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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 números de fevereiro de 2013, da indústria geral flu-
minense, revelam uma pequena queda em relação a janeiro. 
Esta trajetória, porém, pode estar relacionada ao fato de que 
o mês de fevereiro tem menos dias úteis do que o primeiro 
mês do ano. Tomando-se a comparação de fevereiro de 2013 
contra o mesmo mês em 2012, percebe-se um crescimento 
de quase 4%, resultado sem dúvida alvissareiro, e que me-
rece ser acompanhado de perto nas próximas edições do 
boletim, para verificar se, finalmente, as medidas que foram 
tomadas ao longo de 2012 pelo governo federal começaram 
a surtir efeito sobre a atividade industrial. Já no que se refe-
re à variação acumulada dos dois primeiros meses de 2013 
contra os dois primeiros de 2012, também se pode notar um 
crescimento mais expressivo, que supera 8%. Esses dados in-
dicam sinais de recuperação da atividade industrial no esta-
do, o que, se for confirmado e mantido nos próximos meses, 
deve gerar efeitos positivos sobre diversas outros segmentos 
da atividade econômica.

Em comparação com o último boletim (edição de janei-
ro), estes dados sugerem uma manutenção de tendência 
que parecia estar se consolidando desde o final do ano pas-
sado. Mais positivo ainda é verificar que os setores que têm 
respondido de maneira mais significativa está o segmento 
de produção de veículos automotores (crescimento de mais 
de 50% comparando fevereiro de 2013 contra fevereiro de 
2012), cujo poder de encadeamento sobre os demais seto-
res de atividade industriais promete dinamizar a estrutura 
industrial como um todo ao longo do ano atual. Também 
demonstraram crescimento expressivo os setores farmacêu-
tico (um setor de tecnologia de ponta e que tem, no estado, 
uma presença maior do que na média nacional, ou seja, é 
bastante concentrado no estado do RJ) e de edição, impres-
são e reprodução de gravações, também de presença notória 
no estado. Respectivamente, estes setores apontaram cres-
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Recuperação da atividade da Indústria de 
transformação do Rio de Janeiro ainda revela 
sinais contraditórios e preocupantes

cimento de 30,3% e de 76,3% em fevereiro de 2013 contra 
fevereiro de 2012.

No que concerne às atividades do comércio varejista, 
pode-se notar que o crescimento de fevereiro de 2013 con-
tra o mês homólogo do ano passado foi de apenas 0,7%, o 
que revela uma nítida desaceleração do setor. Tal fato vem 
acontecendo no Brasil como um todo, e parece revelar tanto 
que o consumo de certos produtos já se encontra saciado, 
depois de um longo período de aquecimento do varejo, nos 
últimos anos, como também parece dever-se a uma desace-
leração dos aumentos salariais reais – sem contar que, neste 
ano, o aumento do salário mínimo foi bem menor do que 
no ano passado. É fácil constatar tal fato quando se percebe 
que o segmento de móveis e de eletrodomésticos foi o que 
mais teve decréscimo, justamente um dos segmentos que 
apresenta os preços mais altos, sendo mais dependente de 
crédito e cuja demanda é mais dependente de decisões dos 
consumidores por renovação de posse de seus bens de con-
sumo. 

O mercado de trabalho fluminense, assim como o do país 
como um todo, revela uma desaceleração no ritmo de gera-
ção de postos de trabalho. Os resultados da retomada da ati-
vidade industrial, porém, permitem avaliar que, em breve, o 
ritmo de crescimento de geração de postos de trabalho deva 
ser recuperado. Merece destaque o fato de que a construção 
civil, setor que gera muitas ocupações, esteja se recuperando 
nos meses recentes. Com os eventos que estão por aconte-
cer no RJ, pode-se esperar que tal setor de atividade conti-
nue gerando postos de trabalho em quantidade significativa 
nos próximos meses. 

Por fim, mas não menos importante, a arrecadação de 
ICMS continua revelando trajetória positiva no estado.



Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense

DESEMPENHO POR SETOR (em fevereiro de 2013)



Abril de 2013 - Ano V - Número 2

Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Fevereiro de 2013

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 
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Em fevereiro, a produção industrial do Rio de Janeiro medi-

da pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste sazo-
nal, registrou redução de 1,5% em relação a janeiro.  Na com-
paração com igual mês do ano anterior (fevereiro de 2012) 
observou-se um aumento de 3,6% na indústria geral, um de-
sempenho positivo de 7,8% na indústria de transformação e 
um decréscimo de 12,6% na extrativa (petróleo/gás).

Ainda comparando com fevereiro de 2012, o principal im-
pacto positivo veio de edição,  impressão  e  reprodução  de 
gravações (76,3%), influenciado, pelo aumento na produção 
de CDs e também pela baixa base de comparação, uma vez 
que em fevereiro de 2012 houve recuo de 10,7% dessa ati-

vidade. Outros setores seguiram a mesma tendência como 
os setores de veículos automotores (54,6%) e farmacêutica 
(30,3%), explicados, principalmente, pela maior fabricação de 
automóveis e chassis com motor para ônibus e caminhões, no 
primeiro ramo, e de medicamentos, no segundo.

Em relação à indústria da construção civil, medida indire-
tamente através do consumo de cimento, em novembro de 
2012, último dado disponibilizado pelo Sindicato Nacional da 
Indústria do Cimento, houve decréscimo de 10,1% em relação 
ao mês anterior e crescimento de 6,5% no acumulado de ja-
neiro a novembro de 2012. Com relação ao mesmo mês do 
ano anterior ocorreu um aumento de 0,9%.
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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 fevereiro de 2013, resultado positivo, na comparação com 
o mês anterior (ajustadas sazonalmente), assinalando variação 
de 1,0% no volume de vendas, enquanto que o do País apre-
sentou queda de 0,4%. Nas demais comparações, obtidas das 
séries sem ajustes, o comércio varejista fluminense obteve, em 
termos de volume de vendas, acréscimos da ordem de 0,7 % 
sobre o mês de janeiro de 2012 e de 3,3% no acumulado do 
ano.

Das nove atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das 
séries sem ajustamento, todas obtiveram quedas no volume 
de vendas no mês de fevereiro, a saber: combustíveis e lu-
brificantes (-7,3%); supermercados (-2,5); tecidos, vestuário e 
calçados (-14,9%); móveis e eletrodomésticos (-19,2%); artigos 
farmacêuticos (-7,5%); livros e jornais (-8,4%); equipamentos 
de informática e comunicação (-26,8%) e outros artigos de uso 
pessoal (-13,3%). 

Com relação à comparação fevereiro13/ fevereiro12 (série 
sem ajuste, os resultados foram melhores, das nove atividades 
do varejo pesquisadas, cinco apresentaram taxa de variação 

positiva no volume de vendas, conforme os registros a seguir: 
equipamentos de informática e comunicação (+28,8%); ou-
tros artigos de uso pessoal e doméstico (+11,1%); livros e jor-
nais (+17,1%); artigos farmacêuticos (+6,5%); e combustíveis 
(4,9 %). As atividades que apresentaram variações negativas 
foram móveis e eletrodomésticos -  (-12,3%); tecido e vestuá-
rio (-10,6%); supermercados (-1,8%). As atividades de veículos 
e motos e de material de construção, que estão contempladas 
nas estatísticas do comércio varejista ampliado, registraram 
retração de 3,0% no primeiro caso e expansão de 11,0% no 
segundo. 

Segundo o IBGE, a alta da inflação nos últimos meses com a 
disparada dos preços, principalmente dos produtos alimenta-
res provocou uma acentuada queda nas vendas do comércio 
dessas atividades.

Quanto ao comércio exterior, pelo segundo mês consecuti-
vo, a balança comercial do estado do Rio de Janeiro, apresen-
tou um saldo negativo, em fevereiro de 2013, de US$ 140 mi-
lhões. Contribuíram para este déficit as importações de óleo 
bruto de petróleo e gás natural liquefeito, pela Petrobrás, que 
representaram 31% das importações fluminenses.

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

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

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

Em fevereiro de 2013, segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - CAGED, ocorreu acréscimo 
de 0,2% no nível de emprego em relação ao estoque de tra-
balhadores assalariados no estado do Rio de Janeiro. Foram 

criados 8.692 postos de trabalho. Tal acréscimo deveu-se prin-
cipalmente ao saldo positivo nos empregos do setor de cons-
trução civil (3.507) e serviços (6.913). 

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 - Fev 12 / Fev 13
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Pesquisa Mensal de Emprego (PME)

Ao se analisar o emprego no mês de fevereiro, medido 
pela Pesquisa Mensal de Emprego - PME, observa-se que a 
taxa de desocupação  na Região Metropolitana do Rio de Ja-
neiro foi de 4,6%, ficando abaixo da média nacional (5,6%). 
As demais regiões metropolitanas da Região Sudeste apre-
sentaram as seguintes taxas de desemprego: Região Metro-
politana de Belo Horizonte, 4,2% e Região Metropolitana de 
São Paulo, 6,5%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de de-
socupação em fevereiro de 2013 (4,6%) foi superior a de ja-
neiro de 2013 (4,3%) e inferior a de fevereiro do ano anterior 
(5,7%). A população ocupada, com aproximadamente 5.473 
mil pessoas, decresceu 0,8% no mês e aumentou 1,2% em 
relação a fevereiro de 2012. Por sua vez, o rendimento médio 
real da população ocupada foi estimado em R$ 1.945,10 no 
mês de fevereiro de 2013, crescendo 1,7% em relação ao mês 
anterior e aumentando 0,8% na comparação com o mesmo 
mês do ano anterior.

  ² Inclui Dívida Ativa, Multa e Mora.

2.4 - Arrecadação do ICMS

O Estado do Rio de Janeiro, dentre os principais estados ar-
recadadores de ICMS da Região Sudeste, em fevereiro de 2013, 
continuou a apresentar o melhor desempenho no acumulado 
do ano (9,9%), seguido de Minas Gerais (8,7%), de acordo com 
os últimos dados divulgados pelo Ministério da Fazenda. No 

comparativo mensal relativo ao mesmo mês do ano anterior, o 
Rio de Janeiro e Minas Gerais também melhoraram ainda mais 
seus resultados (14,7% e 12,7%, respectivamente), conforme 
dados apresentados a seguir¹. 

  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. (%)

Fev 12 / Fev 13

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego, IBGE. Elabaoração: Fundação Ceperj - CEEP
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O recolhimento de ICMS de fevereiro de 2013 totalizou R$ 
2.396,1 milhões em valores nominais e os resultados apura-
dos indicam que a arrecadação cresceu, em termos reais nos 
comparativos acumulado do ano (7,9%) e mensal referente ao 
mesmo mês do ano anterior (12,6%). Ainda no acumulado do 
ano, observa-se que a indústria e o comércio cresceram signi-

ficativamente, ou seja, o primeiro setor passou de 10,5% em 
janeiro para 21,9% em fevereiro e no segundo expandiu de 
3,2% para 9,3%. Os serviços, ao contrário, continuaram a apre-
sentar resultados negativos (-9,5% em janeiro e -5,6% em fe-
vereiro), segundo dados da Secretaria de Estado de Fazenda².  

8 9

  ³ Dados sujeitos a retificação

Taxa de crescimento real dos principais arrecadadores de ICMS da Região Sudeste.
   
Periodo                                        Rio de Janeiro (%) São Paulo(%)               Minas Gerais (%)
jan13/dez12                                                  10,0                 -15,0                                      -2,2
jan13/jan12                                                    6,0                   -2,5                                       5,3
fev13/fev12                                                  14,7                    3,5                                     12,7
fev13/jan13                                                 -10,3                   -2,0                                      -8,5
Acumulado (jan-fev 2013/jan-fev 2012)      9,9                     0,3                                         8,7 

Fonte: Ministério da Fazenda. Elaboração MF e CEPERJ.  
Inclui dívida ativa, multa e mora.   
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Fonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Gráfico 5
Arrecadação Mensal de ICMS

Estado do Rio de Janeiro - Fev 12 / Fev 13
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Valores constantes a preços de fev / 13

2.5 - Comentários Finais

O resultado mais importante dos últimos dois meses na 
economia fluminense encontra-se nos sinais emitidos pelo 
setor industrial, que parece estar em movimento de recupe-
ração. Tal fato é alentador, pois a dinâmica da atividade indus-
trial promove encadeamentos sobre todos os demais setores 
de atividade da economia fluminense. Os resultados da ati-
vidade industrial fluminense, porém, sugerem que parte im-
portante da demanda intra-setorial da indústria pode “vazar” 
para outros estados, por causa da desarticulação da estrutura 
produtiva industrial do estado do Rio de Janeiro. Este é um 
elemento do processo recente de desenvolvimento econômi-
co do estado que precisa ser avaliado com mais cuidado nos 
próximos estudos – o que poderá nortear e reforçar medidas 
que o governo do Estado já vem tomando para promover uma 
maior articulação da estrutura industrial no estado do Rio de 
Janeiro. Dados recentes mostram que, em diversas regiões do 
estado, a instalação de empresas de grande porte tem promo-
vido a ampliação do número de empresas fornecedoras de 
peças e insumos industriais às empresas líderes. Tal situação 
tende a se consolidar tanto na indústria automobilística, por 
exemplo, como também em atividades como a indústria side-
rúrgica e as cada vez mais dinâmicas atividades que giram em 
torno do pré-sal.

A consolidação dos primeiros resultados da indústria flumi-
nense (e brasileira), como resposta às medidas tomadas pelo 
governo federal nos dois últimos anos, bem como o fato de 

que um dos mais promissores setores de atividade da indús-
tria brasileira – o setor do pré-sal – encontra-se concentrado 
no estado do Rio de Janeiro, permitem-nos supor que, nos 
próximos meses e anos, o mercado de trabalho fluminense 
deverá mostrar um processo de estruturação, marcado pelo 
aumento da participação relativa do emprego com carteira no 
conjunto da ocupação, sem contar que tal fato deve também 
promover um aumento do rendimento médio real do trabalho 
e também da massa salarial. Esta forma, pode-se vislumbrar a 
retomada de uma trajetória positiva das vendas do comércio 
varejista, o qual, diga-se de passagem, parece encontrar-se, no 
momento atual, em situação de pouco dinamismo, conforme 
indicam as vendas de bens de consumo duráveis de mais alto 
valor unitário.

Essa trajetória que se vislumbra de retomada da atividade 
industrial pode também contribuir para que a arrecadação tri-
butária do estado continue trilhando o caminho positivo que 
vem demonstrando, ininterruptamente, nos últimos anos; 
desta forma, pode-se também vislumbrar que o governo do 
estado poderá contar com mais recursos para executar inves-
timentos em infraestrutura e políticas sociais que permitam 
promover maior integração da estrutura produtiva do estado 
e sustentação do nível de demanda interna, direcionada para 
o comércio e para os serviços, atividades muito importantes 
tanto na capital quanto na região metropolitana e no interior 
do estado do Rio de Janeiro.
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