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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 da indústria geral revelam uma contínua melho-
ria em termos de produção na economia fluminense. 

Considerando-se a produção do mês de abril de 2013 con-
tra o mesmo mês do ano anterior, o crescimento foi de 7,4%, 
que se revela bem próximo do desempenho da indústria geral 
brasileira, que foi de 8,4%, segundo dado do IBGE (PIM – Pes-
quisa Industrial Mensal).

Os movimentos da atividade industrial podem ser mais 
bem avaliados quando são analisados os valores acumulados, 
ano contra ano anterior, tomando-se períodos maiores do que 
apenas um mês. Assim, são diluídos fatores esporádicos e con-
junturais registrados no mês e mês. Desta forma, tomando-se 
a comparação do acumulado de janeiro a abril de 2013 contra 
o mesmo período do ano anterior, percebe-se um aumento 
da 6,1%, contra os 5,7% assinalados no primeiro trimestre do 
ano de 2013 comparados ao primeiro trimestre de 2012.  O re-
sultado mostra-se ainda mais positivo se for levada em conta 
apenas a indústria de transformação, ou seja, a indústria geral 
subtraída das atividades extrativas. Nesse caso, o crescimento 
foi de 9,7% no acumulado janeiro-abril de 2013 contra o mes-
mo período do ano anterior (resultado um pouco superior ao 
que havia sido registrado entre janeiro e março de 2013 contra 
janeiro-março de 2012). 

O desempenho da indústria de transformação fluminense 
no último quadrimestre, comparado com o mesmo quadri-
mestre no ano anterior, revela-se bem maior do que o registra-
do para o conjunto da Indústria de Transformação brasileira, 
que foi de 2,2%, segundo dados da PIM – IBGE. Desta forma, os 
dados sugerem que a atividade industrial fluminense, depois 
de ter tido uma redução importante na virada do ano de 2012 
para o ano atual, vem demonstrando uma recuperação acima 
da média nacional.

Tal desempenho se mostra ainda mais robusto quando se 
constata que houve uma expansão bastante generalizada em 
todos os setores de atividades, destacando-se aqueles que 
têm maior peso na estrutura industrial fluminense, como ali-
mentos, têxtil, refino de petróleo, borracha e outros produtos 
químicos. O setor de bebidas repete desempenho negativo 
registrado nos meses anteriores, sendo importante acompa-
nharmos sua evolução nos próximos meses, dada a importân-
cia do setor na estrutura industrial fluminense e na geração de 
empregos na atividade de indústria de transformação. 
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Industria fluminense apresenta 
contínua melhoria da produção

Merece também destaque positivo o desempenho das 
atividades produtoras de veículos automotores, ampliando 
crescimento que já vinha ocorrendo desde o mês anterior, so-
mando um desempenho bastante positivo no trimestre (lem-
brando que, em fevereiro de 2013, contra fevereiro de 2012, 
o setor já havia demonstrado excelente recuperação). O setor 
de perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza 
aponta para uma recuperação no mês de abril, mas ainda in-
suficiente para gerar resultado positivo no acumulado do ano 
contra o acumulado de mesmo período do ano anterior.

No que se refere às atividades do Comércio Varejista, per-
cebe-se uma trajetória de crescimento, mas cada vez menos 
acelerado. Comparando-se abril de 2013 contra abril do ano 
anterior, percebe-se um crescimento bem inferior do que ha-
via ocorrido em março de 2013 contra março de 2012. Para 
este resultado, destaca-se a queda das atividades de hiper-
mercados e de supermercados, um movimento cujas causas 
ainda não estão claras, mas que merecem ser observadas nas 
próximas edições desses boletins, para distinguir se foi algo 
aleatório e circunstancial ou se revela uma trajetória tenden-
cial. De todo modo, parece que a pequena subida da inflação 
nos meses recentes pode ter afetado o referido desempenho 
do comércio varejista. Talvez esse problema se reverta já nos 
próximos meses, até porque importantes estudos de conjun-
tura recentemente divulgados não indicam um horizonte de 
descontrole da inflação para os próximos meses.

No que tange à arrecadação de ICMS, revela-se uma peque-
na queda (de 0,2%) em abril de 2013 contra o mesmo mês do 
ano anterior, que, no entanto, não compromete a boa trajetó-
ria positiva do indicador quando se leva em conta o acumula-
do do ano.

Por fim, os dados de geração de emprego formal revelam 
a esperada retomada do indicador à medida que se afasta do 
início do ano. Basta lembrar que, em abril de 2013, foram ge-
rados 15.000 postos de trabalho no mercado de trabalho flu-
minense, consolidando um acumulado, no ano (janeiro-abril) 
igual a 14.401 postos de trabalho, eliminando, portanto, a situ-
ação negativa que estava registrada até o trimestre findo em 
março de 2013, que era de 599 postos de trabalho. Essa traje-
tória positiva, porém, não foi suficiente para evitar que tivesse 
ocorrido um pequeno crescimento do desemprego (de 4,7% 
da PEA para 4,8%) entre março e abril de 2013, segundo dados 
da PME.
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Abril de 2013

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

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

pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste sazonal, 
registrou decréscimo de 0,4% em relação a março.  Na compa-
ração com igual mês do ano anterior (abril de 2012) observou-
se um aumento de 7,3% na indústria geral, um desempenho 
positivo de 10,1% na indústria de transformação e um decrés-
cimo de 4,5% na extrativa (petróleo/gás).

Ainda comparando com abril de 2012, o principal impacto 
positivo veio de edição, impressão e reprodução de gravações 

(66,2%), influenciado, pelo aumento na produção de CDs, 
bem como pela baixa base de comparação, já que em abril de 
2012 o setor recuou 8,4%. Outros setores seguiram a mesma 
tendência, como os setores veículos automotores (30,6%) e de 
outros produtos químicos (24,9%), explicados, principalmen-
te, pelo aumento na produção de caminhões e ônibus, no pri-
meiro ramo e de herbicidas para uso na agricultura e oxigênio, 
no segundo.
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Gráfico 1
Taxa de Variação (%) dos setores analisados

Estado do Rio de Janeiro
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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 abril de 2013, resultado positivo, na comparação com o 
mês anterior (ajustadas sazonalmente), assinalando variação 
de 0,6% no volume de vendas, enquanto que o do País apre-
sentou variação negativa de 0,5%. Nas demais comparações, 
obtidas das séries sem ajustes, o comércio varejista fluminen-
se obteve, em termos de volume de vendas, acréscimos da 
ordem de 2,8% sobre o mês de abril de 2012 e de 4,3% no 
acumulado do ano.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das séries 
sem ajustamento, apenas duas obtiveram crescimento no vo-
lume de vendas no mês de abril, - Tecidos, vestuário e calçados 
(8,0%) e Artigos farmacêuticos (3,2%). As demais atividades 
apresentaram queda nas vendas, a saber: Combustíveis e lu-
brificantes (-6,9%); Supermercados (-11,3%); Livros e papelaria 
(-21,0%); Outros artigos de uso pessoal (-24,5%); Móveis e ele-
trodomésticos (-1,9%) e Equipamentos de informática e comu-
nicação (-10,2%). Como é possível observar o aumento da infla-
ção em abril voltou a influenciar as vendas nos supermercados.

 Com relação à comparação abril 13/ abril 12 (série sem 
ajuste), das oito atividades do varejo pesquisadas, sete apre-
sentaram taxa de variação positiva no volume de vendas, 
conforme os registros a seguir; combustíveis (+5,6%); tecido e 
vestuário (+15,2%); livros e jornais (+9,9%); equipamentos de 
informática e comunicação (+25,0%); móveis e eletrodomés-
ticos (+3,6%); artigos farmacêuticos (+15,0%) e outros artigos 
de uso pessoal e doméstico (+9,9 %).  Com resultado negativo 
o destaque foi supermercados (-3,3%). As atividades de veícu-
los e motos e de material de construção, que estão contem-
pladas nas estatísticas do comércio varejista ampliado, regis-
traram as taxas de variação positivas de (+24,4%) e (+14,8%), 
respectivamente.

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do estado 
do Rio de Janeiro, apresentou um saldo negativo , em abril de 
2013, de US$ 371,0 milhões.  Contribuíram para este déficit as 
importações de óleo bruto de petróleo, gás natural liquefeito, 
automóveis com motor de explosão. e parte de turbo reatores. 
As principais empresas importadoras foram: PETROBRAS, Si-
derúrgica Atlântico, Peugeot Automóveis, e GE CELMA.

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

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - Abr 12 / Abr 13
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2.3 - Emprego

Em abril de 2013, segundo dados do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados - CAGED, ocorreu acréscimo de 
0,4% no nível de emprego em relação ao estoque de trabalha-
dores assalariados no estado do Rio de Janeiro. Foram criados 

15 000 postos de trabalho. Tal acréscimo deveu-se principal-
mente ao saldo positivo nos empregos do setor de construção 
civil (2.814), serviços (7.438) e comércio (3.109).

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio
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Gráfico 3
Índice de Volume do Comércio Varejista

Brasil e Estado do Rio de Janeiro - Abr 12 / Abr 13

Brasil

Rio de Janeiro
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Pesquisa Mensal de Emprego (PME)

Ao se analisar o emprego no mês de abril, medido pela 
Pesquisa Mensal de Emprego - PME, observa-se que a taxa de 
desocupação¹ na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi 
de 4,8%, ficando abaixo da média nacional (5,8%). As demais 
regiões metropolitanas da Região Sudeste apresentaram as 
seguintes taxas de desemprego: Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, 4,2% e Região Metropolitana de São Paulo, 
6,7%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de de-
socupação em abril de 2013 (4,8%) foi superior à de março 
de 2013 (4,7%) e inferior à de abril do ano anterior (5,6%). A 
população ocupada, com aproximadamente 5 468 mil pes-
soas, decresceu 0,7% no mês e aumentou 0,9% em relação a 
abril de 2012. Por sua vez, o rendimento médio real da popu-
lação ocupada foi estimado em R$ 1.958,10 no mês de abril 
de 2013, crescendo 0,8% em relação ao mês anterior e au-
mentando 2,7% na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior.

2.4 - Arrecadação do ICMS

O Estado do Rio de Janeiro, dentre os principais estados 
arrecadadores de ICMS da Região Sudeste, em abril de 2013, 
continuou a apresentar o melhor desempenho no acumula-
do do ano (8,9%), seguido de Minas Gerais (3,2%), de acordo 

com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Fazenda. 
Nos comparativos mensais o Rio de Janeiro revelou melhor re-
sultado no cotejo com o mês anterior (4,3%), conforme dados 
apresentados a seguir. 

  ¹ Total de pessoas desocupadas dividido pela População Economicamente Ativa - PEA (População entre 15 e 65 anos que estão trabalhando  
ou procurando emprego).

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

Abr 12 / Abr 13

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego, IBGE. Elabaoração: Fundação Ceperj - CEEP
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Taxa de crescimento real dos principais arrecadadores de ICMS da Região Sudeste
   
Período                                        Rio de Janeiro (%) São Paulo(%)               Minas Gerais (%)
Acumulado (jan-abr 13/jan-abr 12)                     7,1                    0,0                                        3,2
abr 13/abr 12                                                    1,9                    2,3                                        0,6
abr 13/mar 13                                                    4,3                    8,8                                      11,8
  

O recolhimento de ICMS de abril de 2013 totalizou R$ 
2.492,1 milhões em valores nominais e os resultados apura-
dos indicam que a arrecadação cresceu em termos reais 5,9% 
em relação ao mês anterior e 4,7% no acumulado do ano. O 
comércio teve o melhor desempenho setorial considerando 
todos os comparativos (mensais e acumulado), com taxas aci-
ma de 16%. A indústria apresentou queda de 4,5% em relação 
a março, mas no acumulado do ano registrou expansão de 
2,8%. Os serviços cresceram 1,1% em relação ao mês anterior 
e 7,5% no comparativo com abril/2012, segundo dados da Se-
cretaria de Estado de Fazenda.

A arrecadação de ICMS, nas principais atividades econômi-
cas, em abril de 2013, comparada ao mês anterior, apresentou 
o seguinte comportamento: Informação e Comunicação, leve 
queda de 0,3%, com ganho de participação de 0,9 p.p., Eletri-

cidade, gás e outras utilidades, continuou em queda (- 25,1%), 
com perda de 4,5 p.p; e Refino de petróleo acelerou o ritmo de 
crescimento, revelado pela taxa de 71,2% frente a   34,7% do 
mês anterior, com ganho de 2,6 p.p.

Nos demais setores industriais, merecem destaque as varia-
ções positivas registradas em Informática e eletrônicos (+63,5 
contra 0,3% do mês anterior), têxtil (+41,9% contra -12,2%), 
celulose (+37,5% contra -38,5%), metalurgia (+36,8% contra 
-1,3%), alimentos (+24,2% contra -8,3%), produtos farmacêuti-
cos (+16,3% contra +42,1%) e a variação negativa encontrada 
em produtos químicos (-22,2% contra +28,3%). No comércio 
varejista, os principais segmentos apresentaram expansão: hi-
permercados e supermercados (+0,8% contra 27,1% do mês 
anterior) e tecidos (+ 5,5% contra -13,9%).

Fonte: Minifaz/CotepeEP
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Fonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Gráfico 5
Arrecadação Mensal de ICMS

Estado do Rio de Janeiro - Abr 12/ Abr 13
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2.5 - Comentários Finais

Os dados mostrados neste boletim permitem supor que a 
economia fluminense mostra sinais de recuperação, após um 
início de ano bastante difícil.

A geração de empregos formais em abril de 2013 teve mag-
nitude semelhante à que havia ocorrido em março de 2013, 
mas mostrou-se mais homogeneamente distribuída entre os 
setores de atividade. Este fato, ao lado da manutenção de uma 
trajetória positiva do rendimento médio real, permite vislum-
brar uma retomada das vendas do comércio varejista e tam-
bém da produção (e emprego) nas atividades de serviços. Tais 
fatos devem impactar positivamente também na arrecadação 
de ICMS.

A robustez do crescimento da economia estadual, porém, 
vai depender, ainda, do desempenho da atividade industrial, 
a qual, por sua vez, será resultado dos eventuais efeitos positi-
vos que possam vir a se consolidar nos próximos meses, ainda 
como reflexo das recentes medidas tomadas pelos governos 
federal e estadual no sentido de reduzir custos e favorecer a 
retomada da produção industrial. 

O desempenho da indústria de transformação fluminense 
sugere que esses efeitos já estão se fazendo sentir. As traje-

tórias da produção industrial geral e, principalmente, da pro-
dução da Indústria de Transformação, mostram que o mês de 
abril de 2013 pode estar iniciando uma aceleração e, portanto, 
uma mudança de ritmo de crescimento em relação ao que vi-
nha sendo observado na Indústria do estado do Rio de Janeiro 
desde o final do ano passado. 

Resta saber se esse desempenho vai ganhar fôlego nos pró-
ximos meses, o que dependerá também de aspectos setoriais 
ou, mais exatamente, de quais setores de atividade serão mais 
impactados pela política macroeconômica definida em âmbi-
to federal.

O desempenho da indústria fluminense também depende 
da maneira pela qual as políticas de incentivo às atividades 
produtivas afetem a articulação entre os diferentes setores de 
atividade e os diversos segmentos industriais. 

Esta Diretoria pretende, em breve, divulgar um estudo mais 
robusto a respeito da evolução recente da atividade produti-
va no estado do Rio de Janeiro, apontando seus problemas 
estruturais e também destacando suas peculiaridades e po-
tencialidades.

Valores constantes a preços de abr / 13

Indústria

Total

Comércio

Serviços

Agricultura
Outros
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