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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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A economia fluminense ainda se encontra sob uma situa-
ção de poucas perspectivas de recuperação sustentável para 
o final deste ano. Tal situação não é específica da economia do 
estado do Rio de Janeiro, mas repete o cenário que se percebe 
na economia nacional, segundo demonstram boletins de con-
juntura de diferentes instituições de pesquisa, entre as quais 
se pode citar, por exemplo, o Boletim de Conjuntura do IPEA.

No caso da economia fluminense – e no espaço deste bole-
tim -, porém, há especificidades que merecem ser menciona-
das e analisadas.

Tomando-se o caso da Indústria em Geral, por exemplo, 
os dados revelam uma pequena retração (0,1% do produto) 
em relação ao mês imediatamente anterior e um crescimento 
modesto (2,1%) em relação ao mesmo mês do ano passado. 
Este resultado contra o mesmo mês do ano passado, porém, 
sugere uma desaceleração das atividades industriais no esta-
do, quando tomadas em seu conjunto, uma vez que, confor-
me mostramos no Boletim de agosto de 2013, entre junho de 
2013 e junho de 2012 havia ocorrido um crescimento de 5,2% 
neste mesmo indicador. Este mau desempenho da indústria 
em geral, conforme se percebe nos dados desta edição do 
Boletim, deve-se especialmente ao desempenho ruim das 
atividades da indústria extrativista, que teve queda pronun-
ciada, de pouco mais que 8,0%, entre o mês de julho de 2013 
e o mesmo mês do ano passado. Por outro lado, as atividades 
específicas da Indústria de Transformação demonstraram um 
forte crescimento, quer seja tomada a comparação com o mês 
imediatamente anterior, deste mesmo ano, ou a comparação 
com o mesmo mês do ano passado. Deve-se sublinhar que 
o desempenho das atividades da Indústria de Transforma-
ção fluminense revela-se bastante superior ao que ocorreu 
na média do país no mesmo período. Desta forma, pode-se 
concluir que os resultados das atividades da Indústria flumi-
nense, tomada em seu conjunto (Indústria Geral, no Quadro 
1), somente não foram melhores por causa do desempenho 
das atividades extrativas – cuja importância, na economia do 
estado, é decisiva. 

As atividades que tiveram melhor desempenho na indústria 
foram as da indústria farmacêutica (de importante presença 
no estado), repetindo trajetória que já vinha sendo desenhada 
desde o mês anterior, e também as atividades de produção de 
veículos automotores, de outros produtos químicos e de bor-
racha e plásticos – mas estas, em boa medida, em parte devi-
do a um efeito estatístico decorrente da retração das mesmas 
no mês passado e, em alguns casos, também em anteriores.

De todo modo, é preocupante verificar que a utilização da 
capacidade instalada revelou uma pequena retração neste 
mês de referência.

1
Conjuntura ainda instável e poucas 
perspectivas de melhora para os 
próximos meses

No que se refere às atividades do comércio varejista, o de-
sempenho do mês de referência deste boletim revela-se supe-
rior ao que ocorreu no mês imediatamente anterior; entretanto, 
deve-se ressalvar que a consistência do dinamismo das vendas 
do comércio depende da evolução da massa salarial do conjun-
to da economia, mas, em especial, das atividades industriais.

Um dado especialmente desalentador para a economia do 
estado, neste mês de referência, foi encontrado nas atividades 
de serviços, que apontaram uma queda de 0,33% em relação ao 
mês anterior e um crescimento de 5,1% em relação ao mesmo 
mês do ano passado (este último dado, porém, revela-se bem 
inferior em relação ao que foi o encontrado na comparação 
mencionada no boletim anterior, quando os dados apontavam 
crescimento de 7,7% de junho de 2013 contra junho de 2012).

O efeito deste mau desempenho do setor de serviços pode 
ser também medido pela retração de 1800 postos de traba-
lho nestas atividades no último mês, contrastando fortemen-
te com uma trajetória de crescimento (mesmo que modesto) 
que vinha sendo percebida nos boletins anteriores a este.

Os efeitos do desempenho setorial da produção vêm ten-
do reflexos sobre o mercado de trabalho do setor privado, 
que, finalmente, após alguns meses de certa letargia, acaba 
sentindo retração dos postos formais de trabalho, após segui-
dos meses de retração da produção industrial e das vendas 
do comércio e dos serviços em alguns setores importantes. 
Desta forma, excetuando-se as atividades de construção civil 
e na indústria de transformação, em todas as demais houve 
redução dos postos de trabalho no mês de julho. Deve-se des-
tacar, contudo, que o resultado positivo do emprego formal 
na indústria de transformação foi muito modesto (apenas 35 
empregos criados, em termos líquidos). 

Os dados da indústria sugerem que, diante do cenário de 
incertezas, tem havido uma tentativa de “ajuste” das empre-
sas no nível de emprego, com um aumento de produtividade 
revelado pelo fato de que o faturamento, apesar do cenário 
adverso, ainda está aumentando (embora de forma menos in-
tensa do que no mês anterior), mas o mesmo tem ocorrido ao 
lado de uma redução no indicador de horas trabalhadas, neste 
mês ainda mais intensa do que no mês anterior. Esta forma de 
aumento da produtividade, porém, não é a ideal, pois centra-
da na redução do emprego e não em melhorias consistentes 
do processo produtivo, com ganhos tecnológicos ou progres-
so técnico.

Somente a retomada dos investimentos públicos e priva-
dos podem dotar a economia brasileira, e a fluminense em 
particular, de novas possibilidades de retomada do dinamis-
mo econômico.
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Julho de 2013

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

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

pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste sazonal, 
registrou decréscimo de 0,1% em relação a junho. Na compa-
ração com igual mês do ano anterior (julho de 2012) obser-
vou-se um aumento de 2,1% na indústria geral, um desem-
penho positivo de 4,4% na indústria de transformação e um 
decréscimo de 8,2% na extrativa (petróleo/gás).

 
Ainda comparando com julho de 2012, o principal impacto 

positivo veio de veículos automotores (42,3%), impulsionado 
não só pela maior produção de caminhões, automóveis, ôni-
bus e chassis com motor para ônibus e caminhões, mas tam-
bém pela baixa base de comparação, uma vez que esta ativida-

de assinalou recuo de 35,5% em julho de 2012. Outros setores 
seguiram a mesma tendência, como os setores farmacêutico 
(12,0%) e outros produtos químicos (12,1%), explicados prin-
cipalmente pela maior fabricação dos itens medicamentos, no 
primeiro ramo e herbicidas para uso na agricultura, ácido láti-
co e oxigênio, no segundo.

Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, ainda 
neste mês de julho em relação ao mês anterior aumento de 
1,7% no faturamento real e redução de 3,7% nas horas traba-
lhadas. Quanto à utilização da capacidade instalada, o resulta-
do de julho de 2013 foi de 81,7%, portanto superior à média 
anual (81,1%).
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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 julho de 2013, resultado positivo na comparação com o 
mês anterior (séries ajustadas sazonalmente), assinalando va-
riação de 2,6 % no volume de vendas, superior ao do país que 
foi positiva (1,9%). 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 6,4 % 
sobre o mês de julho de 2012 e de 4,4% no acumulado do ano.

Das oito atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das 
séries sem ajustamento, todas apresentaram crescimento no 
volume de vendas no mês de julho, a saber: equipamentos de 
informática (40,1%); móveis e eletrodomésticos (11,3 %); teci-
dos, vestuário e calçados (10,7%); artigos farmacêuticos (8,9 
%); livros e jornais (5,8%); outros artigos de uso pessoal (3,7%); 
supermercados (3,2%) e combustíveis e lubrificantes (2,0%). 
Segundo técnicos do setor, o aumento nas vendas de móveis 
e eletrodoméstico, deve-se a linha de crédito concedida aos 
mutuários do programa federal Minha Casa Minha Vida ofere-
cido pela Caixa Econômica Federal.

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 - Jul 12 / Jul 13
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Com relação à comparação julho 13/ julho 12 (série sem 
ajuste), todas as atividades do varejo pesquisadas apresenta-
ram taxa de variação positiva no volume de vendas, conforme 
os registros a seguir: equipamentos de informática e comu-
nicação (37,3 %); outros artigos de uso pessoal e doméstico 
(21,9 %) móveis e eletrodomésticos (7,6%); artigos farmacêu-
ticos (6,7%); tecido e vestuário (3,3 %); livros e jornais (2,8 %); 
combustíveis (2,3 %) e supermercados (0,2%). As atividades de 
veículos e motos e de material de construção, que estão con-
templadas nas estatísticas do comércio varejista ampliado, re-
gistraram as seguintes taxas: 9,4 % e 12,4%, respectivamente.

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do Esta-
do do Rio de Janeiro, pelo quarto mês consecutivo, apresen-
tou saldo negativo, sendo que em julho de 2012 foi de US$ 
905,1 milhões. As importações tiveram ganhos de 28,1% em 
relação a junho do mesmo ano. Contribuíram para este resul-
tado as importações de combustíveis e lubrificantes.
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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 apre-
sentou, em julho de 2013, resultado negativo na comparação 
com o mês anterior, assinalando variação de (-0,3 %) na receita 
nominal de serviços, inferior a do Brasil que foi positiva (2,9%). 
Nas demais comparações, obtidas das séries, o setor de ser-
viços fluminense obteve, em termos de receita nominal, um 
acréscimo da ordem de 5,1 % sobre o mês de julho de 2012 e 
de 6,1% 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 à família (5,3%); serviços 
de informação e comunicações (2,9%) e transportes e serviços 
auxiliares (2,1%). As demais obtiveram resultados negativos a 

saber: outros serviços (-14,3%) e serviços profissionais, admi-
nistrativos e complementares (-5,6%).

Com relação a Julho 13/ Julho 12, com exceção da atividade 
outros serviços (-13,0%) as demais atividades do setor apre-
sentaram taxa de variação positiva na receita nominal de ser-
viços, conforme relacionado a seguir: serviços de informação 
e comunicações (10,6%); serviços prestados à família (7,5%); 
transportes e serviços auxiliares (4,2%) e serviços profissionais, 
administrativos e complementares (3,9%).

No acumulado do ano, os destaques ficaram por conta 
dos serviços profissionais, administrativos e complementares 
(8,0%); serviços de informação e comunicações (7,2%) e trans-
portes e serviços auxiliares (6,7%).
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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 - Jul 12 / Jul 13

Brasil

Rio de Janeiro
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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).

2.4 - Agropecuária

O levantamento da safra estadual de cereais e leguminosas, 
no mês de julho de 2013, realizado pela Coordenação das Esta-
tísticas Agropecuárias do Rio de Janeiro do IBGE, estima 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 esti-
mada a ser colhida, houve uma redução de 14,6% frente à área 
colhida de grãos em 2012, situando-se em 9.620 hectares, deste 
total, 883 hectares serão ocupadas com arroz, 3.129 hectares 
ocupadas com feijão, e 5.608 hectares ocupadas com milho.

Com relação às estimativas julho em relação a junho destaca-
ram-se as variações nas estimativas de produção, dos seguintes 
produtos: laranja (-0,33%), limão (-0,36%) e   tangerina (-0,04%). 
A redução na área e na estimativa da produção deve-se a erra-
dicação da cultura no município de Petrópolis.

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

se observar que dos trinta produtos analisados, sete apresen-
tam variação positiva da produção em relação ao ano anterior: 
borracha (33,85%), café (7,15%), caqui (2,84%), feijão 1ª safra 
(1,44%), laranja (10,17%), limão (7,84%) e uva (3,13%). Com va-
riação negativa: arroz em casca (-38,02%), abacate (-18,27%), 
abacaxi (-2,16%), banana (-2,17%), batata doce (-1,05%), batata 
2ª safra (-27,50%), cana (-12,73%), coco (-2,04%), feijão 2ª safra 
(-16,21%), figo (-79,41%), goiaba (-6,43%), mamão (-1,05%), 
mandioca (-26,77%), manga (-31,16%), maracujá (-2,43%), me-
lão (-76,92%), milho 1ª safra (-11,32%), palmito (-26,25%), pêsse-
go (-31,58), tangerina (-0,48%) e tomate (-7,93%). Mantiveram-
se estáveis:  batata 1ª safra, e urucu.

Na variação absoluta o destaque negativo ficou com a cana 
com uma produção inferior a 2012 em 724.903 toneladas, 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 - Jul 12 / Jul 13

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal de Serviço

2.5 - Emprego

Em junho de 2013, segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - CAGED, ocorreu decréscimo 
de 0,02% no nível de emprego em relação ao estoque de tra-
balhadores assalariados no estado do Rio de Janeiro. Foram 

perdidos 755 postos de trabalho. Tal decréscimo deveu-se 
principalmente ao saldo negativo nos empregos dos serviços 
(1.800) e SIUP (1.171). Por outro lado, o melhor desempenho 
foi na construção civil (2.900).
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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. (%)

Jul 12 / Jul 13

SP

Total

RJ

BH

Ao se analisar o emprego no mês de julho, medido 
pela Pesquisa Mensal de Emprego - PME, observa-se 
que a taxa de desocupação  na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro foi de 4,7%, ficando abaixo da média 
nacional (5,6%). 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, 5,8%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de de-
socupação em julho de 2013 (4,7%) foi inferior à de junho de 
2013 (5,3%) e à de julho do ano anterior (5,0%). A população 
ocupada, com aproximadamente 5.499 mil pessoas, decres-
ceu 0,1% no mês e aumentou 1,8% em relação a julho de 2012. 
Por sua vez, o rendimento médio real da população ocupada 
foi estimado em R$ 1.952,81 no mês de julho de 2013, decres-
cendo 1,5% em relação ao mês anterior e aumentando 4,0% 
na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

PME
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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-jul 13/jan-jul 12)                     5,6                    7,0                                        3,2
jul 13/jul 12                                                  -3,4                    5,3                                        2,7
jul 13/jun 13                                                -13,6                 -21,1                                        1,8
  
Fonte: Minifaz/Cotepe

O recolhimento de ICMS de julho de 2013 totalizou R$ 
2.290,8 milhões em valores nominais e os resultados apurados 
indicam que a arrecadação decresceu em termos reais 14,1% 
em relação ao mês anterior, em função das quedas registra-
das nos três principais setores da economia fluminense. Já em 
relação a julho de 2012 a variação foi negativa (-3,5%) e, no 
acumulado do ano, houve expansão de 5,5%. Considerando o 
último indicador citado o comércio apresentou o melhor de-
sempenho setorial (16,7%), a indústria também registrou cres-
cimento (2,8%) e os serviços apresentaram queda de 2,4%, 
segundo dados da Secretaria de Estado de Fazenda.

A arrecadação de ICMS, nas principais atividades econômi-
cas, em julho de 2013, comparada ao mês anterior, apresentou 
o seguinte comportamento: eletricidade, gás e outras utilida-
des, crescimento real de 14,0%, com ganho  de participação  
de 4,2 p.p. (passou de +12,7% para 16,9%); informação e co-

municação, retração de 7,1%, embora tenha obtido ganho  de 
participação de 1,2 p.p. (passou de +14,0% para +15,2%), e 
refino de petróleo registrou crescimento de 9,5%, com ganho  
de 0,6 p.p. (passou de +2,3% para +2,9%).Nos demais setores 
industriais, merecem destaque as variações positivas regis-
tradas em informática e eletrônicos (+42,8% contra -16,1% 
do mês anterior) e produtos químicos (+8,8% contra -23,1% 
) e as variações negativas encontradas em metalurgia (-23,4% 
contra +14,2%), celulose e papel (-14,2% contra +20,6%) e 
bebidas (-12,1% contra +55,1). No comércio varejista, o prin-
cipal segmento hipermercados e supermercados apresentou 
crescimento de 3,7%, inferior ao do mês anterior (+9,9%). Nos 
demais segmentos comerciais cabe ressaltar o de   tecidos 
que registrou queda de 6,9% contra acréscimo de 8,2% e o de 
artigos farmacêuticos, médicos e perfumaria, queda de 1,1% 
contra expansão de 2,5% do mês anterior.
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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 julho de 2013, 
apresentou boa performance no acumulado do ano, com 
crescimento real de 5,6%, resultado mais próximo de São Pau-
lo, cuja expansão foi de 7,0%. Já Minas Gerais registrou acrésci-

mo de 3,2%, de acordo com os últimos dados divulgados pelo 
Ministério da Fazenda. Nos comparativos mensais, o Rio de Ja-
neiro revelou resultados menos expressivos, conforme dados 
apresentados a seguir.
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2.5 - Comentários Finais

Os resultados referentes às atividades industriais do estado 
do Rio de Janeiro revelam espaço para melhorar nos próximos 
meses, caso se materializem os esforços empreendidos pelo 
governo federal para recuperar a atividade econômica e caso, 
especialmente, se resolvam os impasses regulatórios envol-
vendo as atividades de extração de petróleo, além das obras de 
infraestrutura que deverão ser licitadas nos próximos meses. A 
enorme importância das atividades extrativas na indústria do 
estado, como também de seu papel na própria economia na-
cional, permitem supor que a definição das regras dos editais 
envolvendo suas atividades, bem como a tentativa do governo 
federal em recuperar a confiança do empresariado em investir, 
terão papel decisivo não somente para o desempenho da eco-
nomia fluminense, como da própria economia nacional.

O papel das atividades industriais para o dinamismo do 
conjunto da atividade econômica tem sido debatido neste es-
paço nos últimos meses, quer seja por sua capacidade de ge-
rar ganhos de produtividade para as demais atividades, como 
também pelo seu efeito sobre o mercado de trabalho. O que 
tem revelado situação preocupante, nos dados mais recentes, 
são os sintomas de perda de dinamismo da trajetória da massa 
salarial, o que pode, entre outros efeitos negativos, atrapalhar 
a retomada que parece se ensaiar nas atividades do comércio 
varejista – de presença importante na estrutura produtiva do 
estado do Rio de Janeiro.

A desaceleração das vendas tanto do comércio varejista 

como também, e ainda mais intensamente, nas atividades de 
serviços, revelam que o modelo de crescimento baseado no 
consumo parece estar em vias de esgotamento, conforme, 
aliás, tem sido demonstrado nos estudos conjunturais de di-
versas instituições de pesquisas de dados econômicos sobre a 
realidade do país como um todo – e também por economistas 
de diversas filiações ideológicas. Neste contexto, a recupera-
ção da confiança dos empresários em favor da retomada dos 
investimentos e, em especial, a retomada dos investimentos 
públicos, passam a ter um papel fundamental. 

O que também preocupa, no momento, é que o cenário ex-
terno vem emitindo sinais de nova crise, ainda mais com os 
impasses da política fiscal e da irresponsável atuação de con-
gressistas republicanos no congresso americano, que podem 
levar a economia dos EUA, e de todo o mundo, para uma nova 
recessão, situação que complicaria ainda mais a conjuntura 
econômica brasileira. É justamente em um contexto como 
este que este Boletim alerta para a necessidade de o governo 
federal preparar medidas de emergência para o enfrentamen-
to de uma nova crise e, para tanto, sugerimos uma retomada 
vigorosa dos investimentos em obras públicas, por um lado, e 
um enfrentamento cada vez mais intenso e acurado nas variá-
veis que afetam as decisões de investir por parte do empresa-
riado, o que passa pelo debate a respeito dos editais que vão 
formalizar as parcerias público-privadas no governo federal, 
com impacto sobre as economias dos estados.
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Gráfico 6
Arrecadação Mensal de ICMS

Estado do Rio de Janeiro - Jul 12/ Jul 13
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