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APRESENTAÇÃO

Este Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense, 
elaborado pela Fundação CEPERJ tem por objetivo 
acompanhar mensalmente a economia do Estado do 
Rio de Janeiro, fornecendo subsídios para a sociedade, 
voltadas de forma geral, e, em especial, para gestores 
públicos na elaboração de políticas públicas voltadas 
para o planejamento do desenvolvimento do estado.

Os indicadores aqui apresentados refletem, de fato, 
um acompanhamento da economia fluminense, dentro 
das limitações impostas pela indisponibilidade de 
algumas informações relevantes, como, por exemplo, o 
setor de serviços.

Os dados analisados referem-se às Indústrias 
Extrativa, de Transformação, de Construção Civil e 
ao Comércio - que contribuem para o cálculo da 
taxa de variação do Produto Interno Bruto - e são 
complementados com os do Mercado de Trabalho, do 
Comércio Exterior, além da arrecadação do ICMS. Os 
setores examinados, em termos de PIB e de emprego, 
representam 60% da economia do estado.

 
Para a elaboração deste documento foram utilizadas 

as pesquisas do IBGE (Pesquisa Industrial Mensal 
– Produção Física, Pesquisa Mensal de Comércio, 
Pesquisa Mensal de Emprego); do Ministério do 
Trabalho e Emprego (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados); 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).

@fundacaoceperj
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A trajetória da produção industrial fluminense em 2012 
encerrou-se com uma retração de 5,6% em relação ao ano 
anterior. Os sinais desse desempenho já vinham sendo 
emitidos há meses, conforme esse boletim vem antecipando. 
Os setores mais atingidos foram os setores intensivos em 
mão de obra (têxtil, alimentos e bebidas) e também as 
atividades da indústria automobilística. O comportamento 
do setor manufatureiro como um todo foi pior ainda do que 
o da média nacional para estas atividades, encerrado o ano 
de 2012.

Por outro lado, as atividades de comércio encerraram o 
ano com desempenho positivo, apontado pelo crescimento 
de 4,0% de suas atividades em relação ao ano de 2011. 
Dentre estas atividades, merecem destaque as vendas de 
combustíveis e lubrificantes e também os materiais de 
escritório, informática e comunicações. As vendas de materiais 
de construção, em que pese terem se reduzido no último 
mês (dezembro de 2012) em relação ao mês imediatamente 
anterior, encerraram o ano com taxa de crescimento de quase 
10%. Tal comportamento das atividades do comércio varejista 
parece responder ao aumento da massa de rendimentos 
do trabalho que vem marcando a economia brasileira (e a 
fluminense, em particular) nos anos mais recentes. 

A arrecadação de ICMS vem mantendo uma trajetória 
ascendente, repetindo comportamento que já vem sendo 
destacado por este Boletim nos últimos meses. Deve-se 
lembrar que o crescimento da arrecadação fluminense tem 
superado o dos estados de São Paulo e de Minas Gerais, 
respectivamente.

No caso fluminense, chama a atenção especialmente 
o crescimento de 3,2% na arrecadação deste imposto nas 
atividades industriais, apesar da retração destas atividades. 
Tal fato – aparentemente contraditório – na verdade, revela 
melhoria contínua na qualidade da atuação da Fazenda 
estadual, o que merece registro, pois permite avaliar que a 
situação fiscal do estado não deve se complicar enquanto 
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Sinais preocupantes de desaceleração 
econômica fluminense, especialmente 
nas atividades industriais

a atividade econômica não retoma uma trajetória de 
recuperação; mais do que isso, pode-se vislumbrar um 
cenário positivo e confortável para as finanças estaduais 
(cujo peso do ICMS, evidentemente, é bastante significativo) 
quando as medidas de incentivo ao crescimento econômico 
e ao industrial, em especial, tomadas recentemente pelo 
governo federal, passarem a mostrar resultados concretos.

No que se refere aos indicadores de emprego formal, 
deve-se sublinhar que em todas as atividades econômicas 
organizadas no quadro 1 houve desaceleração do ritmo de 
crescimento da ocupação: o mercado de trabalho formal 
do estado havia gerado, em 2011, segundo os dados do 
CAGED, 168.153 postos de trabalho, contra apenas 105.653 
no ano passado. Ou seja, uma geração de postos de trabalho 
formais, em 2012, quase 40% menor do que em 2011.

Esta queda no ritmo do crescimento das ocupações formais 
concentrou-se especialmente nas atividades terciárias, ou 
seja, nos serviços e no comércio, a despeito do fato de que, 
neste último, o ritmo de crescimento da produção, conforme 
mencionado acima, ainda ter sido significativo. De todo 
modo, também houve queda do ritmo de crescimento das 
atividades industriais (15.158 postos gerados em 2011 contra 
11.849 gerados em 2012) e nas de construção civil (quase 30 
mil postos gerados em 2011, contra apenas 25.303 em 2012).

A perda de dinamismo na geração dos postos de trabalho 
nas atividades industriais,  a despeito de ter sido, em termos 
absolutos e relativos, menor do que nos setores de atividade 
do comércio e dos serviços, revela um sinal preocupante 
para o conjunto da atividade econômica do estado, pois as 
atividades industriais promovem dinamismo de todos os 
demais segmentos da atividade econômica, dentro e fora 
das atividades  manufatureiras. 

Ao final desta edição, são feitos alguns comentários 
adicionais acerca do comportamento da economia 
fluminense, bem como de estimativas para o ano de 2013.
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Dezembro de 2012

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 recuo de 1,3% em relação a novembro.  Na 
comparação com igual mês do ano anterior (dezembro de 
2011) observou-se uma redução de 3,1% na Indústria Geral, um 
desempenho negativo de 3,5% na Indústria de Transformação 
e um decréscimo de 1,2% na Extrativa (petróleo/gás).

Ainda comparando com dezembro de 2011, o principal 
impacto negativo veio da indústria automobilística (-42,0%), 
influenciado, principalmente, pela diminuição na fabricação 
de caminhões e chassis para ônibus e caminhões, bem 
como pela alta base de comparação tendo em vista que 
esta atividade obteve avanço de 32,7% em dezembro do 
ano passado. Outros setores seguiram a mesma tendência 
como os de refino de petróleo e produção de álcool (-13,1%), 
metalurgia básica (-12,0%) e bebidas (-9,8%), influenciados, 
sobretudo, pela menor fabricação de óleo diesel, óleos 
combustíveis e gasolina automotiva no primeiro ramo; folhas-
de-flandres e vergalhões de aços ao carbono no segundo; e 
cervejas e chope, no último.

No quarto trimestre de 2012, a produção industrial cresceu 

0,7% com relação ao terceiro trimestre do mesmo ano, 
porém apresenta um recuo de 2,5% em relação ao terceiro 
trimestre de 2011. A indústria extrativa sofre recuo de 2,6% 
na comparação com o trimestre imediatamente anterior e 
recua (-1,2%) quando comparada com o mesmo período de 
2011 e, por último, a indústria de transformação apresenta um 
aumento de 0,3% em relação ao trimestre anterior e um recuo 
de 2,8% em relação ao quarto trimestre do ano anterior.

Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, ainda 
neste mês de dezembro em relação a novembro de 2012, 
avanço de 23,0% nas vendas reais e diminuição de 6,1% 
nas horas trabalhadas. Quanto à utilização da capacidade 
instalada, o resultado de dezembro de 2012 foi de 79,9%, 
resultado menor que o registrado no mês anterior (81,6%).

Em relação à indústria da construção civil, medida 
indiretamente através do consumo de cimento, em setembro 
de 2012, último dado disponibilizado pelo Sindicato Nacional 
da Indústria do Cimento, houve decréscimo de 17,2% em 
relação ao mês anterior e crescimento de 8,6% no acumulado 
de janeiro a setembro de 2012. Com relação ao mesmo mês 
do ano anterior ocorreu um aumento de 5,0%.

4 5



Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense

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 2012, resultado negativo na comparação com 
o mês anterior (séries ajustadas sazonalmente), assinalando 
variação de (-0,1%) no volume de vendas, superior ao do 
país que foi de (-0,5%). Nas demais comparações obtidas das 
séries sem ajustes, o comércio varejista fluminense obteve, em 
termos de volume de vendas, um acréscimo da ordem de 4,1% 
sobre o mês de dezembro de 2011 e de 4,0% no acumulado 
do ano, com destaques para as atividades equipamentos de 
informática e comunicação e de combustíveis.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das 
séries sem ajustamento, todas apresentaram crescimento 
no volume de vendas no mês de dezembro: combustíveis e 
lubrificantes, 13,6%; supermercados, 25,3%; tecidos, vestuário 
e calçados, 95,1%; móveis e eletrodomésticos, 43,0%; artigos 
farmacêuticos, 7,4%; livros e jornais, 56,1%; equipamentos 
de informática e comunicação, 98,7% e outros artigos de uso 
pessoal, 63,1%.

Com relação à comparação dezembro/12 e dezembro/11 
(série sem ajuste), sete das oito atividades do varejo 
pesquisadas apresentaram taxa de variação positiva no volume 
de vendas, conforme os registros a seguir: equipamentos 
de informática e comunicação, 53,4%; outros artigos de uso 
pessoal e doméstico, 25,6%; combustíveis e lubrificantes, 
22,4%; livros e jornais, 2,7%; tecido e vestuário, 2,3%; móveis 
e eletrodomésticos, 1,0% e artigos farmacêuticos, 0,8%;. 
Apresentou resultado negativo a atividade hipermercados 

e supermercados (-0,1%). A atividade de veículos e motos 
e de construção que são contempladas nas estatísticas do 
comércio varejista ampliado, registraram as seguintes taxas: 
7,4% e 5,8%, respectivamente.

Segundo técnicos do setor, o bom desempenho nas vendas 
das atividades equipamentos de informática, comunicações, 
combustíveis, automóveis e construção deve-se à redução 
de preço dos produtos, à política de redução do IPI sobre os 
automóveis e para uma cesta de produtos na área de construção 
civil, bem como às condições favoráveis do crédito habitacional.

Resultados Trimestrais do comércio varejista

O quarto trimestre do ano de 2012 apresentou um 
crescimento de 4,1% em relação ao mesmo período do ano 
anterior, sem ajuste sazonal. Em relação ao trimestre anterior 
(jul-set 2012), o resultado também foi positivo de 17,1% 
mostrando uma recuperação do setor.

Comércio Exterior

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do estado 
do Rio de Janeiro fechou o ano de 2012 com um superávit 
de US$ 8, 322 bilhões, resultado de US$ 28,761 bilhões em 
exportações e US$ 20,438 bilhões em importações. Com o 
desaquecimento da economia e a queda de preços de produtos 
importantes para a pauta fluminense, as exportações caíram 
2,3%, com destaque para o setor de óleo e lubrificantes, o de 
maior participação na pauta de exportação.

Fonte: IBGE, PIM-PF,. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - Dezembro 2011 - Dezembro 2012

Ind. Geral

Ind. Transformação

Ind. Extrativa
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2.3 - Emprego
Em dezembro de 2012, segundo dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados - CAGED, ocorreu decréscimo 
de 0,4% no nível de emprego em relação ao estoque de 
trabalhadores assalariados no estado do Rio de Janeiro. Foram 
perdidos 19.293 postos de trabalho. Tal decréscimo deveu-
se principalmente ao saldo negativo nos empregos do setor 
de construção civil (-3.688) e serviços (-12.895). O destaque 
positivo foi o desempenho do comercio com a criação de 

4.959 postos. Comparando-se o acumulado de janeiro a 
dezembro de 2012 com o mesmo período do ano anterior, 
houve queda de 37,2% no saldo de empregos formais. O saldo 
acumulado de admitidos no quarto trimestre de 2012 foi de 
417.402 postos de trabalho, e esse número é 0,1% inferior 
ao que foi apresentado no mesmo período do ano anterior e 
8,9% inferior ao resultado do terceiro trimestre de 2012.

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio

Gráfico 3
Índice de Volume do Comércio Varejista

Brasil e Estado do Rio de Janeiro - Dez11/ Dez 12
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Pesquisa Mensal de Emprego (PME)

Ao se 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 4,0%, ficando abaixo da média nacional 
(4,6%). As demais regiões metropolitanas da Região 
Sudeste apresentaram as seguintes taxas de desemprego: 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, 3,5% e Região 
Metropolitana de São Paulo, 5,2%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de 

desocupação em dezembro de 2012 (4,0%) foi inferior 
a de novembro de 2012 (4,1%) e inferior a de dezembro 
do ano anterior (4,9%). A população ocupada, com 
aproximadamente 5.579 mil pessoas, decresceu 0,6% no 
mês e aumentou 3,0% em relação a dezembro de 2011. Por 
sua vez, o rendimento médio real da população ocupada 
foi estimado em R$ 1.900,80 no mês de dezembro de 2012, 
decrescendo 0,6% em relação ao mês anterior e aumentando 
1,9 % na comparação com dezembro do ano anterior.

  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, em novembro de 
2012, continuou a apresentar o melhor desempenho, seguido 
de Minas Gerais, com taxas positivas e São Paulo, com taxas 
negativas, em todas as modalidades de comparação, segundo 
os últimos dados divulgados pelo Ministério da Fazenda. Em 
outras palavras, o Rio de Janeiro registrou crescimento real de 

6,7% no acumulado do ano, ante 4,4% de Minas Gerais e -1,0% 
de São Paulo. No comparativo mensal relativo ao mesmo mês 
do ano anterior, o Rio de Janeiro também manteve melhor 
performance (7,3%), enquanto que Minas Gerais e São Paulo 
registraram 0,5% e -0,6%, respectivamente, conforme dados 
apresentados a seguir.

  ¹ Total de pessoas desocupadas dividido pela População Economicamente Ativa - PEA (População entre 15 e 65 anos que estão trabalhando  
ou procurando emprego).

1

2

Gráfico 4
Taxa de Desocupação por Região Metropolitana e Total das Áreas PME. (%)

Dezembro 11 / Dezembro 12

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego, IBGE. Elabaoração: Fundação Ceperj - CEEP

SP

Total

RJ

BH

Taxa de crescimento real dos principais estados arrecadadores de ICMS da Região Sudeste

Período                                               Rio de Janeiro (%)          São Paulo (%) Minas Gerais (%)
2012/2011                                                           6,7                             - 1,0                            4,4 
nov12/out12                                                           7,3                             - 0,6                            0,5 
nov12/nov 11                                                           6,9                             -3,7                           4,2

Fonte: Ministério da Fazenda. Elaboração MF e CEPERJ. Inclui dívida ativa,multa e mora.
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O recolhimento de ICMS de dezembro de 2012 totalizou R$ 
2.392,4 milhões em valores nominais e os resultados apurados 
indicam que a arrecadação cresceu, em termos reais, em ritmo 
mais lento tanto no acumulado do ano (2,9% frente a 3,1% 
no acumulado até novembro) como no comparativo mensal 
relativo ao mesmo mês do ano anterior, ou seja, 1,7% em 
dezembro frente a 5,7% em novembro. Já no comparativo 
mensal relativo ao mês anterior, dezembro registrou queda de 
0,8% frente a crescimento de  6,2%  de  novembro, retomando 
o comportamento de queda verificado em outubro (-3,6%). 
Os indicadores  trimestrais (4º trim12/4º trim11) revelaram um 
quadro mais favorável, com crescimento de 9,0%.

Os principais setores, no acumulado do ano, registraram 
as seguintes variações: comércio (+3,6%), indústria (+3,2%) e  
serviços (-3,4%). Na comparação de dezembro com igual mês 
do ano anterior os resultados  foram melhores  para a indústria 
(+3,9%) e o  comércio (1,3%), embora tenha crescido menos, e 
pior para os serviços (-5,1%). Na análise trimestral o destaque 
foi o crescimento de 13,9% da indústria. O comércio registrou 
expansão de 4,9% e os serviços, 2,1%,segundo dados da 

Secretaria de Estado de Fazenda. 

Por atividades econômicas, as que foram responsáveis 
pelos maiores recolhimentos do ICMS em dezembro, tiveram 
o seguinte comportamento em comparação com o mês 
anterior: Eletricidade, gás e outras utilidades, aumentou 6,6%, 
com ganho de participação de 1,2 p.p. (passou de 15,8% 
para 17,0%);  Informação e Comunicação, variação de apenas 
0,5%, com ganho de participação de 0,2 pontos percentuais; 
e  Refino de petróleo, registrou queda de 1,3%, mas manteve 
a participação de 6,8%.

Nos demais setores industriais, merecem destaque as 
variações positivas   registradas em  Metalurgia (51,0%), 
Produtos farmacêuticos (24,3%) e Celulose e Papel (14,3%) 
bem como  as variações negativas em   têxtil (-27,7%),   
Informática, eletrônicos e ópticos (-13,4%) e Alimentos(-1,1%). 
No Comércio varejista, o principal  segmento, hipermercados 
e supermercados, apresentou queda de 31,2% e o segundo 
mais importante, Tecidos e vestuário, crescimento de 1,7%.
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2.5 - O ano de 2012 para a atividade econômica fluminense

Os dados analisados nesta edição do boletim, em conjunto 
com análises feitas em edições anteriores, revelam alguns 
indicadores preocupantes a respeito da atividade econômica 
fluminense recente. 

O comportamento das atividades industriais é o que 
mais merece atenção, pelo seu efeito sobre o dinamismo 
econômico de toda a economia do estado.

A perda de dinamismo atinge todos os segmentos da 
indústria fluminense, o que sugere estar em curso um processo 
de desadensamento produtivo nas atividades manufatureiras 
em geral. 

Tanto as atividades mais intensivas em trabalho, quanto 
as atividades produtoras de insumos para a própria indústria, 
como também os setores de ponta, como o automobilístico, 
vêm demonstrando desempenho negativo.

É preciso acompanhar com mais atenção as causas de cada 
um desses movimentos. Provavelmente, os setores intensivos 
em trabalho estejam sofrendo uma combinação de efeitos 
relacionados tanto à penetração de produtos importados 
chineses quanto ao deslocamento de atividades fabris 
para outros estados brasileiros. As demais atividades talvez 
estejam ainda demorando a responder às recentes medidas 
de incentivo à produção industrial (desvalorização cambial, 
desoneração tributária e da folha de pagamentos).

A perda de dinamismo na geração de postos de trabalho 

nas atividades de construção civil também sugere uma 
desaceleração nas atividades do setor.

De todo modo - e por motivos diferentes -, pode-se esperar, 
para o próximo ano, melhoria em todos esses segmentos. 
Na construção civil, pode-se esperar uma intensificação das 
obras para a Copa do Mundo de 2014, seguida da entrada em 
ação de diversas obras relacionadas às Olimpíadas de 2016, 
que terão impacto ainda maior do que a Copa do Mundo na 
construção civil da capital fluminense. Também as obras de 
infraestrutura que vêm sendo anunciadas em diversas regiões 
do estado prometem aquecer o mercado de trabalho do setor 
já a partir do início do ano de 2013.

No que tange às atividades industriais, pode-se esperar 
uma ampliação especialmente da produção do setor 
automobilístico, dados os recentes anúncios de novos 
investimentos no setor, que fica concentrado na Região do 
Médio Paraíba. Certamente, haverá impactos na produção 
física industrial do estado e também no mercado de trabalho 
quando esses investimentos se consolidarem. 

Espera-se, também, uma recuperação geral da atividade 
industrial brasileira, quando se materializarem os efeitos 
das medidas de incentivo tomadas pelo governo federal no 
ano passado, que requerem certa defasagem de tempo para 
serem sentidas. Não existem motivos para supor que, quando 
esses efeitos se concretizarem, não contemplem também as 
atividades industriais da economia fluminense.

Fonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Gráfico 5
Arrecadação Mensal de ICMS

Estado do Rio de Janeiro - Dez11/ Dez 12

Valores constantes a preços de dez / 12
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Os dados de mercado de trabalho apresentados nesta 
edição revelam os típicos sintomas de uma economia em 
mudança de trajetória. Estudos e análises recentes do 
comportamento do mercado de trabalho brasileiro são quase 
unânimes em apontar um dado intrigante: a economia tem 
crescido pouco, mas a taxa de desemprego continua em 
queda. 

A equipe que organiza e produz este boletim considera que 
esta aparente contradição explica-se exatamente pelo fato de 
que o mercado de trabalho brasileiro se encontra com baixa 
taxa de desemprego. Nesse contexto de baixo desemprego, 
os empresários dos diversos setores vêm evitando demitir 
trabalhadores, diante do recente cenário de desaceleração, 
em virtude do receio, disseminado, de que teriam dificuldades 
em repor o estoque de mao de obra quando a economia se 
recuperar (tendo em vista, também, que esta recuperação, 
segundo a expectativa média e geral dos empregadores, deve 
ocorrer em breve). Em outras épocas (mais exatamente, nos 
anos 80, anos 90 e início dos anos 2000), o mercado de trabalho 
brasileiro se revelava mais afeito a altos índices de rotatividade 
de mão de obra, quer seja porque as expectativas de retomada 
do crescimento eram adversas, quer seja justamente porque 
a taxa de desemprego era alta e havia amplo contingente de 
trabalhadores disponíveis, no mercado de trabalho, para serem 
empregados pelos diversos ramos de atividade ao menor sinal 
de recuperação do dinamismo econômico. Ademais, os custos 
de demissão, em anos passados, eram menores que os atuais, 
visto que esses custos são calculados tendo como referência o 
salário registrado no contrato de trabalho, e este tem crescido 
bastante nos últimos 8 anos, especialmente o salário mínimo 
e aqueles próximos do salário mínimo – ou seja, justamente os 
salários dos trabalhadores que, outrora, eram mais sujeitos às 
estratégias de elevada rotatividade de mão de obra colocada 
em ação pelos empresários.

Desta forma, tem sido possível constatar que tem havido 
crescimento do emprego e da ocupação nos dois últimos 
anos, a despeito do crescimento modesto do PIB na economia 
brasileira neste período. Não obstante, os dados revelam que 
o ritmo de crescimento do emprego formal ou do conjunto 
da ocupação (ou seja, emprego formal e também ocupações 
informais, reveladas em pesquisas como a PNAD, que capta a 
informalidade, ao contrário da RAIS e do CAGED, que registram 
apenas o emprego formal) tem se desacelerado ultimamente.

A realidade da economia e do mercado de trabalho 
fluminense não tem sido diferente. Conforme este boletim 
e os boletins anteriores têm revelado, ainda são positivos os 
registros de crescimento do emprego formal no estado do Rio 

de Janeiro, mesmo nas atividades industriais, as mais afetadas, 
nos últimos dois anos, pela perda de dinamismo econômico. 
Basta verificar que a taxa de desocupação, conforme mostrado 
neste boletim, tem decrescido de forma cada vez mais tênue 
nos últimos meses, contrastando com o que ocorreu em anos 
anteriores.

Se a economia continuar nessa trajetória decepcionante 
nos próximos meses, seria bastante razoável supor que a 
taxa de desocupação voltasse a subir, em todas as regiões 
metropolitanas. Pode-se esperar, contudo, que a retomada da 
atividade econômica, prevista pela maioria dos analistas para 
2013, evite uma nova trajetória de crescimento do desemprego 
em todas as regiões do país. Não se deve, entretanto, 
esperar novas situações de quedas expressivas da taxa de 
desocupação, como as que ocorreram em meados da década 
passada, pois atualmente a proporção de trabalhadores da 
PEA que se encontram sem trabalho é pequena e a potencial 
oferta de mão de obra derivada de novos entrantes na força de 
trabalho é também de modesta dimensão. Desta forma, pode-
se supor que a esperada retomada da atividade econômica, 
em diversos setores, deverá vir acompanhada de um uso 
mais intenso da força de trabalho atualmente já ocupada 
nos diversos postos de trabalho; ou seja, em um esperado (e 
necessário!!) contexto de recuperação da atividade econômica 
brasileira (e fluminense, por suposto), pode-se vislumbrar um 
processo de aumento do produto por trabalhador ocupado, 
nas mais variadas atividades econômicas.

Neste cenário de futuro e breve reversão do ciclo econômico, 
o efeito mais notável no mercado de trabalho brasileiro (e 
fluminense), ao invés de uma recuperação do emprego e da 
ocupação, será um aumento dos salários reais, o que, por 
sua vez, terá um efeito positivo na massa de rendimentos do 
trabalho, com impacto imediato sobre as vendas no comércio, 
consolidando um círculo virtuoso de retomada da atividade 
econômica.

Pode-se esperar que na economia do estado do Rio de 
Janeiro, bastante concentrada em atividades de comércio e 
serviços, esse ciclo virtuoso se faça sentir de forma até mais 
intensa do que a média nacional.

A propósito, registre-se aqui uma estimativa preliminar, 
que considera cerca de 70% dos dados sobre a atividade 
econômica do ano de 2012 já divulgados, de que a economia 
fluminense tenha crescido, em 2012, a uma taxa de cerca de 
1,8% (em termos reais), acima, portanto, da média nacional 
do último ano, que foi de apenas 0,9%, segundo dado oficial 
do IBGE.
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