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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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Os dados referentes ao mês de novembro de 2012 
referendam alguns movimentos que já haviam sido 
apontados no Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense 
do último mês de outubro, com destaque para o fato de que 
a produção industrial continua apresentando um crescimento 
razoável (2,1% em novembro de 2012 contra outubro de 2012, 
enquanto havia crescido 3,0% em outubro contra o mês de 
setembro). Entre as atividades industriais, merecem menção 
a indústria de edição, impressão e reprodução de gravações 
(crescimento expressivo, de quase 29% contra o mês anterior) 
e as diversas atividades classificadas no setor químico. Deve-
se destacar, contudo, que esses setores industriais tiveram um 
desempenho significativamente negativo em setembro de 
2012 contra agosto, de tal maneira que o resultado recente 
parece significar simplesmente um rearranjo em torno de uma 
situação atípica ocorrida dois meses atrás. 

O caso específico da indústria automobilística também 
merece atenção, não apenas pela sua óbvia importância 
econômica, mas também por ter apresentado oscilações 
pronunciadas nos meses recentes. As recentes decisões de 
política econômica, tomadas com o intuito de estimular 
suas vendas e contrarrestar os efeitos da desaceleração da 
economia mundial sobre a economia brasileira, explicam 
as elevadas vendas em outubro e a queda ocorrida em 
novembro, pois, ao anunciar apenas no final do mês que a 
isenção do IPI, inicialmente prevista para terminar em 31 de 
outubro, seria prorrogada para o final do ano (31 de dezembro), 
acabou favorecendo decisão dos consumidores de concentrar 
compras em outubro, antecipando parte da demanda 
que, em condições não excepcionais, teriam sido feitas em 
novembro. De todo modo, é importante registrar que esses 
efeitos de “realocação temporal” das decisões de compra de 
veículos automotores afetaram essas atividades em todos os 
estados da federação, conforme se pode comprovar através 
de pesquisa em dados recentes da indústria automobilística 
nacional. Não se trata, portanto, de um movimento localizado 
na economia fluminense.

Tomando-se a comparação do acumulado do ano de 2012 
contra o acumulado em período homólogo do ano anterior, 
percebe-se, porém, que as atividades industriais ainda reve-
lam uma trajetória negativa, embora menos intensas do que 
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Produção industrial fluminense 
continua apresentando crescimento

as que haviam sido apontadas no último Boletim, quando o 
dado apontava queda de 6,1% (o atual revela queda menor, 
igual a 5,5%). 

No que se refere às demais atividades econômicas, pode-
se constatar que, no mês de novembro de 2012, houve 
crescimento modesto das vendas no comércio varejista do 
estado do Rio de Janeiro de apenas 0,2%, contra 0,9% apontado 
no Boletim anterior. Os dados do crescimento acumulado no 
ano, para as atividades comerciais, bem como a comparação 
do mês em tela contra o mesmo mês do ano anterior, revelam 
também resultado inferior ao apontado em edições passadas, o 
que sugere desaceleração das vendas no comércio. 

Um fato alvissareiro, porém, é o registro de crescimento na 
arrecadação de ICMS, que tem estado acima dos indicadores 
de vendas e produção, o que parece revelar eficiência das 
atividades arrecadadoras. Basta mencionar, para referendar 
essa tese, que a arrecadação de ICMS das atividades indus-
triais aponta crescimento de 3,1% no acumulado do ano, até 
agora, apesar das atividades industriais terem sofrido retração 
de 5,5% no mesmo período.

Por fim, no que se refere aos indicadores de emprego, 
verifica-se que o mercado de trabalho fluminense ainda revela 
certo dinamismo, o que é de certa forma surpreendente, tendo 
em vista o desempenho modesto da atividade econômica em 
geral, notadamente quando são considerados períodos mais 
longos do que a comparação de mês contra mês imediatamente 
anterior. Os indicadores de emprego dos períodos levantados 
(mês contra mês anterior, mês contra mesmo mês do ano 
de 2011 e acumulado do ano de 2012 contra o acumulado 
homólogo para o ano de 2011) revelam resultados que 
andam em linha com os indicadores da atividade econômica. 
No que se refere à geração de postos de trabalho no mês de 
novembro de 2012 percebe-se que as vagas líquidas geradas, 
13.233, foram superiores ao que acontecera em outubro do 
mesmo ano, algo esperado por razões sazonais. Entretanto, 
quando se compara ao que aconteceu em novembro de 2011, 
percebe-se que a geração líquida foi menor: em novembro de 
2011 haviam sido gerados, de forma líquida, 24 967 postos 
de trabalho. Da mesma forma, quando se compara a geração 
líquida anual de postos de trabalho acumulados no ano de 
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2012, até o mês de novembro, percebe-se um resultado pior 
(124 946 postos de trabalho) do que havia sido obtido em 
período homólogo no ano de 2011 (180 860 vagas). Trata-se 
portanto de uma desaceleração no ritmo de crescimento do 
emprego, pois em novembro 2012 havia 4 460 mil postos de 
trabalho no estoque de empregos do estado, enquanto que 
em novembro de 2011 havia 4 260 mil postos.

Deve-se destacar, porém, uma mudança importante, que, 
por sua vez, pode sugerir um arrefecimento, em breve futuro, no 
mercado de trabalho fluminense (situação que, de resto, tam-
bém vem sendo apontada em outras unidades da federação): o 
crescimento do número de postos de trabalho nas atividades 

industriais vem perdendo dinamismo, nas comparações de 
mês contra mês anterior desde pelo menos o mês de setem-
bro de 2012.  Essa trajetória recente do emprego industrial é 
bastante preocupante, pois os empregos gerados nestas ativi-
dades são muito importantes para a estruturação do mercado 
de trabalho e para a massa de rendimentos que, por sua vez, 
potencialmente pode ser revertida para a manutenção ou am-
pliação do consumo agregado.

Ao final desta edição apresentamos comentários sobre o 
desempenho e expectativa da indústria fluminense para os 
próximos meses.

DESEMPENHO POR SETOR (em novembro de 2012)
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Novembro de 2012

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

2
Em novembro, a produção industrial do Rio de Janeiro 

medida pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste 
sazonal, registrou avanço de 2,1% em relação a outubro.  Na 
comparação com igual mês do ano anterior (novembro de 
2011) observou-se um aumento de 0,4% na Indústria Geral, 
um desempenho positivo de 1,1% na Indústria de Transfor-
mação e um decréscimo de 2,4% na Extrativa (petróleo/gás).

Ainda comparando com novembro de 2011, o principal 
impacto positivo veio da indústria farmacêutica (85,6%), 
influenciado, principalmente, pelo aumento na fabricação de 
medicamentos, bem como pela baixa base de comparação 
tendo em vista que esta atividade obteve recuo de 20,3% em 
novembro do ano passado. Outros setores seguiram a mesma 
tendência como o de outros produtos químicos (24,1%) e 
edição, impressão e reprodução de gravações (12,1%). Por 
outro lado o setor de veículos automotores recuou 26,8% 

pressionado pela menor fabricação de caminhões.

Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, ainda 
neste mês de novembro em relação a outubro de 2012, avan-
ço de 4,4% nas vendas reais e aumento de 2,6% nas horas 
trabalhadas. Quanto à utilização da capacidade instalada, o 
resultado de novembro de 2012 foi de 81,6%, resultado maior 
que o registrado no mês anterior (81,4%).

Em relação à indústria da construção civil, medida indireta-
mente através do consumo de cimento, em agosto de 2012, 
último dado disponibilizado pelo Sindicato Nacional da In-
dústria do Cimento, houve acréscimo de 16,6% em relação ao 
mês anterior e crescimento de 9,1% no acumulado de janeiro 
a agosto de 2012. Com relação ao mesmo mês do ano anterior 
ocorreu um aumento de 14,1%.

4 5
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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 
novembro de 2012, modesto crescimento na comparação com 
o mês anterior (séries ajustadas sazonalmente), assinalando 
variação positiva de 0,2% no volume de vendas, inferior ao do 
país que foi de 0,3%. Nas demais comparações obtidas das 
séries sem ajustes, o comércio varejista fluminense obteve, em 
termos de volume de vendas, um acréscimo da ordem de 3,3% 
sobre o mês de novembro de 2011 e de 4,0% no acumulado 
do ano.

Das oito atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das 
séries sem ajustamento, quatro apresentaram crescimento no 
volume de vendas no mês de novembro: tecidos, vestuário e 
calçados, 5,4%; móveis e eletrodomésticos, 4,5%; livros e jor-
nais, 0,7%; outros artigos de uso pessoal, 1,9%. Nas demais 
atividades as taxas de variação foram negativas, a saber: com-
bustíveis e lubrificantes, (-5,0%); supermercados, (-1,7%); ar-
tigos farmacêuticos, (-6,7%); equipamentos de informática e 
comunicação (-18,5%). 

Com relação à comparação novembro-12/novembro-11 
(série sem ajuste), seis atividades do varejo pesquisadas 

apresentaram taxas de variação positiva no volume de vendas, 
conforme os registros a seguir: combustíveis e lubrificantes, 
17,2%; hipermercados e supermercados, 4,7%; tecido e 
vestuário, 1,4%; artigos farmacêuticos, 3,2%; equipamentos 
de informática e comunicação 9,8% e outros artigos de uso 
pessoal e doméstico 10,7%. As variações negativas ocorreram 
com móveis e eletrodomésticos (-3,3%); e livros e jornais 
(-3,0%). As atividades de veículos e motos e de material de 
construção, que contemplam as estatísticas do comércio 
varejista ampliado, registraram queda de 0,8% no primeiro caso 
e crescimento de 9,0% no segundo. Na atividade de material 
de construção, segundo o IBGE, o bom desempenho se deve 
ao aumento da oferta de crédito para o setor habitacional.

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do 
estado do Rio de Janeiro apresentou um saldo positivo, em 
novembro de 2012, de US$1.176 milhões. Contribuíram para 
este superávit as exportações de óleo bruto de petróleo 
pela Petrobras, que representaram 64% das exportações 
fluminenses.

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

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - Novembro 2011 - Novembro 2012

Ind. Extrativa

Ind. Geral
Ind. Transformação
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2.3 - Emprego
Em novembro de 2012, segundo dados do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ocorreu 
aumento de 0,3% no nível de emprego em relação ao 
estoque de trabalhadores assalariados no estado do Rio de 
Janeiro. Foram acrescentados 13 233 postos de trabalho. Tal 
acréscimo deveu-se principalmente ao saldo positivo nos 

empregos do setor de comércio (13 650) e serviços (6 050). O 
destaque negativo foi o desempenho da construção civil com 
perda de 5 497 postos. Comparando-se o acumulado de janeiro 
a novembro de 2012 com o mesmo período do ano anterior, 
houve queda de 30,9% 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 - Nov 11/ Nov 12

Brasil

Rio de Janeiro
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Pesquisa Mensal de Emprego (PME)

Ao se analisar o emprego no mês de novembro, medido 
pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), observa-se que 
a taxa de desocupação  na Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro foi de 4,1%, ficando abaixo da média nacional 
(4,9%). As demais regiões metropolitanas da Região 
Sudeste apresentaram as seguintes taxas de desemprego: 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, 3,9% e Região 
Metropolitana de São Paulo, 5,5%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de 
desocupação em novembro de 2012 (4,1%) foi inferior a de 
outubro de 2012 (4,6%) e inferior a de novembro do ano 
anterior (5,5%). A população ocupada, com aproximadamente 
5 613 mil pessoas, cresceu 0,3% no mês e 2,3% em relação 
a novembro de 2011. Por sua vez, o rendimento médio real 
da população ocupada foi estimado em R$ 1.809,60 no mês 
de novembro de 2012, crescendo 0,8% em relação ao mês 
anterior e aumentando 5,3% na comparação com novembro 
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 outubro 
de 2012, continuou a apresentar o melhor desempenho, 
revelado pelo crescimento real de 6,7% no acumulado do 
ano, contra 4,5% de Minas Gerais e -0,7% de São Paulo. No 
comparativo mensal relativo ao mesmo mês do ano anterior, 
o Rio de Janeiro também manteve melhor performance 
(4,8%), enquanto que  São Paulo registrou queda de 5,0% e 
Minas Gerais expansão de 3,0%, segundo os últimos dados 
divulgados pelo Ministério da Fazenda .

O recolhimento de ICMS de novembro de 2012 totalizou 
R$ 2.393,8 milhões em valores nominais e os resultados 
apurados indicam que a arrecadação cresceu ainda mais neste 
mês, em termos reais, considerando-se as três modalidades 

de comparação: 3,1% no acumulado do ano frente a 2,8%, 
no acumulado até outubro; 5,7% na variação mensal de 
novembro-12 / novembro-11 frente a 2,4%, outubro-12/
outubro-11; e 6,2% de novembro-12 / outubro-12 frente 
a -3,6% outubro-12 / setembro-12. Os principais setores, 
no acumulado do ano, registraram as seguintes variações: 
comércio (+3,9%); indústria (+3,1%); e serviços (-3,2%). Na 
comparação de setembro com igual mês do ano anterior o 
resultado só foi melhor para a indústria (+18,0%). O comércio 
decresceu (-4,4%) e os serviços decresceram (-5,9%), segundo 
dados da Secretaria de Estado de Fazenda. 

As receitas de ICMS, nas principais atividades econômicas, 
em novembro de 2012, comparado ao mês anterior, tiveram a 
seguinte performance: refino de petróleo, crescimento real de 

  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. (%)

Novembro 11 / Novembro 12

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 - Nov11/ Nov 12

14,6%, com  ganho de participação de 0,5 pontos percentuais 
(passou de  6,4% para 6,9%); eletricidade, gás e outras utili-
dades, expandiu 6,3%, mantendo sua participação de 15,8%;  
e informação e comunicação, aumentou apenas 0,4%, com 
perda de 0,9 pontos percentuais. 

Nos demais setores industriais, merecem destaque as vari-
ações positivas registradas em bebidas (28,5%), informática, 

eletrônicos e ópticos (22,7%), têxtil (19,6%), celulose e papel 
(15,1%) e alimentos (12,3%), bem como as variações negati-
vas em produtos farmacêuticos (-27,1%), químicos (-19,4%) 
e metalurgia (-21,6%).  No comércio varejista, os principais 
segmentos continuaram com o mesmo comportamento do 
mês anterior, ou seja, crescimento no caso de hipermercados 
e supermercados (14,0%) e queda no de tecidos e vestuário 
(-10,1%).

Valores constantes a preços de nov / 12

8 9
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2.5 - Desempenho e expectativa da indústria fluminense

Dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do IBGE, 
atualizados até novembro de 2012, revelam que a indústria 
fluminense teve um crescimento, em novembro de 2012, 
em comparação com outubro de 2012, de 1,2% (sem ajuste 
sazonal).  O resultado fluminense é o único positivo se 

considerarmos, por exemplo, uma amostragem que inclui, 
na mesma base de comparação, os estados de São Paulo, 
Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Na média do 
Brasil, houve queda de 5,0% na produção industrial do mês 
de novembro de 2012 contra o mês anterior.

Por outro lado, tomando-se como referência o acumulado 
do ano de 2012 (janeiro a novembro) contra o acumulado no 
mesmo período do ano de 2011, o resultado da economia 
fluminense (queda de 5,5%) revela desempenho bem pior 
do que os demais estados da Federação mencionados, nos 
quais ocorreram quedas, como em São Paulo (queda de 
4,0%), Paraná (de 2,5%), Rio Grande do Sul (de 3,9%), ou 
crescimento, como em Minas Gerais (1,3%) e Bahia (2,9%). 
Na média brasileira, houve queda de 2,6% na produção 
industrial do acumulado do período. O desempenho “na 
margem” (mês contra mês imediatamente anterior) da 
Indústria de Transformação do estado do Rio de Janeiro 
pode estar indicando uma recuperação recente da economia 
fluminense, deixando uma expectativa positiva para os 
próximos meses, que devem demandar atenção especial em 
futuras análises, notadamente no que se refere aos setores de 
atividade que podem promover essa esperada recuperação.

Em termos setoriais, observa-se que o desempenho 
recente da indústria fluminense tem se destacado nas 
atividades do setor químico, com resultados bem acima dos 

verificados para o Brasil como um todo. Chama a atenção, 
porém, nos dados da economia do estado do Rio de Janeiro, 
a queda da produção na indústria extrativa (petróleo), 
situação que ainda não é preocupante, pois o a trajetória 
recente tem sido positiva. De todo modo, dada a importância 
dessas atividades para o estado do RJ, e de seus efeitos sobre 
toda a economia fluminense e dada também a importância 
das mesmas para a economia brasileira (o Rio de Janeiro 
produz cerca de 80% do petróleo extraído no país, sendo que 
a extração de petróleo é a principal atividade do agregado 
classificado como indústria extrativa), é preciso acompanhar 
o seu desempenho com atenção diante da perspectiva de 
aumento da produção, quando estiverem plenamente em 
vigor os investimentos projetados para extração do petróleo 
do pré-sal.

No que tange à indústria automobilística, a trajetória das 
atividades fluminenses encontra-se bem abaixo da média na-
cional, situação que merece uma avaliação mais acurada.

Da mesma forma (embora com diferença menos pronun-

(%)
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ciada), a produção do setor de metalurgia básica fluminense 
encontra-se com desempenho inferior à da média nacional, 
tomando-se os respectivos acumulados do ano de 2012 con-
tra o ano anterior. 

Também preocupante é a situação do setor produtor de 
bebidas, que, no estado do Rio de Janeiro, tem peso muito 
importante. O desempenho do setor, no acumulado de 2012, 
até novembro, comparando-se com o período homólogo em 
2011, revela resultado negativo, enquanto que nos estados de 
São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, por exemplo, a situação 
é de expansão. Devem-se buscar elementos para avaliar se es-
sas situações tendem a se perpetuar nos próximos meses ou 
não, e por quê. 

Uma análise mais aprofundada do desempenho dos 
setores industriais revela-se de suma importância para nortear 
a política industrial no estado do Rio de Janeiro. 

O momento é delicado não apenas para a indústria da eco-
nomia fluminense, mas também para as atividades industriais 
do país como um todo, especialmente em um contexto em 

que já se poderia esperar que as recentes medidas do governo 
federal em favor das atividades manufatureiras pudessem es-
tar surtindo efeito. 

No caso do estado do Rio de Janeiro, em particular, os 
resultados em termos de atividade industrial deverão ser 
significativamente afetados pela definição dos marcos 
regulatórios do setor do petróleo, na perspectiva de que 
enormes aportes de investimentos deverão acontecer no 
estado à medida que as atividades de exploração do petróleo 
do pré-sal forem se consolidando. Por outro lado, os setores 
intensivos em mão de obra, também com peso representativo 
nas atividades manufatureiros do estado, também devem 
reagir caso as medidas tomadas recentemente pelo governo 
federal surtirem os efeitos desejados. Esses casos são também 
objetos de atenção por parte de analistas e de formuladores 
de política industrial diante de um cenário marcado por 
acelerada alteração na divisão internacional do trabalho, 
conforme a literatura econômica mais atualizada vem 
demonstrando, especialmente quando se ocupa de destacar o 
aumento do emprego industrial nas unidades manufatureiras 
das economias asiáticas.
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Fonte: MTE/CAGED; Elaboração: FUNDAÇÃO CEPERJ-CEEP

Tabela 4
Produção física industrial por setor (%)
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