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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 direcio-
nadas para o planejamento do desenvolvimento do 
estado.

Os indicadores aqui apresentados refletem, de fato, 
um acompanhamento da economia fluminense, den-
tro das limitações impostas pela indisponibilidade de 
algumas informações relevantes, por questões de sigilo 
estatístico.

Os dados analisados referem-se às Indústrias Extra-
tiva, de Transformação, de Construção Civil, Comércio, 
Serviços e Agricultura - 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 65% 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, Pesqui-
sa Mensal de Serviços, 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 Men-
sal de ICMS); do Sindicato Nacional da Indústria do Ci-
mento SNIC; e da Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro – FIRJAN.

A partir deste número o Boletim divulgará as estatís-
ticas do setor de serviços, elaborados pelo Departa-
mento de Comércio e Serviços do IBGE.

@fundacaoceperj
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Os indicadores registram uma piora significativa da ativi-
dade da indústria de transformação fluminense, na margem, 
repetindo o que vem sendo mostrado pela realidade nacional.

No caso fluminense, a piora é generalizada, mas merecem 
destaque o setor produtor de veículos automotores (no caso 
do estado do RJ, fortemente influenciada pela trajetória da 
indústria de caminhões) e no setor farmacêutico, de impor-
tante presença na atividade industrial. A trajetória negativa 
fica mais nítida na comparação em relação ao mês homólogo 
do ano passado.

O comércio varejista, por outro lado, revelou uma retoma-
da, cuja consistência, porém, ainda não está nítida, conforme 
sugerem os dados do emprego formal do setor, que conti-
nuam a apontar um expressivo acumulado negativo no ano. 
Ou seja, a recuperação do emprego formal das atividades de 
varejo, registrada em agosto, ainda não compensa os resulta-
dos negativos ocorridos nos meses imediatamente anteriores.

1
Arrefecimento no crescimento 
da economia fluminense

Nas atividades de serviços, a variação do setor tem se 
mantido positiva, bem como o emprego formal vem revelan-
do trajetória também ascendente; entretanto, também nelas 
ainda é preciso aguardar para chegar a conclusões em torno 
de uma retomada mais consistente, pois no mês anterior ha-
via ocorrido uma queda do emprego formal. Portanto, ainda 
não se pode avaliar se a recente retomada representa ape-
nas uma reposição de meses anteriores, ou o início de uma 
trajetória mais consistente e sustentada no tempo. Deve-se 
alertar, de todo modo, que a produção em serviços de infor-
mação e comunicação, as que pagam os melhores salários 
no setor de serviços, tiveram queda no mês de agosto em 
relação ao mês de julho deste ano.

Por fim, vale registrar outro dado que parece ser desalen-
tador, que é o que se refere à arrecadação do ICMS, que caiu 
nas atividades industriais e nas de serviços no mês de agosto.
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DESEMPENHO POR SETOR (em agosto de 2013)
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Agosto de 2013

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

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

pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste sazonal, 
registrou decréscimo de 4,2% em relação a julho. Na compara-
ção com igual mês do ano anterior (agosto de 2012) observou-
se uma redução de 3,9% na indústria geral, de 3,7 % na indús-
tria de transformação e de 4,8 % na extrativa (petróleo/gás).

 
Ainda comparando com agosto de 2012, os principais im-

pactos positivos vieram dos setores de outros produtos quími-
cos (16,6%) e borracha e plástico (26,4%), impulsionados, em 
grande parte, pela fabricação de herbicidas para uso na agri-
cultura, no primeiro ramo, e de pneus e artigos de plásticos 

para uso doméstico, no segundo. Com resultados negativos, 
no período destacam-se: Edição, impressão e reprodução de 
gravações (-19,1%), por conta da menor fabricação de CDs e 
jornais, e metalurgia básica (-12,8%) pela queda na produção 
de  vergalhões de aços.

Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, ainda 
neste mês de agosto em relação ao mês anterior, aumento 
de 9,1% no faturamento real e de 8,6% nas horas trabalha-
das. Quanto à utilização da capacidade instalada, o resultado 
de agosto de 2013 foi de 84,0%, superior a do mês de julho 
(82,1%).

5

Fonte:  MTE / CAGED; SEF RJ; IBGE

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 agosto de 2013, com relação ao mês anterior (com ajus-
te sazonal), taxa de 0,9% para o volume de vendas, a mesma 
apresentada pelo país neste período. Nas demais compara-
ções obtidas das séries sem ajustes, o comércio varejista flumi-
nense obteve, em termos de volume de vendas, um acréscimo 
da ordem de 7,2 % sobre o mês de agosto de 2012 e, de 4,8%, 
no acumulado do ano.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das séries 
sem ajustamento, duas apresentaram queda no volume de 
vendas no mês de agosto: tecidos, vestuário e calçados (-6,1%) 
e equipamentos de informática e comunicação (-16,1%). As 
demais atividades apresentaram crescimentos nas vendas, 
a saber: combustíveis e lubrificantes, 5,5%; supermercados, 
8,0%; móveis e eletrodomésticos, 1,5%; artigos farmacêuticos, 
2,5%; livros e jornais, 9,5%; outros artigos de uso pessoal, 5,5%.

Com relação à comparação agosto 13/ agosto 12 (série sem 
ajuste), com exceção a livros e jornais (-2,7%), todas as ativi-

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

Ind. Geral

Ind. Transformação

Ind. Extrativa

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - Ago 12 / Ago 13
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dades do varejo pesquisadas apresentaram taxa de variação 
positiva no volume de vendas, conforme os registros a seguir: 
equipamentos de informática e comunicação, 22,5% outros 
artigos de uso pessoal e doméstico, 17,3%; hipermercados e 
supermercados, 6,1%; combustíveis e lubrificantes, 5,7%; mó-
veis e eletrodomésticos, 5,6 %; artigos farmacêuticos, 4,9 % e 
tecido e vestuário, 2,0 %. As atividades de veículos e motos e 
de material de construção, que estão contempladas nas esta-
tísticas do comércio varejista ampliado, registraram as seguin-
tes taxas: (-6,8%) e 15,9%, respectivamente.

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do Esta-
do do Rio de Janeiro, depois de quatro meses negativa apre-
sentou saldo positivo, em agosto de 2013, de US$ 220,6 mi-
lhões. As exportações tiveram ganhos de 32,9% em relação a 
julho do mesmo ano. Contribuíram para este resultado as ex-
portações de combustíveis e lubrificantes pela Petrobrás, que 
representam 37,8% das exportações fluminenses.
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2.3 - Serviços

Conforme a Pesquisa Mensal de Serviço, elaborada pelo 
IBGE, o setor de serviços do estado do Rio de Janeiro apresen-
tou, em agosto de 2013, resultado positivo na comparação 
com o mês anterior, assinalando variação de (0,6%) na receita 
nominal de serviços, superior a do País que foi de (0,1%). Nas 
demais comparações, obtidas das séries, o setor de serviços 
fluminense obteve, em termos de receita nominal, um acrés-
cimo da ordem de 5,2 % sobre o mês de agosto de 2012 e de 
6,0% no acumulado do ano.

Das cinco atividades de serviços pesquisadas pelo IBGE, 
três apresentaram crescimento na receita nominal de serviços 
no mês de julho: “Serviços prestados às famílias” (4,7%); “Ser-
viços profissionais, administrativos e complementares” (2,3%) 
e “Transportes e serviços auxiliares” (1,8%). As demais obtive-

ram resultados negativos, a saber: “Serviços de informação e 
comunicação” (-2,1%) e “Outros serviços” (-0,6%).

Com relação a agosto 13/ agosto 12, com exceção da ativi-
dade “Outros serviços” (-2,7%) as demais atividades do setor 
apresentaram taxa de variação positiva na receita nominal de 
serviços, conforme relacionado a seguir: “Serviços prestados 
às famílias” (12,3%); “Serviços profissionais, administrativos 
e complementares” (6,2%);  ransportes e serviços auxiliares” 
(5,7%) e  “Serviços de informação e comunicação” (4,5%).

No acumulado do ano, os destaques ficaram por conta 
dos Serviços profissionais, administrativos e complementares 
(7,7%); Serviços de informação e comunicação e Serviços pres-
tados à  família (6,9%)  e Transportes e serviços auxiliares (6,6%).
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Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio

Gráfico 3
Índice de Volume do Comércio Varejista

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

Brasil

Rio de Janeiro
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2.4 - Agropecuária

O levantamento da safra estadual de cereais e legumino-
sas, no mês de agosto de 2013, realizado pela Coordenação 
das Estatísticas Agropecuárias do Rio de Janeiro do IBGE, esti-
ma uma produção da ordem de 19.761 toneladas, inferior em 
17,1% à obtida em 2012 (23.838 toneladas). No que se refere 
à área estimada a ser colhida, houve uma redução de 14,6% 
frente à área colhida de grãos em 2012, situando-se em 9.620 
hectares.

         
Com relação as estimativas de agosto em relação a julho 

destacam-se as variações negativas dos seguintes produtos: 
banana (-0,02%), batata doce (-0,64%), mandioca (-0,03%), 
tangerina (-1,52%). Nos casos, da mandioca e da tangerina, as 
reduções devem-se a erradicação de parte da área da cultura 
no município de Teresópolis em virtude do plantio de alface, 
couve e outras hortaliças. Quanto ao tomate, com variação 

positiva de 0,97%, o acréscimo decorreu do maior plantio da 
cultura no município de Teresópolis.

                
Nas estimativas de agosto em relação à safra de 2012 pode-

se observar que dos treze produtos analisados, três apresenta-
ram variação positiva da produção em relação ao ano anterior: 
café (7,03%), feijão 1ª safra (1,44%) e laranja (10,17%). Com va-
riação   negativa: arroz em casca (-38,02%), abacate (-18,27%), 
abacaxi (-2,16%), banana (-2,17%), cana- de açúcar (-12,73%), 
coco-da-baía (-2,04%), feijão 2ª safra (-16,21%), mandioca 
(-26,8 %), milho 1ª safra (-11,32%) e tomate (-7,06%). 

Na variação absoluta o destaque negativo ficou com a ca-
na-de-açúcar com uma produção de 724.903 toneladas, infe-
rior a 2012, e o destaque positivo, com a laranja, com 5.566 
toneladas.
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Gráfico 4
Índice da receita nominal de serviços

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

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal de Serviço

2.5 - Emprego

Em agosto de 2013, segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - CAGED, ocorreu uma expan-
são de 0,27% no nível de emprego em relação ao estoque de 
trabalhadores assalariados no estado do Rio de Janeiro. Foram 

gerados 10.104 postos de trabalho. Tal crescimento deveu-se, 
principalmente, aos saldos positivos dos setores de Serviços 
(4.814 postos de trabalho), do Comércio (3.426 postos)  e  da 
Indústria de Transformação (1.269 postos).

Rio de Janeiro

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

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego, IBGE. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP
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Gráfico 5
Taxa de Desocupação por Região Metropolitana e Total das Áreas PME. (%)

Ago 12 / Ago 13
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Ao se analisar o emprego no mês de agosto, medido 
pela Pesquisa Mensal de Emprego - PME, observa-se 
que a taxa de desocupação¹ na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro foi de 4,5%, 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, 
4,3%, e Região Metropolitana de São Paulo, 5,4%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de deso-
cupação em agosto de 2013 (4,5%) foi inferior à de julho de 
2013 (4,7%) e à de agosto do ano anterior (4,7%). A população 
ocupada, com aproximadamente 5.552 mil pessoas, decres-
ceu 0,9% no mês e aumentou 1,8% em relação a agosto de 
2012. Por sua vez, o rendimento médio real da população ocu-
pada foi estimado em R$ 1.988,24 no mês de agosto de 2013, 
crescendo 3,3% em relação ao mês anterior .

PME

Rio de Janeiro
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Tabela 2
Taxa de crescimento real dos principais arrecadadores de ICMS da Região Sudeste

   
Período                                        Rio de Janeiro (%) São Paulo(%)               Minas Gerais (%)
Acumulado (jan-ago 13/jan-ago 12)                     4,9                    6,4                                        3,7
ago 13/ago 12                                                  -2,4                    1,0                                        5,5
ago 13/jul 13                                                   0,4                   -0,4                                        3,5
  
Fonte: Minifaz/Cotepe

O recolhimento de ICMS de agosto de 2013 totalizou R$ 
2.311,8 milhões em valores nominais e os resultados apura-
dos indicam um melhor desempenho da arrecadação, com 
crescimento em termos reais de 0,7% em relação ao mês an-
terior, comparado à queda de 14,1% registrada no mês de ju-
lho-2013. Já em relação a agosto de 2012 a variação foi ne-
gativa (-2,9%) e, no acumulado do ano, houve expansão de 
4,5%. Considerando o último indicador citado o comércio con-
tinuou apresentando o melhor desempenho setorial (15,7%), 
a indústria também assinalou crescimento (1,5%) e os serviços 
apresentou queda de 3,6%, segundo dados da Secretaria de 
Estado de Fazenda.

A arrecadação de ICMS, nas principais atividades econô-
micas, em agosto de 2013, comparada ao mês anterior, apre-
sentaram variação real negativa: eletricidade, gás e outras 
utilidades (-10,8%), com perda  de participação de 1,9 p.p. 

(passou de 16,9% para 15,0%); informação e comunicação 
(-3,6%), com perda de participação de 0,6 p.p. (passou de  
+15,2% para +14,6%), e refino de petróleo (-2,2%), com perda 
de 0,1 p.p. (passou de +2,9% para 2,8%). Nos demais setores 
industriais, merecem destaque as variações positivas regis-
tradas em metalurgia (24,0%contra -23,6% do mês anterior), 
produtos químicos (12,8% contra +8,5%), têxtil (12,6% contra 
-0,4%), alimentos (7,1% contra +0,8%) e produtos farmacêuti-
cos (5,8% contra 1,4%) e as variações negativas encontradas 
em  informática e eletrônicos (-32,1% contra +42,5%), e be-
bidas (-13,6% contra -12,3%) e celulose e papel (-2,3% contra 
-14,4%). No comércio varejista, o principal segmento hiper-
mercados e supermercados apresentou crescimento de 3,0%. 
Nos demais segmentos comerciais cabe ressaltar o de tecidos, 
que  registrou crescimento de 4,6%  e o de artigos farmacêuti-
cos, médicos e perfumaria, expansão de 6,8%.
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2.6 - Arrecadação do ICMS
O estado do Rio de Janeiro, dentre os principais estados ar-

recadadores de ICMS da Região Sudeste, em agosto de 2013, 
apresentou boa performance no acumulado do ano, com 
crescimento real de 4,9%, resultado mais próximo de  São 
Paulo, cuja  expansão foi de 6,4%. Já  Minas Gerais registrou 

acréscimo de 3,7%,  de acordo com os últimos dados divulga-
dos pelo Ministério da Fazenda. No comparativo mensal ago-
2013/jul-13, o Rio de Janeiro cresceu  0,4% (contra -13,6% do 
mês anterior), conforme dados apresentados a seguir.
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2.5 - Comentários Finais

Os indicadores deste boletim chamam a atenção para um 
cenário preocupante, no que se refere à retomada da trajetória 
de crescimento da economia fluminense deste ano e para o 
próximo. O dado mais desalentador e que gera apreensão é 
o que se refere à indústria de transformação. Conforme abor-
dado em outros boletins mensais, as atividades industriais são 
centrais na determinação da dinâmica econômica, tanto pelos 
seus efeitos no mercado de trabalho, quanto por sua capacida-
de de “espalhar” ganhos de produtividade para o conjunto da 
atividade econômica. 

Deve-se registrar, porém, que as dificuldades reveladas 
pelos indicadores da atividade industrial fluminense não se 
distinguem no geral, do que vem sendo apresentado pelo 
conjunto da indústria nacional. Essas dificuldades não se re-
lacionam simplesmente a fatores relacionados a problemas 
de formulação de política macroeconômica no “curto prazo”, 
mas também a fatores estruturais relacionados a mudanças 
que vêm ocorrendo na divisão internacional do trabalho e da 
produção – mais especificamente, aquelas atividades que vêm 
apresentando significativo crescimento nos últimos anos em 

países asiáticos, especialmente China (mas não somente). Es-
tas transformações vêm atingindo principalmente países cha-
mados pela literatura internacional de países de renda média 
(medium income countries), como é o caso tipicamente do 
Brasil. Estes, são países que ainda possuem uma estrutura in-
dustrial importante, mas que se vê crescentemente ameaçada 
pela agressividade chinesa e de seus satélites no mercado in-
ternacional. Diversos estudos de instituições públicas de pes-
quisa, ou de instituições financeiras privadas, vêm, de alguma 
maneira, demonstrando esse efeitos. 

O enfrentamento desse problema de ameaças de desin-
dustrialização, e de seus efeitos sobre a atividade produtiva 
como um todo, somente poderão ser sentidos quando (e se) 
as recentes medidas de políticas macroeconômicas tomadas 
pelo governo federal derem seus primeiros resultados. No âm-
bito estadual, o que é possível fazer é criar mecanismos para 
ampliar as possibilidades de ganhos de produtividade da ati-
vidade industrial - o que se viabiliza especialmente a partir da 
ampliação de investimentos em logística e em comunicações. 
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Fonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Gráfico 6
Arrecadação Mensal de ICMS

Estado do Rio de Janeiro - Ago 12/ Ago 13
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