
W

BOLETIM DE CONJUNTURA 
ECONÔMICA FLUMINENSE 

Março de 2012 - Ano III - nº 13 - Mês de referência: janeiro

3 anos



O Boletim de Conjuntura Econômica 
Fluminense é uma publicação mensal da 
CAPE - Coordenadoria de Acompanha-
mento Conjuntural e Pesquisas Econômi-
cas da Fundação Ceperj.

Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de 
Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CEPERJ
Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas - CEEP
Site: www.ceperj.rj.gov.br
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br
Tel.: 21 2334-7320 / 7314



Apresentação                                                                    02

Desempenho por setor                                             03

Indústria                                                                                04

Comércio                                                                              05

Emprego                                                                               06

Arrecadação ICMS                                                        07

Sumário



Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense

Expediente
Fundação Centro Estadual de Estatísticas,
Pesquisas e Formação de Servidores Públicos
do Rio de Janeiro - CEPERJ

Presidente
Jorge  Guilherme de Mello Barreto

Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas - CEEP

Diretor 
Epitácio Brunet

Coordenadoria de Acompanhamento Conjuntural
e Pesquisas Econômicas - CAPE

Equipe Técnica Responsável
Armando de Souza Filho
Rodrigo Santos Martins
Seráfita Azeredo Ávila

Assessoria de Comunicação
Eloisa Leandro

Colaboração
Thaís Farias

Projeto gráfico e Diagramação
Paloma Oliveira

Impressão
Gráfica Ceperj

Tiragem
500 exemplares

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 indicadores fluminense de janeiro de 2012 foram 
influenciados por reduções nas principais atividades 
econômicas do Estado. Isto fica ainda mais evidente quando 
se comparam os resultados de janeiro de 2012 em relação 
a dezembro de 2011, uma vez que a Indústria Geral e o Co-

1
mércio apresentaram queda de 5,93 % e 0,04%, respecti-
vamente. Em termos de emprego formal, o saldo também 
foi negativo, tendo o número de demitidos superado o de 
admitidos com 594 vagas.
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DESEMPENHO POR SETOR (em janeiro de 2012)

Indicadores fluminenses de janeiro de 
2012 indicam redução nas principais 
atividades econômicas do Estado
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Janeiro de 2012

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

2
Em Janeiro, a produção industrial do Rio de Janeiro, me-

dida pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste 
sazonal, registrou um decréscimo de 5,9% em relação a 
dezembro.  Na comparação com igual mês do ano anterior 
(Janeiro de 2011), observa-se uma redução de 9,2% na In-
dústria Geral, um desempenho negativo de 11,7% na Indús-
tria de Transformação e um aumento de 0,7 % na Extrativa 
(petróleo/gás).

Ainda comparando com dezembro de 2011, constatou-se 
que na Transformação a atividade com maior desempenho 
positivo foi o setor de outros produtos químicos (32,1%), 
impulsionado, principalmente, pela maior fabricação de her-
bicidas para uso na agricultura. As principais quedas ocorre-
ram nas seguintes atividades: Veículos Automotores (-68,2%) 
e de Refino de Petróleo e Álcool (-24,1%), pressionados, so-
bretudo, pela menor fabricação de caminhões, chassis com 

motor para ônibus e caminhões e automóveis, no primeiro 
setor, e de óleo diesel, no segundo.

Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, ainda 
neste mês de Janeiro em relação a Janeiro de 2011, aumento 
de 5,6% nas vendas reais e de 0,3% nas horas trabalhadas. 
Quanto à utilização da capacidade instalada, o resultado 
de Janeiro de 2012 foi de 82,9%, inferior ao registrado em 
dezembro de 2011 (85,2%).

Em relação à indústria da construção civil, medida 
indiretamente através do consumo de cimento, em novembro 
de 2011, último dado disponível, registrou-se decréscimo de 
0,3% em relação ao mês anterior e crescimento de 4,6% no 
acumulado de janeiro a novembro de 2011. Com relação a 
novembro de 2010 ocorreu um crescimento de 5,2%.
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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 apresen-
tou em janeiro de 2012, resultado pouco expressivo, na com-
paração com o mês anterior (séries ajustadas sazonalmente), 
assinalando variação negativa de 0,04% no volume de ven-
das, enquanto que o do País cresceu 2,6%. Nas demais com-
parações, obtidas das séries sem ajustes, o comércio varejista 
fluminense obteve, em termos de volume de vendas, acrésci-
mos da ordem de 2,1% sobre o mês de janeiro de 2011 e no 
acumulado do ano.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das 
séries sem ajustamento, apenas a de Livros e papelaria 
obteve crescimento no volume de vendas no mês de 
janeiro, registrando 8,2%, devido, principalmente, a compra 
de material escolar. As demais atividades apresentaram 
queda nas vendas, a saber: Tecidos, vestuário e calçados 
(-56,7%); Outros artigos de uso pessoal (-33,8%); Móveis 
e eletrodomésticos (-20,5%); Supermercados (-24,1%); 
Equipamentos de informática e comunicação (-34,5%); e 
Combustíveis e lubrificantes (-5,6%).

Com relação ao comparativo Janeiro12/Janeiro11 (série 
sem ajuste), as atividades do varejo pesquisadas apresenta-
ram taxa de variação positiva no volume de vendas, con-
forme os registros a seguir: Equipamentos de informática e 
comunicação (+31,8%); Móveis e eletrodomésticos (+18,5%); 

Tecido e vestuário (+10,8%); Outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (+5,6%); Livros e jornais (+3,5 %); Artigos far-
macêuticos (+9,0%). Os Supermercados e Combustíveis 
tiveram variação negativa de 0,1% e -1,2%, respectivamente. 
As atividades de Veículos e Motos e de Material de Con-
strução, que estão contempladas nas estatísticas do Comé-
rcio Varejista ampliado, registraram as taxas de variação de 
(-1,2%) e (+2,4%), respectivamente.

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do estado 
do Rio de Janeiro apresentou um saldo positivo em janeiro de 
2012, de US$ 783,4 milhões. Contribuíram para este superávit 
as exportações de óleo bruto de petróleo pela Petrobras, que 
representaram 57% das exportações fluminenses.
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Compra de material escolar eleva venda de livros e papelaria no período

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - Janeiro 2011 - Janeiro 2012

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

Ind. Extrativa
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2.3 - Emprego
Em janeiro de 2012, segundo dados do CAGED (Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados), verifica-se uma 
redução de 0,01% no nível de emprego em relação ao es-
toque de trabalhadores assalariados, no estado do Rio de 
Janeiro. Foram perdidos 594 postos de trabalho. Tal decrésci-
mo deve-se principalmente ao saldo negativo nos empregos 

do setor de Comércio (-11.809 postos). Os setores de Con-
strução Civil (+5.029) e de Serviços (+3.546) se destacaram 
com desempenhos positivos. Comparando-se com o mês de 
janeiro de 2011, houve decréscimo de 152,7% 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 - Jan 11/ Jan 12

Brasil

Rio de Janeiro
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Pesquisa Mensal de Emprego (PME)

Ao analisar o emprego no mês de janeiro, medido pela 
Pesquisa Mensal de Emprego - PME, observa-se que a taxa de 
desocupação na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi 
de 5,6%, ficando acima da média nacional (5,5%). As demais 
regiões metropolitanas da Região Sudeste apresentaram as 
seguintes taxas de desemprego: Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, 4,5% e Região Metropolitana de São Paulo, 5,5%, 
conforme pode se observar no Gráfico 4.

A taxa de desocupação em Janeiro de 2012 (5,6%) ficou 
superior em relação a dezembro de 2011 (4,9%) e a Janeiro de 
2010 (5,1%). A população ocupada, com aproximadamente 
2.957 mil pessoas, se manteve estável no mês e em relação 
a janeiro de 2011. Por sua vez, o rendimento médio real da 
população ocupada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
estimado em R$ 2.179,60 no mês de Janeiro de 2011, redução 
de 1,1% em relação ao mês anterior e aumento de 0,8 % na 
comparação com Janeiro de 2011.

  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 janeiro de 
2012, no comparativo mensal em relação ao mês anterior (jan-
2012/dez-2011), apresentou crescimento real de 6,1%, São 
Paulo (-0,6%) e Minas Gerais (-5,0). Já em relação ao mesmo 
mês do ano anterior (jan-2012/jan-2011), o Rio de Janeiro 
registrou crescimento de 3,1%, São Paulo expandiu 17,1% e 
Minas Gerais 6,4%, 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 acu-
mulado do ano, os principais setores apresentaram boa per-
formance, embora a Indústria  e os Serviços tenham continu-
ado 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 cres-
ceu 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 econômi-

cas em dezembro de 2011, comparada ao mês anterior, mos-
trou 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 perfor-
mance, registrando queda de 2,5%. Nos demais setores indus-
triais, merecem destaque a queda verificada no de Química 
(-19,8%), de Metalurgia (-9,3%) e de bebidas (-2,6%) e a ex-
pansão de Produtos farmacêuticos (+16,1%) e de Informáti-
ca, eletrônicos e ópticos (+32,1%). No Comércio varejista os 
setores Tecidos, vestuário e calçados expandiram 4,8% e Liv-
ros, 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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Fonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP
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Gráfico 5
Arrecadação Mensal de ICMS

Estado do Rio de Janeiro - Dez 10/ Dez 11

Valores constantes a preços de dez / 11
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Arrecadação de ICMS do Estado foi puxada, principalmente pelo refino de petróleo, com crescimento de 86,6%, em dezembro de 2011, comparado com mês anterior.
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