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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 acumulado janeiro – setembro de 2012 mostra um quadro de redução 
na indústria, no comércio e na geração de empregos afetando o crescimento econômico no estado. Assim, na comparação com 
janeiro – setembro de 2011, a indústria geral decresceu 6,6% e o emprego formal gerou somente 105 mil postos de trabalho. O 
comércio, embora em ritmo lento, apresentou variação de 4,0%, enquanto a arrecadação de ICMS cresceu apenas 2,8%. 

O destaque deste Boletim fica por conta da divulgação dos PIBs estaduais de 2010, onde o  estado do Rio de Janeiro, segunda 
unidade da federação em termos de Produto Interno Bruto (R$407.123 milhões), apresentou em 2010, taxa de crescimento de 
4,5%,  e PIB per capita de R$ 25.455,38.
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A economia fluminense mostra redução 
nas suas principais atividades afetando o 
crescimento econômico do estado

DESEMPENHO POR SETOR (em setembro de 2012)
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Setembro de 2012

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

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

dida pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste sa-
zonal, registrou recuo de 2,7% em relação a agosto.  Na com-
paração com igual mês do ano anterior (setembro de 2011) 
observou-se uma redução de 7,7% na Indústria Geral, um de-
sempenho negativo de 8,2% na Indústria de Transformação e 
um decréscimo de 6,6% na Extrativa (petróleo/gás).

Ainda comparando com setembro de 2011, o principal 
impacto negativo veio de veículos automotores (-34,0%), 
influenciado, principalmente, pela redução da fabricação 
de caminhões. Outros setores seguiram a mesma tendência 
como o de bebidas (-12,9%), minerais não metálicos (-20,4%) 
e de metalurgia básica (-7,1%). Os principais motivos foram as 
quedas na produção de cerveja e chope, no primeiro ramo, 
granito talhado no segundo, e barras e vergalhões de aços ao 
carbono no último.

Resultados Trimestrais

No terceiro trimestre de 2012 a produção industrial cres-
ceu 4,8% com relação ao segundo trimestre do mesmo ano, 

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

Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, ainda 
neste mês de setembro em relação a agosto de 2012, recuo de 
18,6% nas vendas reais e redução de 4,7% nas horas trabalha-
das. Quanto à utilização da capacidade instalada, o resultado 
de setembro de 2012 foi de 79,9%, resultado semelhante ao 
registrado no mês anterior (79,6%).

Em relação à indústria da construção civil, medida indire-
tamente através do consumo de cimento, em julho de 2012, 
último dado disponibilizado pelo Sindicato Nacional da Indús-
tria do Cimento, registrou 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 au-
mento 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 
setembro de 2012, resultado negativo na comparação com o 
mês anterior (séries ajustadas sazonalmente), assinalando var-
iação de (-0,5 %) no volume de vendas, inferior ao do país que 
foi de 1,0 %. Nas demais comparações obtidas das séries sem 
ajustes, o comércio varejista fluminense obteve, em termos de 
volume de vendas, um acréscimo da ordem de 3,1 % sobre o 
mês de setembro de 2011 e de 4,0 % no acumulado do ano.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das séries 
sem ajustamento, apenas uma apresentou crescimento no 
volume de vendas no mês de setembro: combustíveis e lubri-
ficantes 1,8%. As demais atividades apresentaram quedas nas 
vendas, a saber: supermercados (-2,4%); tecidos, vestuário e 
calçados (-7,6%) móveis e eletrodomésticos (-6,6%); artigos 
farmacêuticos (-8,7%); livros e jornais (-11,0%) e outros artigos 
de uso pessoal (-4,3%) e equipamentos de informática e co-
municação (-8,3 %)

Com relação à comparação setembro 12/ setembro 11 (sé-
rie sem ajuste), seis das oito atividades do varejo pesquisadas 
apresentaram taxa de variação positiva no volume de vendas, 
conforme os registros a seguir: combustíveis e lubrificantes 
25,3%; artigos farmacêuticos 5,2% ; equipamentos de in-
formática e comunicação 12,3%; tecido e vestuário 4,8%; out-

ros artigos de uso pessoal e doméstico 8,3%; hipermercados e 
supermercados 2,8%. Apresentaram  resultados negativos as 
atividades  livros e jornais (-4,8%) e móveis e eletrodomésticos 
(-5,0%). A atividade de veículos e motos, que contempladas 
nas estatísticas do comércio varejista ampliado, registraram as 
seguintes taxas: (-14,5%) e 13,8%, respectivamente.

Resultados Trimestrais

Em termos de resultados trimestrais, a pesquisa aponta 
crescimento de 2,5% no volume de vendas, na passagem do 
segundo para o terceiro trimestre de 2012. O aumento nas tax-
as de crescimento no comércio varejista, no terceiro trimestre 
do ano ocorreu nos seguintes segmentos: equipamentos de 
informática e de comunicação  22,4%; combustíveis e lubrifi-
cantes 8,9%; artigos farmacêuticos 8,3% e vendas de veículos 
7,8%.

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do esta-
do do Rio de Janeiro, apresentou saldo positivo em setembro 
de 2012 de US$ 271 milhões, apesar das  exportações apresen-
tarem perdas de 26,0% em relação a agosto do mesmo ano. As 
exportações de óleo bruto de petróleo pela Petrobrás repre-
sentam 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 - Setembro 2011 - Setembro 2012

Ind. Extrativa

Ind. Geral

Ind. Transformação
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2.3 - Emprego

Em setembro de 2012, segundo dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados - CAGED, ocorreu aumento 
de 0,36% no nível de emprego em relação ao estoque de tra-
balhadores assalariados no estado do Rio de Janeiro. Foram 
acrescentados 15.863 postos de trabalho. Tal acréscimo deveu-
se principalmente ao saldo positivo nos empregos do setor 
de Serviços (7.558 postos), Comércio (3.315), Construção Civil 

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

(2.443) e indústria de transformação (2.378). Comparando-se 
o acumulado de janeiro a setembro de 2012 com o mesmo 
período do ano anterior, houve queda de 26,5% no saldo de 
empregos formais.

O saldo acumulado de admitidos no terceiro trimestre de 
2012 foi de 457.954 postos de trabalho, esse número é 3,2% 

Brasil

Rio de Janeiro

Gráfico 3
Índice de Volume do Comércio Varejista

Brasil e Estado do Rio de Janeiro - Set 11/ Set 12
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Pesquisa Mensal de Emprego (PME)

Ao se analisar o emprego no mês de setembro, medido pela 
Pesquisa Mensal de Emprego - PME, observa-se que a taxa de 
desocupação na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi 
de 4,4%, 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, 4,0% e Região Metropolitana de São Paulo, 6,5%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de deso-

cupação em setembro de 2012 (4,4%) foi inferior a de agosto 
de 2012 (4,7%) e a de setembro do ano anterior (5,7%). A pop-
ulação ocupada, com aproximadamente 5.531 mil pessoas, 
cresceu 1,1% no mês e 2,7% em relação a setembro de 2011. 
Por sua vez, o rendimento médio real da população ocupada 
foi estimado em R$ 1.810,00 no mês de setembro de 2012, cre-
scendo 0,2% em relação ao mês anterior e diminuindo 0,4 % 
na comparação com setembro 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 julho de 2012, 
continuou a apresentar o melhor desempenho, revelado pelo 
crescimento real de 7,3% no acumulado do ano, contra 5,2% 
de Minas Gerais e 1,1% de São Paulo. No comparativo men-
sal relativo ao mesmo mês do ano anterior, o Rio de Janeiro 
melhorou ainda mais sua performance (13,9% frente a 1,2% 
do mês anterior), enquanto Minas Gerais (4,3% e 2,8%) e São 
Paulo (0,7% e 0,3%), cresceram num ritmo menos acelerado. 
No acumulado do ano, comparando-se a participação das de-
mais unidades da federação, o Rio de Janeiro ocupou a ter-
ceira posição, com 8,7%. Já São Paulo concentrou 32,9% e Mi-
nas Gerais, 9,7%, segundo os últimos dados divulgados pelo 
Ministério da Fazenda .

A Receita de ICMS de setembro de 2012 totalizou R$ 2.309,0 
milhões e os resultados apurados indicam que a arrecadação 
cresceu ainda mais neste mês , em termos reais, em qualquer 
uma das três modalidades de comparação: 2,8% no acumu-
lado do ano frente a 2,7% (no acumulado até agosto);  4,1% 
na variação mensal de set-12/ set-11 frente a 3,0% (ago-12/
ago-11); e 2,3%  de  set-12/ago-12 frente a 0,1% (ago-12/jul-
12). Os principais setores, no acumulado do ano, registraram 
as seguintes variações: comércio (+5,3%), indústria (+1,7%) e  
serviços (-3,4%). Na comparação de setembro com igual mês 
do ano anterior o resultado foi melhor para a indústria (+8,4%). 
O comércio cresceu (+3,7%) e os serviços decresceram (-6,3%), 
segundo dados  da Secretaria de Estado de Fazenda. 

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. (%) - Set 11/ Set 12

superior ao que foi apresentado no mesmo período do ano 
anterior e 1,2% superior ao resultado do segundo trimestre de 
2012. Os dados demonstram que a redução recente no ritmo 

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Total da áreas - PME

São Paulo
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A arrecadação de ICMS, nas principais atividades 
econômicas, em  setembro de 2012, comparada ao  
mês  anterior, tiveram a seguinte performance: Eletri-
cidade, gás e outras utilidades, cresceu 46,8% , regis-
trando ganho de 4,8 p.p. (de 11,0% para 15,7%); Refino 
de petróleo, expansão  de 6,2%, com  ganho de par-
ticipação de 0,4 pontos percentuais (passou de  10,7% 
para 11,1%); e Informação e Comunicação, variação de 
apenas 1,7%. 

Nos demais setores industriais, listados pelo grau 
de magnitude das taxas em ordem decrescente, têm-
se: Produtos alimentícios (35,8%), Celulose e Papel 
(22,5%), Bebidas (10,8%) e Químicos (4,6%)  e produtos 
farmacêuticos (-5,6%).  No Comércio varejista, os prin-
cipais  segmentos apresentaram resultados negativos: 
hipermercados e supermercados (-10,5%) e  Tecidos e 
vestuário (-1,1%).
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Gráfico 5
Taxa de Desocupação por Região Metropolitana e Total das Áreas PME. (%)

Setembro 11 / Setembro 12

Fontes: SEF. Elaboração FUNDAÇÃO CEPERJ - CEEP
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2.5- Produto Interno Bruto do estado do Rio de Janeiro em 2010

De acordo com os resultados das Contas Regionais do Brasil 
do IBGE em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatísticas, o 
Produto Interno Bruto do Rio de Janeiro apresentou, em 2010, 
taxa de crescimento real de 4,5% e valor estimado de R$ 407 
123 milhões e PIB per capita de R$ 25 455,38.

A Agropecuária, responsável por 0,4% do valor adicionado 
do estado apresentou crescimento na variação real de 1,9%, 
em função do bom desempenho da atividade agrícola (lavou-
ra temporária) que cresceu 3,2%.

A Indústria, que é responsável por 28,1% do V.A. encerrou 
2010 com expansão de 5,6%, sobre igual período do ano an-
terior, mostrando resultado superior ao alcançado em 2009 
(1,0%). A indústria extrativa mineral, que participava com 
8,3%, em 2009, passa a 9,8% do valor adicionado fluminense 
em 2010, em consequência do aumento de 38,8% do preço 
do petróleo em 2010. A indústria de transformação, cuja par-
ticipação em 2010 foi de 9,9%, apresentou um crescimento de 
7,4% em função do bom desempenho dos gêneros industri-
ais: Caminhões e ônibus (53,0%), Automóveis (28,0%), Fabri-

cação de aços (25,0%), Produtos químicos (17,0%), Perfumaria 
(14,3%) e Têxtil (13,3%).

Os Serviços Industriais de Utilidade Pública (Energia elé-
trica, água e gás), com participação de 2,8% no VA, e a Con-
strução (5,6% no VA), que integram o setor industrial, regist-
raram crescimento de 14,2% e 5,9% respectivamente. O setor 
SIUP apresentou variação positiva, em função do  crescimento 
das vendas de gás para o setor industrial e para a geração de 
energia elétrica.

Quanto ao setor Serviços, responsável por 71,5% do valor 
adicionado em 2010, o crescimento foi de 4,6%, com destaque 
para as atividades de Comércio e serviços de manutenção 
(9,3%); Financeiro (6,7%) e Transporte e Serviços de Infor-
mação (6,7%). O bom desempenho do comércio deveu-se ao 
aumento de crédito ao consumidor, ganhos de renda dos tra-
balhadores e preços dos importados mais barato.
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