, aumentou 
a sua eficiência operacional, com-
binada à recuperação dos spreads 
das resinas termoplásticas e petro-
químicos básicos no mercado inter-
nacional - que tiveram aumento de 
24%. Ressalta-se, ainda, que os seg-
mentos com melhor desempenho 
na produção frente ao mês de se-
tembro foram aqueles cuja estrutura 
industrial demonstrou recuperação 
mais forte em razão da sazonalidade 
do período. 

Assim, a indústria sucroalcoo-
leira iniciou a safra com os desdo-
bramentos da falta de investimentos 
na produção, congelamento do pre-
ço do etanol e a condição climática 
bastante desfavorável que, certa-
mente, potencializou os efeitos da 
falta de investimentos.  No entanto, 
mesmo com a previsão de uma va-
riação negativa de 22% em relação 
à safra 2012/2013, a produção teve 
uma leve recuperação quando com-
parada ao mês de setembro.  Toda-
via, não se pode entender o movi-

Vendas
O faturamento da indústria au-
mentou (3,98%) frente ao mês 
anterior. Tal resultado é derivado, 
em especial, pela expansão das 
Indústrias Sucroenergética e Quí-
mica.

Custo das Operações 
Industriais
O COI aumentou na indústria 
(1,94%) contra setembro. Ao ex-
cluir a influência açucareira, a 
variação do custo foi robusta: 
5,36%.

Pessoal Empregado
Emprego expande (2,50%) em 
outubro. A expectativa é de que 
o emprego aumente nos dois últi-
mos meses 2013 devido às contra-
ções para o final de ano.

Remunerações
Pagas
O aumento do dissídio salarial das 
indústrias Química e Sucroener-
gética explica o resultado positivo 
de (7,01%) em outubro.

Horas Trabalhadas
Papel, Papelão e Celulose e Mine-
rais Não-Metálicos sãos os gêne-
ros com maiores percentuais na 
expansão da variável no mês.

Utilização da
Capacidade
Instalada
Comparativamente ao mês anterior, a 
UCI cresceu 4,05 p.p., o que repre-
senta um aumento mais intenso ao 
que o registrado nos meses anteriores.

Indicadores de Desempenho
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Fatos Relevantes
Setembro/2013
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mento como de retomada, visto 
que no ano de 2013 a redução da 
produção em razão da seca, o au-
mentos dos custos sociais, a falta de 
investimentos e as limitações credi-
tícias por conta da queda de preços 
dos produtos finais, tanto no mer-
cado internacional quanto no mer-
cado nacional culminaram em uma 
redução da produção no indicador 
de venda industrial no acumulado.

No tocante ao comércio in-
ternacional, mesmo com a desva-
lorização cambial e o seu impacto 
positivo no mercado doméstico e 
externo, no mês de outubro, as ex-
portações na indústria alagoana al-
cançaram o equivalente a US$ 16,7 
milhões, retração de (-81,31%) em 
relação à setembro. Por sua vez, 
no acumulado do ano, o total re-
presentou US$ 617,7 milhões, ou 
seja, retração de 21,46% em rela-
ção à igual período de 2012. Con-
vém sublinhar, ainda, a relevância 
do comportamento do setor exter-
no no que se refere à participação 
relativa no mês, pois as vendas ex-
ternas da indústria sucroenergética 
representaram 98,17 % de tudo o 
que foi exportado pelo estado de 
Alagoas. 

Mesmo com os sinais de aper-
to monetário do Banco Central, os 
empresários não afetaram as deci-
sões de se investir na economia ala-
goana.  O mês de outubro foi mar-
cado pela informação de ampliação 
do parque industrial, com a conces-
são de incentivos a quatro novas in-
dústrias para Alagoas que estimam 
gerar 236 novos empregos diretos. 
Segundo dados da Secretária de 
Desenvolvimento Econômico de 

Alagoas, a primeira empresa a rece-
ber os incentivos pelo Conedes foi 
a Alagoas Mix Preparação de Mas-
sa e Concreto LTDA com atuação 
no segmento da construção civil e 
investimento no valor de R$ 12 mi-
lhões e a geração de 70 empregos 
diretos. A unidade será implantada 
no Polo Multifabril Industrial José 
Aprígio Vilela, em Marechal Deo-
doro. Ademais, duas indústrias vão 
se instalar no Núcleo Industrial Ber-
nardo Oiticica II, sendo a Supreme, 
indústria voltada para a fabricação 
de argamassas colantes e para re-
juntes que estima investimentos de 
R$ 1.9 milhões e a beneficiadora 
de materiais plásticos, Alaplásti-
cos, que deve ocupar uma área de 
2500 m² para atender ao aumento 
de sua capacidade produtiva, que 
chegará a 1100 toneladas de pas-
tas e 950 toneladas de caixas de 
arquivo morto. Por fim, a empresa 
Graal, responsável pela indústria 
e comércio de alimentos, material 
de limpeza e derivados que rece-
beu incentivos fiscais e creditícios e 
estima investir R$ 610 mil e conta 
com a geração de 20 empregos di-
retos e deve atingir o faturamento 
de mais de R$ 3 milhões até seu 
quinto ano de funcionamento.

Tratando especificamente do 
emprego industrial, o mês apresen-
tou alta e retifica a recuperação no 
ano de 2013, mesmo que a indús-
tria continue marcada pela forte 
concorrência dos produtos impor-
tados. Além de uma perspectiva 
mais favorável devido à previsão 
de contratações temporárias do fi-
nal de ano.  Logo, ao se conside-
rar o emprego industrial, verifica-

-se que a indústria no Estado teve 
um mês positivo. Corroborando 
a informação, segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), em outu-
bro de 2013 foram criados 15.953 
empregos celetistas, o maior saldo 
da série histórica para o período, o 
que representou uma expansão de 
4,65% em relação ao estoque de 
assalariados com carteira assinada 
do mês anterior, a maior taxa de 
crescimento dentre todos os esta-
dos. Os setores de atividades que 
mais contribuíram para este resul-
tado foram a Indústria de Transfor-
mação (+13.128 postos, devido 
particularmente ao desempenho 
positivo das atividades de fabrica-
ção de açúcar:+11.443 postos) e a 
Construção Civil (+1.203 postos).  
Estima-se que até final de 2013, 
novos postos de trabalhos serão 
gerados graças à chegada de novas 
empresas. 

Em outubro de 2013, as ven-
das expandiram-se, em termos 
reais, (3,98%) sobre setembro. O 
custo das operações industriais 
aumentou (1,94%) em outubro na 
comparação com setembro. Por sua 
vez, o emprego industrial mostrou 
uma expansão de (2,50%) quando 
analisado a setembro.  A variável 
hora trabalhada registrou aumento 
de (21,19%), frente a setembro. A 
utilização da capacidade instalada 
da indústria alagoana passou de 
74,36% para 78,42% o que repre-
senta um aumento de 4,05% em re-
lação a setembro. A massa salarial 
industrial apresentou uma expan-
são de (7,01%) no mês de outubro 
em relação ao mês anterior

Fonte: Núcleo de Pesquisa do IEL-AL
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A venda industrial alagoana avan-
çou (3,98%) em outubro ante o mês 
de setembro, incluso os efeitos da sa-
zonalidade do setor sucroenergético e 
aumentou ( 5,40%) quando ex-
cluso o setor sucroenergético. Esse 
segundo aumento da indústria no ano 
foi resultado da elevação do nível de 
produção em nove dos quinze gêne-
ros pesquisados, com destaque para 
(2,55%) e Química. Todavia, os seto-
res com baixa magnitude no total da 
indústria apresentaram taxas significa-
tivas, como Madeira (22,93%), Mate-
rial de Transporte (42,89%) e Papel, 
Papelão e Celulose (80,39%). Entre as 
atividades em que a produção retraiu, 
destacam-se: Vestuário e Calçados 
(-3,41%) e Indústria Mecânica (-9,33).

Mesmo com a indústria apresen-
tando resultados muito desfavoráveis 
em alguns setores, seja na produção, 
seja no emprego, todas as bases de 
comparação em outubro apresentaram 
índices positivos.  Analisando o gráfi-
co ao lado, percebe-se que a variável 
apresenta, em meses anteriores, resul-
tados também negativos ou variações 
positivas bem modestas. Considerando 
que agosto foi o pior da série, o mês 
de outubro apresenta um cenário mais 
robusto.

Tal comportamento da venda da 
indústria é justificado pelo aumento 
do consumo e pela dinâmica dos seg-
mentos sucroenergético, influenciado 
pela safra 2013/2014 e da indústria 
química cujo índice de produção cres-
ceu no mês em razão da retomada de 
boa parte das perdas ocorridas após 
reverter os efeitos do consumo e cri-
se mundial. Ademais, as unidades da 
maior empresa em Marechal Deodo-
ro bateram recorde em produção de 
PVC, alcançando a produção de 1 383 
toneladas em um único dia, levando as 
unidades e Alagoas a serem conside-
rados o o maior produtor de PVC do 
hemisfério Sul.

Mesmo que o real tenha sido 

em outubro a moeda que mais per-

deu valor frente ao dólar em novem-
bro, segundo levantamento da CMA 
que considera 30 moedas do mundo 
e uma perda acumulada de 14,36%, 
ante uma base de comparação de ju-
nho de 1994, ocorreu a redução da 

receita das empresas exportadoras. Se-

gundo os dados disponibilizados pelo 
Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio, as exportações do 
Estado somaram em outubro US$ 15,7 
milhões, um recuo  de (-81,31%) em 
comparação ao mês anterior e um re-

Setores com maior magnitude apresentam alta no 
mês de outubro frente a setembro de 2013.

Vendas Industriais
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cuo no ano de (-21,46%) em relação 
ao igual período do ano anterior. Até 
outubro deste ano, as vendas alagoa-
nas para o mercado externo totaliza-
ram US$ 617 milhões contra US$ 786 
registrados no mesmo período do ano 
passado. Por outro lado, a ocorrência 
deste quadro ainda pode ser alterado 
até dezembro à medida que o maior 
segmento retomou a sua expansão há 
apenas dois meses, mas também está 
sujeito aos rebatimentos da crise no 
setor  cuja previsão da estimativa do 
recuo da produção é de  20% para a 
safra 2013/2014. É importante ressal-
tar que o maior número de dias úteis 
em outubro (dois), na comparação 
com setembro, influenciou parcial-
mente esse movimento de recupera-
ção

Na direção contrária, as que-
das mais expressivas foram aferidas 
nos segmentos: Vestuário e Calçados 

(-3,41%) e Indústria Mecânica (-9,33) 
em decorrência da alta base de com-
paração do mês anterior quando o 
setor cresceu (22,51%). Assim tam-
bém, em outra base de comparação, 
o confronto dos dez primeiros meses 
de 2010 em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado revelou decrés-
cimo em sete setores. Este resultado 
foi consequência, principalmente, em 
termos absoluto, do recuo das Indús-
trias Produtos Alimentares e Bebidas 
com (-6,75%),  Minerais Não-Metá-
licos com (-11,31%), Metalúrgicas e 
Siderúrgicas com (-16,59%), Indústria 
Mecânica com (-25,70) e Material de 
Transporte com (47,01%) 

Conforme Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC) do IBGE, o comér-
cio varejista em Alagoas corrobora 
essa tendência com expansão de 12% 
nas vendas no mês de outubro, em 
relação ao mesmo período de 2012. 

Assim, considera-se que o ambiente 
econômico continua a apresentar os 
fundamentos necessários ao estímulo 
da demanda.  No acumulado do ano, 
o setor varejista acumula alta no volu-
me de vendas de 13,2% em relação 
ao mesmo período de 2012.

Analisando a distribuição regio-
nal em relação à origem da produção, 
percebe-se um aumento da participa-
ção de Alagoas como fornecedor de 
matéria-prima, reflexo da entressafra 
açucareira.  Nessa direção, os dados 
sinalizam uma retração mais consis-
tente da produção do Estado na re-
gião Sudeste à medida que nos meses 
anteriores a participação de mercado 
situava-se em torno de 10%.  Mere-
ce destaque, porém, o fato de que o 
Nordeste e os outros estados foram os 
mercados com maior representativi-
dade no mês,  considerando o recuo 
do volume de exportações.
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Nível de Emprego Industrial

O emprego manteve-se estável em outubro de 2013 
na comparação com o mês anterior, mas no acumula-
do do ano apresenta-se como a variável com o melhor 
desempenho da indústria.

A variável emprego industrial 
apresentou uma estabilidade em outu-
bro, mas apresenta avanço do seu in-
dicador em boa parte do ano de 2013. 
Entre os condicionantes do panorama 
atual, destaca-se o crescimento de em-
pregos ocorridos com a implantação 
de novas unidades industriais em Ala-
goas, principalmente entre o período 
de 2009 e 2013. Segundo a Associa-
ção das Indústrias do Distrito Industrial 
(Adedi), nos últimos 5 anos, a indústria 
aumentou o seu número em 60% e in-
crementou cerca de 3.900 para 5.500 
empregos direto. 

Neste caso, o atual ambiente eco-
nômico da indústria alagoana, apesar 
da trajetória de desaceleração apre-
sentada em 2011, quando a variável 
registrou um recuo na margem, as ex-
pectativas para o desempenho do em-
prego no decorrer último trimestre são 
otimistas. Em boa medida, o indicador 
também é apoiado pela manutenção 
do crescimento da massa salarial. O 
rendimento real recebido, em traje-
tória ascendente, atingiu R$ 1,118,74 
incluso o setor sucroenergético e R$ 
2.21953, excluso o sucroenergético. 

Destaca-se que o emprego indus-
-trial, incluso o setor sucroenergéti-
co, ampliou (2,50%) em outubro, na 
comparação com o mês anterior. Com 
este resultado, os dez meses de 2013, 
excluso o setor sucroenergético, acu-
mularam um crescimento de 7,88%, 
deixando o mês de outubro com um 
crescimento alto.  

Ademais, a análise desagregada 
dos dados do emprego industrial segue 
indicando diferenças entre os vários 
segmentos e a expansão do emprego, 
mesmo não se disseminando em toda 
a indústria, permanece estável. Em 
outra base de comparação, percebe-
-se uma variação positiva de (-2,32%) 
relativamente à igual período de 2012.
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Horas Trabalhadas

Horas trabalhadas na produção expandem (21,19%) 
no mês de outubro.

Os indicadores analisados apon-
tam um excelente desempenho das 
horas trabalhadas na produção no ter-
ceiro trimestre de 2013, quando com-
parados ao desempenho registra-do 
no mês de outubro e ao desempenho 
quando incluso  o setor sucroenergé-
tico.  Esse contexto foi impulsionado 
pelo maior ritmo observado nas vari-
áveis emprego e utilização da capaci-
dade instalada que expandiram-se, na 
comparação com outubro de 2012, 
bem como da existência de dois dias 
útieis a mais que setembro. 

A realidade também é que, na in-
dústria alagoana, as horas trabalhadas 
andam na contramão bem diferente 
do emprego. Se, nos anos seguintes à 
crise de 2008, as horas trabalhadas se 
mostraram relativamente mais firme 
do que o emprego industrial, consi-
derando que o setor sucroenergético 
naquele período cresceu de modo 
mais evidente, no ano de 2012, a va-
riável recua, muito provavelmente em 
decorrência da piora das expectativas 
dos empresários acucareiros em rela-
ção a seca, ao congelamento do pre-
ços do etanol, a falta de investimentos 
e aos seus mercados domésticos e/ou 
externos.

Não se pode, acreditar em uma 
recuperação nesse resultado de outu-
bro, pois, como se sabe, a evolução 
do número horas trabalhadas na in-
dústria aconteceu em razão da con-
tratação para a safra acucareira. Nessa 
direção, a variável Horas Trabalhadas 
na Produção cresceu (21,19%) em ou-
tubro frente ao mês anterior e (7,60%) 
quando excluídos os dados do setor 
Sucroenergético. Destaca-se que a 
variável acumula o segundo mês se-
guido de crescimento, nessa base 
de comparação contra setembro, in-
fluenciadas pelo aumento no nível de 
emprego.
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Remunerações Brutas

A variável massa salarial no mês 
de outubro foi impactada pela aplica-
ção de dissídios em importantes seg-
mentos da indústria alagoana como a 
indústria química e sucroenergética. 
Segundo o Sindaçúcar-AL, mesmo 
com as dificuldades  financeiras por 
que passa o setor  sucroenergético, as 
usinas  alagoanas concederam um  re-
ajuste salarial acima da  inflação para 
os trabalhadores  do campo. Tal rea-
juste foi da ordem de 7% e o novo piso 
canavieiro passou de R$ 698 para R$ 
746,86 permanecendo como o maior 
salário da região Nordeste. Sob esse 
aspecto, a perspectiva é de que o úl-
timo trimestre deste ano confirme o 
crescimento da massa salarial real.

Como tal, a massa salarial apre-
sentou uma alta de (7,01%) no mês em 
análise, contra setembro. De maneira 
geral, outra justificativa para esse de-
sempenho é atribuída ao aumento das 
contratações do setor sucroenergético, 
bem como da aplicação do dissídio sa-
larial no mês em análise. Percebe-se, 
assim, que rendimento médio real é o 
grande responsável pela evolução da 
massa salarial da indústria. 

Analisando a variável, sem a influ-
ência sazonal açucareira, verifica-se no 
mês um avanço da ordem de (9,86%).   
Na contramão, considerando a ava-
liação dos resultados, constata-se que 
dez, dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram recuo nos salários em 
outubro.   Sublinha-se que as maio-
res retração na variável ocorreram nos 
setores que realizaram a manutenção 
do setor sucroenergético no período 
da entressafra, entre eles: Material de 
Transporte com (-7,23%) e Indústria 
Mecânica com (-2,47%) em decorrên-
cia de um aumento de (5,6%) do mês 
anterior. Além desses setores, Madei-
ra com (-5,50%%) e Papel, Papelão e 
Celulose com (-11,25%) apresentaram 
queda relativa no mês.

Massa salarial apresentou bom desempenho, princi-
palmente, quando comparado a igual período do ano 
anterior.
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Custo de Operações Industriais

Após a variável apresentar redução durante os
dois trimestres anteriores, em razão das medidas 
econômicas de redução de custo, inicia o terceiro 
trimestre com crescimento.

Os dados da pesquisa de desem-
penho do mês de outubro apresentam 
a variável custo em um cenário de 
alternância entre alta e retração nas 
diferentes bases de comparação apre-
sentadas. O gráfico ao lado apresenta 
a variável em meio a uma série de os-
cilações. 

Vale ressaltar que essa condição 
de altas e baixas ocorre de maneira 
disseminada entre os setores indus-
triais, independente do porte. Logo os 
resultados do COI em outubro apre-
sentaram um aumento da ordem de 
(1,94%) frente ao mês de setembro e 
(5,36%), excluso o setor sucroenergéti-
co. Nas demais bases de comparação, 
a indústria encerrou até outubro acu-
mulando uma queda de (-4,22%) na 
comparação com o mesmo período 
do ano anterior, inclusa a sazonalidade 
açucareira.

Mesmo considerando a natureza 
da indústria alagoana, com forte índice 
de concentração, a variável foi influen-
ciada pelas medidas de estímulo ao 
consumo e aumento da competitivida-
de por meio da redução do IPI e de-
soneração da folha salarial. Contribuiu 
para isto também os resultados dos 
meses anteriores, que foram menores 
que o mesmo mês de 2012. 

De forma semelhante à análise 
em outubro de 2012, a retração dos 
custos dos materiais vem sendo in-
fluenciada também pela evolução da 
desindustrialização em curso que pro-
moveu o aumento da importação de 
insumos industriais, aliados a queda 
nos preços das commodities metálicas 
e do petróleo.

Como tal, a variável continuou 
com taxas negativas na maioria dos 
segmentos em outubro, ou seja, 09 dos 
15 setores.
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Capacitada Instalada

Utilização da Capacidade Instalada aumenta em out-
ubro, mas não alcança 80 p.p.

A Utilização da Capacidade Ins-
talada  aumentou em outubro frente 
a setembro em 07 dos 15 setores ana-
lisados. Os setores em que a variável 
aumentou com maior intensidade 
foram: Minerais Não-Metálicos com 
3,47 p.p e Sucroenergético com 4,55 
p.p. Por sua vez, os demais setores 
permaneceram estáveis e apenas a 
Indústria Mecânica apresentou recuo 
elevado de (-28,43) p.p.

Assim, a indústria alagoana ope-
rou, em média, com 78,42% de sua 
capacidade instalada no mês de ou-
tubro. Com isso, a variável completou 
dois meses consecutivos de expansão, 
evidenciando um quadro de aqueci-
mento da atividade industrial. Esse 
movimento pode estar relacionado a 
um comportamento de crescimento 
mais intenso no último trimestre.

Por sua vez, o indicador, excluso 
o setor Sucroenergético, cresceu 3,54 
p.p, quando comparado com o mês de  
setembro. Seguindo o mesmo compor-
tamento do custo, o nível de utilização 
da capacidade instalada (UCI) recuou 
(-0,56%) ponto percentual, alcançan-
do 85,02% em outubro, comparado a 
outubro de 2012.

Mencione-se que no mês, a indús-
tria de transformação nacional operou 
em média, com 80% da capacidade 
instalada, após ajuste sazonal. Segun-
deo publicação da CNI, a utilização da 
capacidade instalada na indústria bra-
sileira ficou estável em outubro frente 
a setembro, desempenho fraco refor-
çado pela segunda queda consecutiva 
no faturamento real dessazonalizado 
do setor.
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