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APRESENTAÇÃO

Este Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense, 
elaborado pelo Centro de Estatísticas, Estudos e Pes-
quisas – CEEP, tem por objetivo acompanhar mensal-
mente a economia do estado do Rio de Janeiro, bem 
como fornecer subsídios ao gestor público para to-
mada de decisões.

Os indicadores aqui apresentados refletem, de fato, 
um acompanhamento da economia fluminense den-
tro das limitações impostas pela indisponibilidade de 
algumas informações relevantes.

Os dados analisados referem-se às Indústrias Ex-
trativa, de Transformação, de Construção Civil e ao 
Comércio - que contribuem para o cálculo da taxa de 
variação do Produto Interno Bruto (PIB) - e são com-
plementados com os do Mercado do Trabalho, do 
Comércio Exterior, além da arreadação do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os 
setores examinados, em termos de PIB e de emprego, 
representam 60% da economia do Estado.

 
Para a elaboração deste documento foram utili-

zadas pesquisas do IBGE (Pesquisa Industrial Mensal 
– Produção Física, Pesquisa Mensal de Comércio, Pes-
quisa Mensal de Emprego); do Ministério do Trabalho 
e Emprego (Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados); do Ministério da Fazenda; da Secretaria de 
Comércio Exterior – SECEX; da Secretaria de Estado de 
Fazenda (Arrecadação Mensal de ICMS); do Sindicato 
Nacional da Indústria do Cimento SNIC; e da Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN.

Fundação Ceperj @fundacaoceperj
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Os principais indicadores econômicos fluminense de 
2011 ratificam, embora em menor intensidade, o quadro de 
desaceleração da economia brasileira. Isso fica mais evidente 
quando comparado com o resultado de 2010 em relação aos 
de 2010. Nesse sentido, a Indústria Geral cresceu 0,4 % em 
2011, enquanto em 2010 foi de 8,4 %. O Comércio Varejista 

1
expandiu-se em 6,8 % em 2011, frente ao crescimento de 
10,4 % em 2010. Em termos de emprego formal, o acumulado 
de 2011 alcançou 168.153 empregos, enquanto em 2010 foi 
de 190.680 empregos. Finalmente, a arrecadação de ICMS 
cresceu 5,1% em 2011, contra 12,4 % em 2010.
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DESEMPENHO POR SETOR (em dezembro de 2011)

Indicadores econômicos fluminenses de 
2011 ratificam o quadro de desaceleração 
da economia brasileira
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Dezembro de 2011

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

2
Em dezembro, a produção industrial do Rio de Janeiro, 

medida pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste 
sazonal, registrou um decréscimo de 3,1% em relação a 
novembro.  Na comparação com igual mês do ano ante-
rior (dezembro de 2010), observa-se uma redução de 2,1% 
na Indústria Geral, um desempenho negativo de 0,4% na 
Indústria de Transformação e um recuo de 8,5 % na Extra-
tiva (petróleo/gás). No acumulado do ano, verifica-se um 
crescimento de 0,4% na indústria geral, de 2,6% na indústria de 
transformação e queda de 8,7% na indústria de petróleo e gás.

Ainda comparando com o acumulado entre janeiro/
dezembro de 2010, constata-se que as atividades com 
maior desempenho positivo foram: Outros produtos quími-
cos (+5,8%) e Veículos automotores (+15,4%), em função 
da maior produção polipropileno no primeiro ramo e de 
caminhões no segundo. As principais quedas ocorreram 
nas seguintes atividades: Têxtil (-10,1%) e Indústria Extrativa 

(-8,7%). O índice acumulado nos doze meses do ano mos-
trou expansão de 0,4% para o total da indústria fluminense, 
com a maior parte (8) dos quatorze ramos pesquisados 
apontando crescimento da produção.

Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, 
ainda neste mês de dezembro em relação a dezembro de 
2010, aumento de (+26,8%) nas vendas reais e de (+6,3%) 
nas horas trabalhadas. Quanto à utilização da capacidade 
instalada, o resultado de dezembro de 2011 foi de 85,3%, 
portanto superior ao registrado em novembro de 2011 (85,1%).

Em relação à indústria da construção civil, medida indi-
retamente através do consumo de cimento, em outubro de 
2011, último dado disponível, registra-se crescimento de 
0,5% em relação ao mês anterior e de 4,8% no acumulado 
de janeiro a outubro de 2011. Com relação a outubro de 
2010 ocorreu um crescimento de 7,0%.
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2.2 - Comércio Varejista e do Exterior

De acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, o 
comércio varejista do estado do Rio de Janeiro apresentou, 
em dezembro de 2011, resultado negativo na comparação 
com o mês anterior (séries ajustadas sazonalmente), assinal-
ando variação de (-1,2%) no volume de vendas, enquanto 
que o do país cresceu 0,3 %. Nas demais comparações, obti-
das das séries sem ajustes, o comércio varejista fluminense 
obteve, em termos de volume de vendas, acréscimos da or-
dem de 2,8 % sobre o mês de dezembro de 2010 de 6,8 % no 
acumulado do ano. Segundo técnicos do setor, contribuíram 
para este resultado anual, a manutenção do crescimento do 
emprego e renda do trabalhador e redução dos preços de 
determinados bens de consumo.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das 
séries sem ajustamento, todas obtiveram crescimento 
no volume de vendas no mês de dezembro, a saber: 
Tecidos, vestuário e calçados (+93,5%); Livros e jornais 
(+49,0%); Outros artigos de uso pessoal (+44,1%); Móveis 
e eletrodomésticos (+36,9%); Supermercados (+31,3%); 
Equipamentos de informática e comunicação (+52,7%); 
Combustíveis e lubrificantes (+8,4%).

Com relação à comparação Dezembro11/Dezembro10 
(série sem ajuste), as atividades do varejo pesquisadas 
apresentaram taxa de variação positiva no volume 
de vendas, conforme os registros a seguir: Móveis e 

eletrodomésticos (+9,6%); Tecido e vestuário (+2,7%); 
Hipermercados e supermercados (+0,6%); Artigos 
farmacêuticos (+1,9%) e Equipamentos de informática e 
comunicação (+35,4%). As atividades que apresentaram 
variação negativa foram: Outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (-1,5%); Livros e jornais (-1,5 %) e Combustíveis 
(-2,2%). Veículos e Material de Construção, que estão 
contempladas nas estatísticas do Comércio Varejista 
ampliado, registraram as taxas de variação de (-3,3%) e 
(+1,1%), respectivamente.
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Artigos farmacêuticos aparecem com +1,9% no volume de vendas

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - Dezembro 2010 - Dezembro 2011

Fonte: IBGE, PIM-PF,. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP
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2.3 - Emprego
Em dezembro de 2011, segundo dados do CAGED (Ca-

dastro Geral de Empregados e Desempregados), verifica-se 
uma redução de 0,31% no nível de emprego em relação 
ao estoque de trabalhadores assalariados, no estado do 
Rio de Janeiro. No acumulado do ano (janeiro - dezembro 
de 2011), o saldo foi positivo com a geração de 168.153 

empregos diretos. Tal crescimento deve-se, principalmente 
aos saldos positivos nos empregos dos setores de Serviços 
(85.275 postos), Construção Civil (29.859) e da Indústria de 
Transformação (15.158). Comparando-se com o acumulado 
de janeiro a dezembro de 2010, houve decréscimo de 11,8% 
no saldo de empregos formais.

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio

Gráfico 3
índice de volume do Comércio varejista

Brasil e estado do Rio de Janeiro - Dez 10/ Dez 11

Brasil

Rio de Janeiro



Fevereiro de 2012 - Ano III - Número 12

Pesquisa Mensal de Emprego (PME)

Ao analisar o emprego no mês de dezembro, medido 
pela Pesquisa Mensal de Emprego - PME, observa-se que 
a taxa de desocupação  na Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro foi de 4,9%, ficando acima da média nacional 
(4,7%). As demais regiões metropolitanas da Região 
Sudeste apresentaram as seguintes taxas de desemprego: 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, 3,8% e Região 
Metropolitana de São Paulo, 4,7%, conforme pode se 
observar no Gráfico 4.

A taxa de desocupação em dezembro de 2011 (4,9%) 
ficou inferior em relação a novembro deste ano (5,5%) e 
igual a dezembro de 2010. A população ocupada, com 
aproximadamente 5.416 mil pessoas, registrou queda de 
1,3% no mês e crescimento de 2,2% no ano. Por sua vez, o 
rendimento médio real da população ocupada na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, estimado em R$1.732,10 
no mês de dezembro de 2011, cresceu no mês e ficou 
estável na comparação com dezembro de 2010.

  ² Inclui Dívida Ativa, Multa e Mora.

2.4 - Arrecadação do ICMS
O estado do Rio de Janeiro, dentre os principais estados 

arrecadadores de ICMS da Região Sudeste, no acumulado 
jan-dez11/jan-dez10 apresentou variação real de 2,6%, 
São Paulo, 3,8% e Minas Gerais, 0,8%. Já no comparativo 
mensal (dez-2011/dez-2010), o Rio de Janeiro registrou 
crescimento de 1,7%, São Paulo expandiu 3,1% e Minas 
Gerais 13,1%, segundo os últimos dados divulgados pelo 
Ministério da Fazenda. 

A Receita de ICMS de dezembro/2011 totalizou R$ 
2.223,6 milhões, indicando crescimento real de 5,1% 
no acumulado do ano (Jan-dez11/Jan-dez10), 0,8% em 
relação a igual mês do ano anterior e 2,5% em  relação 
a novembro /2011. No acumulado do ano, os principais 
setores apresentaram boa performance, embora a 
Indústria  e os Serviços tenham continuado a  diminuir 
o ritmo de crescimento: Indústria ( 6,0% contra 6,5%), 
Comércio (5,2% contra 5,6%), e  Serviços (4,3% contra 
4,6%). No comparativo mensal (mês anterior) a Indústria 

cresceu 13,5%, os Serviços 2,7% e o Comércio apresentou 
queda de 11,1%, segundo dados da Secretaria de Estado 
de Fazenda. 

 
A arrecadação de ICMS, nas principais atividades 

econômicas, em dezembro de 2010, comparada ao mês 
anterior, mostrou significativo crescimento no Refino de 
petróleo (86,6%), aumentando sua participação no total 
das atividades em 7,7 pontos percentuais, os Serviços de 
informação e comunicação cresceram 2,6% e a Energia 
elétrica não revelou boa performance, registrando 
queda de 2,5%. Nos demais setores industriais, merecem 
destaque a queda verificada no de Química (-19,8%), de 
Metalurgia (-9,3%) e de bebidas (-2,6%) e a expansão 
de Produtos farmacêuticos (+16,1%) e de Informática, 
eletrônicos e ópticos (+32,1%). No Comércio varejista os 
setores Tecidos, vestuário e calçados expandiram 4,8% e 
Livros, jornais, revistas e papelaria, 15,8%.

  ¹ Total de pessoas desocupadas dividido pela População Economicamente Ativa - PEA (População entre 15 e 65 anos que estão trabalhando  
ou procurando emprego).
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Gráfico 4
Taxa de Desocupação por Região Metropolitana e  Total das Áreas PME. (%)

Dezembro 10 / Dezembro11

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego, IBGE. Elabaoração: Fundação Ceperj - CEEP
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Gráfico 5
Arrecadação Mensal de ICMS

Estado do Rio de Janeiro - Dez 10/ Dez 11

Fonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP
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Indústria automobilística teve um desempenho positivo de 15,4% se comparado com o acumulado do ano de 2010
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