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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 
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 um 
acompanhamento da economia fluminense, dentro 
das limitações impostas pela indisponibilidade de al-
gumas 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 utiliza-

das as 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 Feder-
ação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN).

@fundacaoceperj
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Os indicadores setoriais de julho mostram uma leve recuperação no processo de crescimento da atividade econômica do estado. 
Assim, na comparação com junho de 2012, a indústria cresceu 4,6%, o comércio varejista 4,0% e a arrecadação de ICMS 1,2%. No em-
prego formal foram criados 13 mil postos de trabalho. Esses resultados demonstram crescimentos expressivos, o que permite manter 
expectativa favorável quanto ao comportamento futuro da economia estadual.
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Economia fluminense mostra leve recuperação

DESEMPENHO POR SETOR (em julho de 2012)
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Julho de 2012

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

2
Em julho, a produção industrial do Rio de Janeiro medida 

pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste sazonal, 
registrou avanço de 4,6% em relação a junho apresentando 
indícios de uma retomada na atividade industrial para o se-
gundo semestre de 2012.  Na comparação com igual mês do 
ano anterior (julho de 2011) observou-se uma redução de 
4,1% na Indústria Geral, um desempenho negativo de 5,5% na 
Indústria de Transformação e um acréscimo de 2,3 % na Extra-
tiva (petróleo/gás).

Ainda comparando com julho de 2011, o principal impacto 
negativo veio de veículos automotores (-35,5%), influenciado, 
principalmente, pela redução da fabricação de caminhões e 
automóveis. Outros setores seguiram a mesma tendência 
como o de Alimentos (-16,3%), Bebidas (-14,8%) e de Min-
erais não metálicos (-24,4%), influenciados, principalmente, 
pela queda na produção de café torrado e moído, produtos 
embutidos ou de salamaria e preparações e conservas de pei-

xes, no primeiro ramo, de cerveja e chope no segundo, e de 
queda na produção de granito talhado e cimentos “Portland” 
no último. 

Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, ainda 
neste mês de julho em relação a junho de 2012, redução de 
5,3% nas vendas reais e de 3,4% nas horas trabalhadas. Quan-
to à utilização da capacidade instalada, o resultado de julho 
de 2012 foi de 80,8%, portanto superior ao registrado no mês 
anterior (80,0%).

Em relação à indústria da construção civil, medida indireta-
mente através do consumo de cimento, em maio de 2012, últi-
mo dado disponibilizado pelo Sindicato Nacional da Indústria 
do Cimento, registrou acréscimo de 18,6% em relação ao mês 
anterior e crescimento de 10,9% no acumulado de janeiro a 
maio de 2012. Com relação a maio de 2011 ocorreu um cresci-
mento de 9,9%.
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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 julho de 2012, resultado positivo na comparação com o 
mês anterior (séries ajustadas sazonalmente), assinalando 
variação de 4,0% no volume de vendas, superior ao do país 
que foi positiva (1,7%). Nas demais comparações obtidas das 
séries sem ajustes, o comércio varejista fluminense obteve, em 
termos de volume de vendas, um acréscimo da ordem de 9,8% 
sobre o mês de julho de 2012 e de 7,1% no acumulado do ano.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das séries 
sem ajustamento, quatro apresentaram queda no volume de 
vendas no mês de julho: livros e jornais (-7,1%); móveis e elet-
rodomésticos (-6,2%); artigos farmacêuticos (-1,4%); outros 
artigos de uso pessoal    (-0,1%). As demais atividades apre-
sentaram crescimentos nas vendas, a saber: equipamentos de 
informática (6,2%); combustíveis e lubrificantes (2,6%); super-
mercados (0,3%); e tecidos, vestuário e calçados (0,2%).

Com relação à comparação entre julho de 2012 e julho de 

2011 (série sem ajuste), todas as atividades do varejo pes-
quisadas apresentaram taxa de variação positiva no volume 
de vendas, conforme os registros a seguir: móveis e eletrodo-
mésticos (+10,8%); tecido e vestuário (+4,1%); outros artigos 
de uso pessoal e doméstico (+5,3%); hipermercados e super-
mercados (+3,6%); artigos farmacêuticos (+7,1 %); e equipa-
mentos de informática e comunicação (0,6 %); combustíveis 
(19,2%) e livros e jornais (18,4%). As atividades de veículos e 
motos e de material de construção, que estão contempladas 
nas estatísticas do comércio varejista ampliado, registraram as 
seguintes taxas: 6,6% e 15,7%, respectivamente.

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do estado 
do Rio de Janeiro, pelo segundo mês consecutivo, apresentou 
saldo negativo, sendo que em julho de 2012 foi de US$ 32,6 
milhões. As exportações tiveram perdas de 34,0% em relação 
a junho do mesmo ano. Contribuíram para este resultado as 
importações de óleo bruto de petróleo pela Petrobrás.

4 5

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

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - Julho 2011 - Julho 2012

Ind. Extrativa

Ind. Geral

Ind. Transformação
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2.3 - Emprego

Em julho de 2012, segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED) ocorreu aumento 
de 0,31% no nível de emprego em relação ao estoque de tra-
balhadores assalariados no estado do Rio de Janeiro. Foram 
acrescentados 13.439 postos de trabalho. Tal acréscimo deve-

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

Gráfico 3
Índice de Volume do Comércio Varejista

Brasil e Estado do Rio de Janeiro - Jul 11/ Jul 12

Brasil

Rio de Janeiro

se principalmente ao saldo positivo nos empregos do setor de 
serviços (+7.217 postos), comércio (+2.556) e construção civil 
(+2.602). Comparando-se o acumulado de janeiro a julho de 
2012 com o mesmo período do ano anterior, houve queda de 
19,8% no saldo de empregos formais.



Setembro de 2012 - Ano IV - Número 7

Pesquisa Mensal de Emprego (PME)

Ao se analisar o emprego no mês de julho, medido pela 
Pesquisa Mensal de Emprego (PME), observa-se que a taxa de 
desocupação na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi 
de 5,0%, ficando abaixo da média nacional (5,4%). As demais 
regiões metropolitanas da Região Sudeste apresentaram as 
seguintes taxas de desemprego: região metropolitana de Belo 
Horizonte, 4,4%, e região metropolitana de São Paulo, 5,7%.

Na região metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de deso-

cupação em julho de 2012 (5,0%) foi inferior a de junho de 
2012 (5,2%) e igual a de julho de 2011. A população ocupada, 
com aproximadamente 5.470 mil pessoas, cresceu 1,3% no 
mês e 1,6% em relação a julho de 2011. Por sua vez, o rendi-
mento médio real da população ocupada foi estimado em R$ 
1.794,70 no mês de julho de 2012, crescendo 1,0% em relação 
ao mês anterior e diminuindo 3,6 % na comparação com julho 
do ano anterior.
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  ¹ Total de pessoas desocupadas dividido pela População Economicamente Ativa - PEA (População entre 15 e 65 anos que estão trabalhan-
do ou procurando emprego).

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

recadadores de ICMS da região Sudeste, em junho de 2012, 
apresentou melhor desempenho revelado pelo crescimento 
real de 6,3% no acumulado do ano, contra 5,4% de Minas Gerais 
e 1,2% de São Paulo. No comparativo mensal relativo ao mesmo 
mês do ano anterior, o Rio de Janeiro registrou taxa de 1,2%, 
Minas Gerais 2,8% e São Paulo, 0,3%, segundo os últimos dados 
divulgados pelo Ministério da Fazenda .

A Receita de ICMS de julho de 2012 totalizou R$ 2.232,9 mil-
hões e indicou boa performance, uma vez que as  três taxas 
calculadas, em termos reais, foram positivas:  2,6% no acumu-
lado do ano, 1,2% na variação mensal entre julho de 2012 e o 
mês anterior, e, de 11,4% entre julho de 2012 e julho de 2011. 
No acumulado do ano o comércio aumentou 5,4%, a Indústria 
cresceu apenas 0,5% e os serviços registraram taxa negativa de 
3,2%. Na comparação de julho com igual mês do ano anterior 
os resultados foram melhores para a indústria (+21,4%) e o co-
mércio (+7,7%) e piores para os serviços (-3,4%), segundo dados 

da Secretaria de Estado de Fazenda. 

A arrecadação de ICMS, nas principais atividades econômi-
cas, em julho de 2012, comparada ao mês anterior, tiveram o 
seguinte comportamento: refino de petróleo, crescimento real 
de 25,3%, com  ganho de participação de 1,8 pontos percen-
tuais (passou de 7,7% para 9,5%); eletricidade, gás e outras uti-
lidades, continuou em queda, registrando variação de 16,8%, 
com perda de 2,8 p.p.; e informação e comunicação, retração de 
4,8%, com perda  de 1,0 p.p (17,3% para 16,3%).

Nos demais setores industriais, merecem destaque as vari-
ações positivas registradas em produtos químicos (+19,5%), 
metalurgia (+14,1%) e produtos farmacêuticos (+11,2%), bem 
como as variações negativas em celulose e papel (-18,9%) e ali-
mentos (-4,8%). No comércio varejista, os principais segmentos 
apresentaram o seguinte desempenho: hipermercados e super-
mercados, crescimento de 12,8% e tecidos e vestuário, queda 
de 4,4%.

2

  ³ Inclui Dívida Ativa, Multa e Mora.

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego Elaboração: Fundação CEPERJ - CEEP

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

- Jul 11/ Jul 12

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Total da áreas - PME

São Paulo
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Gráfico 5
Taxa de Desocupação por Região Metropolitana e Total das Áreas PME. (%)

Julho 11 / Julho 12

Fontes: SEF. Elaboração FUNDAÇÃO CEPERJ - CEEP
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