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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, 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 principais indicadores da economia fluminense no mês de outubro mostram um quadro favorável tanto nos setores 
industrial, por conta das indústrias farmacêuticas e de automóveis , e  comercial  pelas vendas de veículos e produtos de 
informática, como no emprego, particularmente na indústria de transformação e no comércio. Assim, na comparação com 
setembro de 2012, a indústria geral apresentou crescimento de 2,6% e o comércio de 0,9%. Em consequência  o emprego formal 
gerou 6,8 mil postos de trabalho.

O destaque deste Boletim fica por conta da divulgação dos PIBs municipais de 2010, onde se verifica o aumento de 
participação do PIB das Regiões Norte Fluminense, Costa Verde e Baixadas Litorâneas, enquanto a região Metropolitana perde 
em participação no período. Apesar dessa redistribuição, a Região Metropolitana continua concentrando 67,6% do PIB. O 
município do Rio de Janeiro, com 46,7%, apresentou a maior participação, e São José de Ubá, a menor 0,02%. O maior PIB per 
capita em 2010 é o de Porto Real, seguido de Quissamã, São João da Barra, Carapebus e Angra dos Reis. Porto Real se destaca 
pelas atividades do setor automobilístico, Angra dos Reis pela geração de energia elétrica - usina nuclear e os demais, pela 
exploração do petróleo e gás natural.
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Produção e venda de veículos automotores 
aquece quadro da economia fluminense

DESEMPENHO POR SETOR (em outubro de 2012)
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Outubro de 2012

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

2
Em outubro, a produção industrial do Rio de Janeiro 

medida pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste 
sazonal, registrou avanço de 3,0% em relação a setembro.  
Na comparação com igual mês do ano anterior (outubro de 
2011) observa-se uma redução de 2,2% na Indústria Geral, um 
desempenho negativo de 2,6% na Indústria de Transformação 
e um acréscimo de 0,1% na Extrativa (petróleo/gás).

Ainda comparando com outubro de 2011, o principal 
impacto negativo veio de veículos automotores (-21,7%), 
influenciado, principalmente, pela redução da fabricação 
de caminhões. Outros setores seguiram a mesma tendência 
como o de refino de petróleo e álcool (-13,6%) e têxtil (-16,5%).

Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, ainda 

neste mês de outubro em relação a setembro de 2012, avanço 
de 11,1% nas vendas reais e aumento de 3,3% nas horas 
trabalhadas. Quanto à utilização da capacidade instalada, o 
resultado de outubro de 2012 foi de 81,0%, resultado maior 
que o registrado no mês anterior (79,9%).

Em relação à indústria da construção civil, medida 
indiretamente através do consumo de cimento, em julho de 
2012, último dado disponibilizado pelo Sindicato Nacional da 
Indústria do Cimento, houve  acréscimo de 12,7% em relação 
ao mês anterior e crescimento de 8,1% no acumulado de 
janeiro a julho de 2012. Com relação a julho de 2011 ocorreu 
um aumento de 7,4%.
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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 outubro de 2012, resultado ínfimo na comparação com 
o mês anterior (séries ajustadas sazonalmente), assinalando 
variação positiva de 0,9 % no volume de vendas, superior ao 
do país que foi de 0,8 %. Nas demais comparações obtidas das 
séries sem ajustes, o comércio varejista fluminense obteve, em 
termos de volume de vendas, um acréscimo da ordem de 5,1 
% sobre o mês de outubro de 2011 e de 4,1 % no acumulado 
do ano.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das 
séries sem ajustamento, todas apresentaram crescimento no 
volume de vendas no mês de outubro, a saber: combustíveis 
e lubrificantes, 2,8%; supermercados, 5,2%; tecidos, vestuário 
e calçados 5,0%; móveis e eletrodomésticos 9,8%; artigos 
farmacêuticos, 2,6%; livros e jornais; 11,5%, equipamentos 
de informática e comunicação 29,2% , outros artigos de uso 
pessoal 11,3% e veículos,motos e peças 32,5%.

Com relação à comparação jan-out-12/jan-out-11 (série 
sem ajuste), as oito atividades do varejo pesquisadas 
apresentaram taxa de variação positiva no volume de vendas, 
conforme os registros a seguir: combustíveis e lubrificantes 
14,9%; equipamentos de informática e comunicação 13,5%; 
hipermercados e supermercados 1,4%; tecido e vestuário, 
3,8%; móveis e eletrodomésticos, 8,6%; artigos farmacêuticos, 
8,2%; livros e jornais, 3,8% e outros artigos de uso pessoal 
e doméstico 3,1% A atividade de veículos e motos, que 
contempladas nas estatísticas do comércio varejista ampliado, 
registraram as seguintes taxas: 1,9% e 10, 8%, respectivamente.

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do estado 
do Rio de Janeiro, apresentou saldo negativo em outubro de 
2012 de US$ 207 milhões, com as exportações apresentando 
perdas de 24,7% em relação a setembro do mesmo ano. 
As exportações de óleo bruto de petróleo pela Petrobrás 
representam 67% das exportações fluminenses.
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Fonte: IBGE, PIM-PF,. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - Outubro 2011 - Outubro 2012

Ind. Extrativa

Ind. Geral

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

Empregados e Desempregados - CAGED, ocorreu aumento 
de 0,16% no nível de emprego em relação ao estoque de 
trabalhadores assalariados no estado do Rio de Janeiro. Foram 
acrescentados 6.864 postos de trabalho. Tal acréscimo deve-

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

se principalmente ao saldo positivo nos empregos do setor 
de Comércio (4.626) e indústria de transformação (2.016). 
Comparando-se o acumulado de janeiro a outubro de 2012 
com o mesmo período do ano anterior, houve queda de 28,4% 
no saldo de empregos formais. 

Gráfico 3
Índice de Volume do Comércio Varejista

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

Brasil

Rio de Janeiro
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Pesquisa Mensal de Emprego (PME)

Ao se analisar o emprego no mês de outubro, medido pela 
Pesquisa Mensal de Emprego - PME, observa-se que a taxa de 
desocupação na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi 
de 4,6%, ficando abaixo da média nacional (5,3%). 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, 5,9%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de 

desocupação em outubro de 2012 (4,6%) foi superior a de 
agosto de 2012 (4,4%) e inferior a de outubro do ano anterior 
(5,7%). A população ocupada, com aproximadamente 5.594 
mil pessoas, cresceu 1,1% no mês e 2,8% em relação a outubro 
de 2011. Por sua vez, o rendimento médio real da população 
ocupada foi estimado em R$1.835,20 no mês de outubro de 
2012, crescendo 0,8% em relação ao mês anterior e aumentando 
2,1 % na comparação com outubro 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 
arrecadadores de ICMS da Região Sudeste, tanto no 
acumulado até agosto, como até setembro apresentou os 
melhores desempenhos, revelados pelo crescimento real de 
6,9% e de 7,0%, respectivamente. No indicador mensal relativo 
ao mesmo mês do ano anterior, o Rio de Janeiro também 
manteve a melhor performance (6,1% contra 4,6% do mês 
anterior) comparada com Minas Gerais (1,6% e 3,7%) e São 
Paulo (-6,3% e -2,8%).  No acumulado do ano, comparando-se 
a participação das principais unidades da federação, o Rio de 
Janeiro continua ocupando a terceira posição, com 8,7%. Já 
São Paulo concentrou 32,8% e Minas Gerais, 9,8%, segundo os 
últimos dados divulgados pelo Ministério da Fazenda .

A Receita de ICMS de outubro de 2012 totalizou R$ 2.239,6 
milhões, indicando crescimento real de 2,8% no acumulado 
até outubro. Entre os principais setores revelaram bom 
desempenho o Comércio (4,9%) e a Indústria (1,7%). Os Serviços 
registraram taxa negativa (-2,9%).  Nos comparativos mensais 
os melhores resultados foram obtidos quando considerado o 
mesmo mês do ano interior (todos os setores apresentaram 
variação positiva) enquanto que no cotejo com o mês anterior 
todos os setores revelaram variação negativa, segundo dados 
da Secretaria de Estado de Fazenda. Vide quadro 1

A arrecadação de ICMS, nas principais atividades 
econômicas, em outubro de 2012, comparada ao 

2

  ² 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. (%) - Out 11/ Out 12

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Total da áreas - PME

São Paulo
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mês anterior, tiveram a seguinte performance: 
Eletricidade, gás e outras utilidades e Informação, 
bem como Comunicação apresentaram o mesmo 
comportamento, ou seja, variação real negativa (-3,3% 
e -3,5%, respectivamente), embora tenham mantido a 
mesma participação (15,7% no primeiro caso e 16,2%, 
no segundo); Refino de petróleo, queda de 44,7%, 
com perda de participação de 4,7 pontos percentuais 
(passou de 11,1% para 6,4%). 

Nos demais setores industriais, listados pelo grau de 
magnitude das taxas positivas em ordem decrescente, 

têm-se: metalurgia (43,8%); produtos químicos (38,2%); 
e produtos farmacêuticos (26,8%).  No que se refere 
às taxas negativas destacaram-se: celulose e papel 
(-18,3%); produtos alimentícios (-18,1%); e bebidas 
(-16,3%). No comércio varejista, o principal setor, 
hipermercados e supermercados, indicou crescimento 
de 12,5% (contra -10,5% do mês anterior), enquanto 
que o segundo maior setor, tecidos e vestuário, 
continuou negativo (-7,6% contra -1,1%).
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Gráfico 5
Taxa de Desocupação por Região Metropolitana e Total das Áreas PME. (%)

Outubro 11 / Outubro 12

Fontes: SEF. Elaboração FUNDAÇÃO CEPERJ - CEEP
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2.5- PIB Municipal do Rio de Janeiro em 2010

O Estado do Rio de Janeiro situa-se na Região Sudeste, a 
região geoeconômica mais importante do país, respondendo, 
juntamente com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, por 
55,4% do PIB brasileiro. O território fluminense, com uma área 
de 43.766,6 km², está dividido em 92 municípios agrupados em 
oito Regiões de Governo (Metropolitana, Noroeste Fluminense, 
Norte Fluminense, Serrana, Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba, 
Centro-Sul Fluminense e Região da Costa Verde).

De 2002 a 2010, as Regiões Norte Fluminense (3,7 
p.p.), Costa Verde (1,8 p.p.) e Baixadas Litorâneas (1,1 p.p.) 
aumentaram suas participações no PIB, enquanto a região 
Metropolitana perdeu 7,5 p.p. em participação no período. 
Apesar dessa redistribuição, a Região Metropolitana continua 
concentrando 67,6% do PIB. O município do Rio de Janeiro, 
com 46,7%, apresentou a maior participação, e São José de 
Ubá, a menor 0,02%. 

Em relação ao desempenho municipal em 2010, cinco 
municípios destacaram-se na liderança das participações 
no PIB do Estado, mantiveram suas posições no ranking e 
concentraram 64,9% da economia fluminense, contra 66,3% 
em 2009: Rio de Janeiro (48,2% em 2009 e 46,7% em 2010); 
Duque de Caxias (6,9% e 6,5%); Campos dos Goytacazes (5,7% 
e 6,2%); Niterói (2,8% e 2,7%); e Macaé (2,7% e 2,8%).

A perda de participação do Rio de Janeiro refletiu, em 
parte, a moderada recuperação do setor extrativo mineral na 
maior parte dos municípios produtores de petróleo. Já Duque 

de Caxias sofreu com o aumento nos preços desta matéria 
prima, que impactou a atividade de refino, na medida em 
que expandiu os custos intermediários, reduzindo o valor 
adicionado do município. A participação do interior retomou 
sua trajetória de ascensão, passou de 51,8% para 53,3%, 
registrando acréscimo de 1,5 p.p. A Região Metropolitana 
continuou a ter participação preponderante, com 69,1% 
em 2009 e 67,6% em 2010.  Dentre as demais regiões, cinco 
melhoraram seu desempenho: Norte Fluminense (10,3% em 
2009 e 11,2% em 2010); Médio Paraíba (6,4% e 7,2%); Baixadas 
Litorâneas (5,0% e 5,3%); Costa Verde (2,6% e 2,9%); e Centro-
Sul Fluminense (1,0% e 1,1%). Ao contrário, as Regiões Serrana 
(4,2% e 3,8%) e Noroeste Fluminense (1,0% e 0,9%) registraram 
perda de participação. Cabe ressaltar que no Norte Fluminense 
e nas Baixadas Litorâneas é de suma importância o papel 
desempenhado pela atividade de extração de petróleo e gás. 
Na região do Médio Paraíba, a atividade automobilística é a 
que mais influencia o resultado da sua economia. 

O maior PIB per capita em 2010 é o de Porto Real, seguido 
de Quissamã, São João da Barra, Carapebus e Angra dos Reis, 
repetindo as cinco primeiras colocações de 2009. Porto Real 
se destaca pelas atividades do setor automobilístico, Angra 
dos Reis pela geração de energia elétrica - usina nuclear e os 
demais, pela exploração do petróleo e gás natural. Os menores 
PIB per capita encontram-se em Conceição de Macabu, Trajano 
de Moraes e Aperibé, onde se destaca a presença do setor de 
Administração Pública.
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