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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 voltados de forma 
geral para a sociedade, 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 e os 
dados analisados referem-se às indústrias: Extrativa, de 
Transformação, de Construção Civil, Comércio, Serviços 
e Agricultura - que contribuem para o cálculo da taxa 
de variação do Produto Interno Bruto - e são comple-
mentados com os do Mercado de Trabalho, do Comé-
rcio Exterior, além da arrecadação do ICMS. Os setores 
examinados, em termos de PIB e de emprego, repre-
sentam 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.
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Dados referentes a dezembro de 2013 revelam que a ativi-
dade industrial, avaliada pelos números divulgados pelo IBGE, 
continua em trajetória declinante na economia do Estado do 
Rio de Janeiro.  Por outro lado, dados divulgados pela FIRJAN 
revelam aumento importante no faturamento das empresas, 
ao lado de uma redução nas horas trabalhadas, o que pode 
denotar melhoria da produtividade destas atividades, cha-
mando atenção para uma eventual retomada das atividades 
industriais nos próximos meses.

Além disso, as atividades da indústria extrativa, muito im-
portante no estado, revelam sinais de recuperação, na mar-
gem, de sua produção, o que pode se refletir em uma recupe-
ração de atividades a ela correlatas nos próximos meses.

Também é alvissareiro o desempenho das atividades de 
construção civil, que, depois de um período de oscilação, ten-
dendo à baixa, emite sinais de retomada. Esta recuperação das 
atividades da construção civil pode ser medida pelos indica-
dores de consumo de cimento. A ligeira queda ocorrida nos 

1
Desempenhos do comércio varejista 
e dos serviços compensam perdas 
do setor industrial

indicadores de emprego na construção civil aparenta estar 
associada a fatores sazonais (destaque-se que, no Boletim di-
vulgado no mês anterior, o nível de emprego formal na cons-
trução civil havia crescido).

Merece destaque, também, o fato de que as vendas do co-
mércio varejista tiveram uma perceptível retomada no mês, 
quando comparadas ao que ocorreu em dezembro de 2012. 
Esta retomada revela-se ainda mais robusta quando são co-
tejados os respectivos movimentos do acumulado do ano de 
2013 (janeiro – dezembro) com o acumulado de 2012 – movi-
mento positivo que ocorreu de forma generalizada nas ativi-
dades do comércio varejista. 

No que se refere às atividades dos serviços, também mere-
ce menção a recuperação ocorrida no setor, repetindo o que 
ocorreu no cenário nacional, mas com ampla vantagem para o 
desempenho da economia fluminense.
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DESEMPENHO POR SETOR (em dezembro de 2013)
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Dezembro de 2013

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

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

dida pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste sa-
zonal, registrou decréscimo de 3,0% em relação a novembro. 
Na comparação com igual mês do ano anterior (dezembro de 
2012) observou-se uma redução de 6,1% na indústria geral, 
diminuição de 6,1% na indústria de transformação e recuo de 
6,2% na extrativa (na qual se destaca o setor de óleo e gás).

Ainda comparando com dezembro de 2012, com resulta-
dos negativos no período, destaca-se o setor farmacêutico 
(-34,9%), pressionado, sobretudo, pela menor fabricação de 
medicamentos. Vale mencionar também os recuos vindos de 
edição impressão e reprodução de gravações (-20,8%), de in-
dústrias extrativas (-6,2%) e de metalurgia básica (-9,2%), ex-
plicados, em grande medida, pela menor produção de CDs 
e jornais, no primeiro ramo, de óleos brutos de petróleo, no 
segundo, e de vergalhões de aços ao carbono, de folhas-de-
flandres, tubos e perfis de ferro fundido, bobinas a frio de aços 
ao carbono e ligas de alumínio em formas brutas, no último.

Em relação à indústria da construção civil, medida indireta-
mente através do consumo de cimento, em setembro de 2013, 
último dado disponibilizado pelo Sindicato Nacional da Indús-

tria do Cimento, houve decréscimo de 8,9% em relação ao mês 
anterior e crescimento de 5,6% no acumulado de janeiro a se-
tembro de 2013. Com relação ao mesmo mês do ano anterior 
ocorreu um aumento de 11,1%.

Resultados Trimestrais

No quarto trimestre de 2013, a produção industrial apre-
sentou um recuo de 3,0% em relação ao terceiro trimestre de 
2013 e redução de 3,7% em relação ao mesmo período do ano 
anterior. A indústria extrativa aumentou 1,9% na comparação 
com o terceiro trimestre de 2013 e perdeu 4,3% em relação ao 
mesmo período de 2012. Por último, a indústria de transfor-
mação apresentou uma diminuição de 4,1% sobre o terceiro 
trimestre de 2013 e recuo de 3,6% em relação ao quarto tri-
mestre de 2012.

Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, ainda 
neste mês de dezembro em relação ao mês anterior, aumento 
de 9,5% no faturamento real e recuo de 5,2% nas horas traba-
lhadas. Quanto à utilização da capacidade instalada, o resul-
tado de dezembro de 2013 foi de 78,2%, inferior à do mês de 
novembro (81,4%).

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 
dezembro de 2013, resultado negativo na comparação com o 
mês anterior (séries ajustadas sazonalmente), assinalando va-
riação de -1,9% no volume de vendas, enquanto a variação do 
país foi de -0,2%. Nas demais comparações, obtidas das séries 
sem ajustes, o comércio varejista fluminense obteve, em ter-
mos de volume de vendas, um acréscimo da ordem de 2,5% 
sobre o mês de dezembro de 2012 e de 5,0% no acumulado 
do ano, com destaques para as atividades relacionadas a equi-
pamentos de informática e comunicação, outros artigos de 
uso pessoal e de materiais de construção.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das séries 
sem ajustamento, todas apresentaram crescimento no volume 
de vendas no mês de dezembro: supermercados, 22,2%; teci-
dos, vestuário e calçados, 99,1%; móveis e eletrodomésticos, 
27,6 %; artigos farmacêuticos, 7,2%; livros e jornais, 53,5%; equi-
pamentos de informática e comunicação, 139,6%, outros arti-
gos de uso pessoal, 48,5% e combustíveis e lubrificantes, 1,0%.

Com relação à comparação dezembro 2013 / dezembro 
2012 (série sem ajuste), cinco das oito atividades do varejo 
pesquisadas apresentaram taxa de variação positiva no volu-
me de vendas, conforme os registros a seguir: equipamentos 
de informática e comunicação, 19,8%; outros artigos de uso 
pessoal e doméstico, 14,7%; artigos farmacêuticos, 8,4%; livros 
e jornais 4,2%; tecido e vestuário, 0,8%. Apresentaram resul-
tados negativos as atividades: combustíveis e lubrificantes, 
(-1,2%); hipermercados e supermercados (-2,2%) e móveis e 
eletrodomésticos (-4,8%). A atividade de veículos e motos e de 
construção contempladas nas estatísticas do comércio varejista 
ampliado registraram taxas de 6,4% e -8,1%, respectivamente.

Fonte: IBGE, PIM-PF,. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP
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No acumulado do ano, os segmentos que mais se desta-
caram positivamente foram: equipamentos de informática e 
comunicação, com 25,2%, outros artigos de uso pessoal e do-
méstico, com 18,1%, e material de construção, que verificou 
variação de 7,8%.

Segundo técnicos do setor, o bom desempenho nas vendas 
das atividades equipamentos de informática, comunicações e 
construção deve-se à redução de preço dos produtos, e à po-
lítica de redução do IPI para uma cesta de produtos na área de 
construção civil.

Resultados Trimestrais do comércio varejista

Em termos trimestrais, os números registrados, ao con-
trário do país, apontam crescimento no ritmo do volume de 
vendas, na passagem do terceiro para o quarto trimestre do 
ano (16,3%), sem ajuste sazonal, e de 5,3% no quarto trimestre 
2013 com igual trimestre do ano anterior.

Comércio Exterior

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do Esta-
do do Rio de Janeiro fechou o ano de 2013 com um déficit de 
US$ 301 milhões, resultado de US$ 21.273 bilhões em expor-
tações e US$ 21.574 bilhões em importações. Com o desaque-
cimento da economia mundial e a queda de preços de pro-
dutos importantes para a pauta fluminense, as exportações 
caíram 26,03 % com destaque para o setor de combustíveis e 
lubrificantes, o de maior participação na pauta de exportação 
(60,7%).

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - Dez 12 / Dez 13

Ind. Geral

Ind. Extrativa

Ind. Transformação
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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 dezembro de 2013, resultado positivo na comparação 
com o mês anterior, assinalando variação de 8,8% na receita 
nominal de serviços, enquanto o País registrou 7,8%. Nas de-
mais comparações obtidas das séries, o setor de serviços flu-
minense obteve, em termos de receita nominal, um acréscimo 
da ordem de 5,8 % sobre o mês de dezembro de 2012 e de 
6,6% no acumulado do ano.

As cinco atividades de serviços pesquisadas pelo IBGE apre-
sentaram crescimento positivo na receita nominal de serviços 
da economia fluminense no mês de dezembro: serviços pres-
tados às famílias (14,6%); serviços profissionais, administrati-
vos e complementares (12,3%); transportes e serviços auxi-
liares (7,7%); serviços de informação e comunicação (4,0%) e 
outros serviços (21,0%).  

Com relação à comparação dezembro 2013/dezembro 
2012, quatro atividades do setor apresentaram taxa de varia-
ção positiva na receita nominal de serviços, conforme relacio-
nado a seguir: serviços prestados às famílias (9,8%); serviços de 
informação e comunicação (9,5%); transportes e serviços auxi-

liares (8,8%) e serviços profissionais, administrativos e comple-
mentares (3,1%). Neste período, o único setor que apresentou 
resultado negativo foi o de outros serviços (- 13,3%).

No acumulado do ano (janeiro-dezembro), os destaques fi-
caram por conta dos serviços prestados às famílias (8,3%),ser-
viços de informação e comunicação (8,0%) e transportes e ser-
viços auxiliares (7,8%).

Resultados Trimestrais

A análise dos resultados trimestrais evidencia um cresci-
mento nominal do setor de serviços de 7,1% no 4º trimestre 
de 2013, quando feita comparação com o 4º trimestre de 
2012 – superior, assim, ao crescimento de 6,4% observado no 
4º trimestre de 2013 em relação ao trimestre imediatamente 
anterior.

As maiores taxas foram observadas nos segmentos de ser-
viços prestados às famílias (11,2%), serviços de informação 
e comunicação (9,5%) e transportes, serviços auxiliares dos 
transportes e correio (9,3%).

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio

Gráfico 3
Índice de Volume do Comércio Varejista

Brasil e Estado do Rio de Janeiro - Dez 12 / Dez 13
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2.4 - Agropecuária

O levantamento da safra estadual de cereais e leguminosas, 
no mês de dezembro de 2013, realizado pela Coordenação das 
Estatísticas Agropecuárias do Rio de Janeiro do IBGE, estima 
uma produção da ordem de 19.737 toneladas, inferior em 17,2% 
à obtida em 2012 (23.838 toneladas). No que se refere à área es-
timada a ser colhida, houve uma redução de 14,8% frente à área 
colhida de grãos em 2012, situando-se em 9.597 hectares. Deste 
total, 883 hectares foram ocupados com arroz, 3.076 hectares 
ocupados com feijão, e 5.608 hectares ocupados com milho.

Nas estimativas de dezembro em relação à safra de 2012 po-
de-se observar que, dentre os doze produtos analisados, três 

apresentam variação positiva da produção em relação ao ano 
anterior: laranja (10,2%), café (7,1%) e feijão 1ª safra (1,4%).  Com 
variação negativa:  arroz em casca (-38,0%), abacaxi (-9,3%), ba-
nana (-2,3%), cana de açúcar (-12,7%), coco-da-baía (-1,2%), fei-
jão 2ª safra (-17,3%), mandioca (-27,0%), milho 1ª safra (-11,3%), e 
tomate (-7,0%). Na variação absoluta o destaque negativo ficou 
com a cana-de-açúcar, com uma produção inferior em 839.903 
toneladas à verificada em 2012, e o destaque positivo com a la-
ranja, com 5.566 toneladas.
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Gráfico 4
Índice da receita nominal de serviços

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

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal de Serviço
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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).

2.5 - Emprego

Em dezembro de 2013, segundo dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados - CAGED, ocorreu uma re-
dução de 0,32% no nível de emprego em relação ao estoque 
de trabalhadores assalariados no Estado do Rio de Janeiro. Fo-
ram extintos 11.801 postos de trabalho, redução que se deve, 
principalmente, ao saldo negativo do setor de serviços (8.302 
postos).

Resultados Trimestrais

O saldo acumulado de admitidos no quarto trimestre de 
2013 foi de 417.166postos de trabalho. Esse número é 11,4% 
inferior ao que foi apresentado no mesmo período do ano an-
terior e representa um recuo de 0,1% em relação ao resultado 
do terceiro trimestre de 2013.

Pesquisa Mensal de Emprego 

Ao se analisar o emprego no mês de dezembro, medido 
pela Pesquisa Mensal de Emprego - PME, observa-se que a 

taxa de desocupação¹ na Região Metropolitana do Rio de Ja-
neiro foi de 3,7%, ficando abaixo da média nacional (4,3%). As 
demais regiões metropolitanas da Região Sudeste apresenta-
ram as seguintes taxas de desemprego: Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, 3,4%, e Região Metropolitana de São Paulo, 
4,4%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de 
desocupação em dezembro de 2013 (3,7%) foi inferior à de 
novembro de 2013 (3,8%) e à de dezembro do ano anterior 
(4,0%). A população ocupada, com aproximadamente 5.558 
mil pessoas, cresceu 0,9% no mês e recuou 0,4% em relação 
a dezembro de 2012. Por sua vez, o rendimento médio real da 
população ocupada foi estimado em R$ 2.166,78 no mês de 
dezembro de 2013, crescendo 0,6% em relação ao mês ante-
rior e aumentando 7,3% na comparação com o mesmo mês 
do ano anterior.
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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-nov 13/jan-nov 12)                   13,3                 12,4                                     11,4
nov 13/nov 12                                                  12,8                   6,7                                     13,3
nov 13/out 13                                                   -1,1                  -4,8                                       -2,4
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2.6 - Arrecadação do ICMS

O Estado do Rio de Janeiro, dentre os principais estados 
arrecadadores de ICMS da Região Sudeste, em novembro de 
2013, apresentou boa performance no acumulado do ano, 
com crescimento real de 13,3%, próximo do acumulado até 

outubro (13,4%). Já São Paulo e Minas gerais registraram ex-
pansão de 12,4% e 11,4%, respectivamente, de acordo com os 
últimos dados divulgados pelo Ministério da Fazenda, apre-
sentados a seguir.

Gráfico 5
Taxa de Desocupação por Região Metropolitana e Total das Áreas PME. (%)

Dez 12 / Dez 13

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego, IBGE. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Fonte: Minifaz/Cotepe
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O recolhimento de ICMS de dezembro de 2013 totalizou 
R$ 2.854,5 milhões em valores nominais e os resultados mais 
favoráveis foram encontrados na taxa mensal real relativa ao 
mesmo mês do ano anterior, ou seja, 12,7%, com destaque 
para a indústria e o comércio,que expandiram respectivamen-
te em 19,2% e19,0%. Já o setor de serviços apresentou retra-
ção de 10,9%. Resultados mais modestos foram revelados pe-
las taxas acumulada (7,5%) e mensal relativa ao mês anterior 
(1,1%). Cabe destacar que os serviços sofreram retração nas 
três modalidades de taxas analisadas, segundo dados da Se-
cretaria de Estado de Fazenda.

Resultados trimestrais

No quarto trimestre de 2013, o recolhimento de ICMS re-
gistrou expansão de 12,6% em relação ao terceiro trimestre 
de 2013 e de 13,4% em relação ao mesmo período do ano an-
terior. Os setores que mais contribuíram para estes resultados 
foram o comércio (+24,6%) e a indústria (+10,3%), no primeiro 
comparativo e 29,0% e 11,1%, respectivamente, no segundo. 
Os serviços apresentaram variações negativas   nas duas taxas 

(-0,5% em relação ao 3º trimestre e -4,6% referente ao 4º tri-
mestre de 2012). 

Na arrecadação de ICMS das atividades econômicas, um 
dos três principais setores, refino do petróleo, mostrou cres-
cimento significativo (437,5%), em dezembro de 2013, em 
relação ao mês anterior. Os outros dois setores, de informa-
ção e comunicação e de eletricidade, recuaram 8,5% e 16,5%, 
respectivamente Nos demais setores industriais, os que tive-
ram variação positiva, listados pelo grau de magnitude das 
taxas em ordem decrescente, foram: produtos farmacêuticos 
(14,8%), têxtil (12,7%), químicos (12,6%) e bebidas (10.9%). No 
que se refere à variação negativa, destacaram-se informática 
e eletrônicos (-37,6%) e metalurgia (-16,0%).  No comércio 
varejista, o principal segmento – hipermercados e supermer-
cados – apresentou queda de 32,3%. Nos demais segmentos 
comerciais cabe ressaltar o recuo de combustíveis (-10,0%), te-
cidos (-0,9%) e de artigos farmacêuticos, médicos e perfuma-
ria (-5,6%), bem como a expansão do setor de livros, jornais, 
revistas e papelaria (14,6%).
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Valores constantes a preços de dez / 13

Gráfico 6
Arrecadação Mensal de ICMS

Estado do Rio de Janeiro - Dez 12/ Dez 13
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Fonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP
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Comentários Finais
A trajetória positiva dos diversos segmentos do setor ter-

ciário fluminense em dezembro de 2013 e no acumulado do 
ano, em comparação com o ano passado, explica o fato de que 
o mercado de trabalho do estado ainda apresenta bons resul-
tados, a despeito da trajetória ainda declinante das atividades 
industriais. A taxa de desocupação na região metropolitana 
do Rio de Janeiro segue em declínio, mantendo-se também 
como a menor do país, quando medida pela PME, do IBGE.

O resultado exibido por este indicador em dezembro de 
2013 (3,7%) é ainda inferior aos 4,0% que havia caracterizado o 
mercado de trabalho da Região Metropolitana fluminense em 
dezembro de 2012. Merece ser lembrado também que houve 
um crescimento muito importante do rendimento médio real 
dos ocupados, igual a 7,3% em relação ao mês de dezembro 
de 2012. Este resultado revela o equívoco de críticos da supos-
ta “alta inflação” brasileira, pois a trajetória da inflação não tem 
impedido – contrariamente ao que ocorria em outros tempos 
– que os trabalhadores, tanto do setor formal, quanto do se-
tor informal, obtenham ganhos reais em seus rendimentos, e, 
em alguns casos – como parece ser o de amplos segmentos 
do mercado de trabalho fluminense -, ganhos expressivos de 
poder de compra.

Ademais, deve-se também sublinhar que a arrecadação no 
estado vem obtendo seguidas altas, inclusive acima do que 
vem sendo conseguido pelas Fazendas de São Paulo e de Mi-
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nas Gerais, estados da Região Sudeste cujas atividades econô-
micas têm dimensões semelhantes às do Rio de Janeiro.

Os resultados menos favoráveis da indústria fluminense 
não podem e não devem ser analisados isoladamente do que 
acontece no país. É sabido que toda a atividade industrial, em 
todas as regiões do Brasil, vem encontrando dificuldades para 
se fazer mais robusta. Isso não é exclusividade da indústria 
fluminense. A economia do estado do Rio de Janeiro possui 
também uma atividade extrativista robusta e um setor de 
construção civil que vem exibindo dinamismo e vigor econô-
mico, sendo possível apontar para uma continuidade desse 
desempenho, dadas as circunstâncias criadas pelos eventos 
que estão por ocorrer na capital do estado e dado o elevado 
volume de obras de infraestrutura que vêm sendo realizadas 
no interior e na Região Metropolitana.

Esta realidade econômica, analisada em seu conjunto – e a 
despeito das atividades industriais – vem se refletindo em um 
mercado de trabalho que ainda exibe bons resultados, sendo 
difícil imaginar e projetar, para o curto ou médio prazo, que 
os indicadores de mercado de trabalho exibam qualquer de-
terioração. A trajetória do emprego formal e da renda, bem 
como da ocupação informal, mostram bom desempenho do 
mercado de trabalho fluminense, que pode melhorar ainda 
mais quando se fizerem sentir as medidas de enfrentamento 
das dificuldades das atividades manufatureiras.
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