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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 utiliza-

das as pesquisas do IBGE (Pesquisa Industrial Mensal 
– Produção Física, Pesquisa Mensal de Comércio, Pes-
quisa Mensal de Emprego); do Ministério do Trabalho 
e Emprego (Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados); 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 Feder-
ação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN).

A partir deste número o Boletim divulgará as estatís-
ticas agrícolas estaduais elaboradas pela Coordenado-
ria de Estatísticas Agropecuárias do Rio de Janeiro do 
IBGE.

@fundacaoceperj
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As atividades da Indústria geral fluminense continuam em 
ascensão, embora aparentemente de forma um pouco menos 
acelerada do que no mês anterior. O acumulado entre janei-
ro e maio de 2013, contra período homólogo de 2012, revela 
crescimento de 5,4%, enquanto que o acumulado de janeiro 
a abril de 2013, mencionado no Boletim anterior, havia reve-
lado taxa igual a 6,1%. Da mesma forma, a comparação mês 
contra mesmo mês do ano anterior, para maio de 2013, revela 
trajetória menor do que ocorrera em abril de 2013, quando 
comparada com abril de 2012.

Tal desempenho da Indústria foi deteriorado pelo com-
portamento das atividades extrativas, que tiveram um de-
sempenho muito ruim no mês passado. Quando se avaliam 
as atividades da Indústria de Transformação, especificamente, 
porém, percebe-se que o resultado é inferior ao revelado no 
Boletim do mês anterior, mas não muito abaixo daquele de-
sempenho, ainda mais quando são analisados os dados dos 
respectivos acumulados em cada ano. Para o acumulado entre 
janeiro e maio de 2013, contra o mesmo período de 2012, o 
crescimento da Indústria de Transformação, especificamente, 
foi de 8,9%, enquanto que para o período de janeiro a abril 
de 2013, contra o mesmo período em 2012, foi de 9,9%, con-
forme mostramos no Boletim do mês anterior. Ou seja, houve 
uma pequena desaceleração.

A maneira mais adequada de avaliar tendências da evo-
lução da atividade econômica industrial é tomar os valores 
acumulados em cada ano, e também considerar a Indústria de 
Transformação isoladamente, por agregar diversos segmen-
tos em sua composição. Em que pese a importância que as 
atividades extrativas têm na estrutura produtiva fluminense, 
as atividades reunidas na Indústria de Transformação reúnem 
uma gama mais diversa de atividades, cujo comportamento 
precisa ser analisado para que se tenha um quadro das pers-
pectivas da economia fluminense nos próximos meses. As ati-
vidades extrativistas estão sujeitas a diversas especificidades 
e problemas que podem afetar seu comportamento conjun-
tural, sendo mais adequado sempre avaliá-las sob uma pers-
pectiva de longo prazo – e esta perspectiva tem sido positiva, 
diga-se de passagem.

Os setores industriais que têm revelado melhor desempe-
nho são os setores químico e o farmacêutico, bem como as 
atividades de veículos automotores, que, na economia do es-
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As atividades da Indústria geral 
fluminense continuam em ascensão

tado do Rio de Janeiro, sofrem forte influência da produção de 
caminhões – que vêm se recuperando modesta mas continua-
mente nos últimos meses.

O comportamento das atividades da Indústria que produz 
alimentos é alentador, mostrando reversão dos resultados 
ruins que vinha exibindo no início do ano; o segmento de pro-
dução de bebidas, porém, continua operando em queda de 
produção.

Nas atividades comerciais, porém, o comportamento da 
economia fluminense, no mês de maio, ao contrário do que 
mostraram os dados acima mencionados, referentes ao setor 
industrial, a trajetória foi bem melhor do que a que havia sido 
exibida no Boletim anterior. 

O acumulado entre janeiro e maio de 2013, comparado 
com o acumulado entre janeiro e maio de 2012 cresceu 4,7%, 
enquanto o acumulado entre janeiro e abril de 2013, contra o 
mesmo período de 2012, havia crescido 4,3% - parece estar, 
em curso, portanto, uma trajetória de reaceleração das vendas 
no comércio varejista fluminense. Nos importantes segmen-
tos de hiper e super mercados, bem como nos de materiais 
para escritório/informática/comunicação e ainda nas vendas 
de veículos, motos e peças é que aparecem os sinais dessa 
aceleração. Ainda não é possível concluir e nem sugerir que 
essa retomada (que ainda foi modesta, sempre é bom repe-
tir) tenha alguma relação com a aproximação dos eventos in-
ternacionais que ocorreriam na capital nos meses seguintes 
(Copa das Confederações e JMJ). Os próximos boletins é que 
permitirão identificar ou perceber sinais nesse sentido.

Como resultado de todos esses movimentos, o mercado 
de trabalho formal tem revelado um comportamento cada 
vez mais robusto, sendo que a criação de postos de trabalho, 
em maio de 2013, ao atingir o valor de 4.575 postos, ampliou 
a média mensal de postos de trabalhos criados no ano até 
então. Mais uma vez, as atividades de agropecuária e afins 
tiveram papel importante para este indicador, mas deve-se 
destacar aqui, também, o bom comportamento da indústria 
de transformação, que gerou 3.357 postos em maio de 2013, 
enquanto havia gerado 1.448 em abril. O resultado, em termos 
de mercado de trabalho formal, só não foi melhor, em maio 
de 2013, pois o desempenho do emprego nas atividades de 
construção civil e do comércio foi negativo.
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Maio de 2013

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

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

pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste sazonal, 
registrou decréscimo de 0,8% em relação a abril. Na compara-
ção com igual mês do ano anterior (maio de 2012) observou-
se um aumento de 3,0% na indústria geral, um desempenho 
positivo de 6,1% na indústria de transformação e um decrésci-
mo de 10,0% na extrativa (petróleo/gás).

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

(58,7%), influenciado, pelo aumento na produção de CDs. Ou-
tros setores seguiram a mesma tendência, como os setores 
veículos automotores (16,5%) e de outros produtos químicos 
(12,7%), explicados, principalmente, pelo aumento na produ-
ção de caminhões e ônibus, no primeiro ramo e de herbicidas 
para uso na agricultura, polipropileno e oxigênio, no segundo.

Gráfico 1
Taxa de Variação (%) dos setores analisados

Estado do Rio de Janeiro

Fonte:  MTE / CAGED; SEF RJ; IBGE   Elaboração CEPERJ-CEEP
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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 maio de 2013, resultado negativo na comparação com o 
mês anterior (ajustadas sazonalmente), assinalando variação 
de -0,4% no volume de vendas. A do País não sofreu alteração. 
Nas demais comparações, obtidas das séries sem ajustes, o co-
mércio varejista fluminense obteve, em termos de volume de 
vendas, um acréscimo da ordem de 6,2% sobre o mês de maio 
de 2012 e de 4,7% no acumulado.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das séries 
sem ajustamento, todas apresentaram crescimento no volu-
me de vendas no mês de maio a saber: Tecidos, vestuário e 
calçados (+15,9%); móveis e eletrodomésticos (+11,2%); equi-
pamentos de informática e comunicação (+13,0%); supermer-
cados (+6,3%); combustíveis e lubrificantes (+4,6%); outros 
artigos de uso pessoal (+4,0 %); livros e papelaria (+2,0%); arti-
gos farmacêuticos (0,01%). 

Com relação à comparação maio 13 / maio 12 (série sem 
ajuste), quase todas as atividades do varejo pesquisadas apre-

sentaram taxa de variação positiva no volume de vendas, 
conforme os registros a seguir: equipamentos de informática 
e comunicação (+57,4%); outros artigos de uso pessoal e do-
méstico (+13,1%); combustíveis (+11,2%); artigos farmacêu-
ticos (+7,0 %); móveis e eletrodomésticos (+6,7%); tecido e 
vestuário (+0,1%); hipermercados e supermercados (+4,4%). 
A variação negativa ocorreu com  livros e jornais (-2,4%). As 
atividades de veículos e motos e de material de construção, 
que estão contempladas nas estatísticas do comércio varejista 
ampliado, registraram as seguintes taxas (+14,7%) e (+8,0%), 
respectivamente.

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do esta-
do do Rio de Janeiro apresentou pelo segundo mês consecuti-
vo um saldo negativo, de US$ 379 milhões.  Contribuíram para 
este déficit as importações de óleo bruto de petróleo e gás 
natural liquefeito pela Petrobrás, que representaram 33,5% 
das importações fluminenses.

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

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - Mai 12 / Mai 13

Ind. Geral

Ind. Transformação

Ind. Extrativa
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2.3 -Agropecuária

A agropecuária, responsável por 0,4% do valor adicionado 
do estado, tem apresentado nos últimos anos crescimentos na 
variação real, em função do bom desempenho do cultivo do   
tomate, abacaxi e mandioca, da lavoura temporária, do cultivo 
do café e do coco da baia, e da lavoura permanente.

O levantamento da safra estadual de cereais e legumino-
sas, no mês de maio de 2013, realizado pela Coordenação das 
Estatísticas Agropecuárias do Rio de Janeiro do IBGE, estima 
uma produção da ordem de 19.662 toneladas, inferior em 
17,5% à obtida em 2012 (23.838 toneladas). No que se refere 
à área estimada a ser colhida, houve uma redução de 15,2% 
frente à área colhida de grãos em 2012, situando-se em 9.544 
hectares. Deste total, 883 hectares foram ocupadas com arroz, 
3.053 hectares ocupadas com feijão e 5.608 hectares ocupa-
das com milho.

 
No levantamento sistemático da produção agrícola de 

maio em relação a abril destacam-se as variações na produ-
ção dos seguintes produtos: arroz (-15,3%), abacaxi (30,1%), 
banana (0,2%), batata 2ª safra (93,3%), borracha (69,1%), café 
(-0,1%), cana (-5,4%), coco (0,1%), feijão 1ª safra (1,3%), feijão 

2ª safra (-20,9%), goiaba (-1,6%), mandioca (0,1%), manga 
(6,6%), melão ( -57,1%), milho 1ª safra (-6,2%), tomate (-0,3%) 
e uva (3,1%).

Nas estimativas de maio em relação à safra de 2012 obser-
va-se que dentre os trinta produtos analisados, sete apresen-
tam variação positiva da produção em relação ao ano ante-
rior: borracha (33,8%), café (7,1%), caqui (2,8%), feijão 1ª safra 
(1,4%), laranja (10,5%), limão (8,2%) e uva (3,1%). Com variação 
negativa: arroz (-38,0%), abacate (-18,3%), abacaxi (-2,2%), ba-
nana (-2,2%), batata doce (-1,0%), batata 2ªsafra (-27,5%), cana 
(-12,7%), coco (-2,0%), feijão 2ª safra (-20,9), figo (-79,4%), goia-
ba (-6,4%), mamão (-1,0%), mandioca (-26,8%), manga (-31,2%), 
maracujá (-3,3%), melão (-76,9%), milho 1ª safra (-11,3), palmito 
(-26,2%), pêssego (-31,6%), tangerina (-0,4%) e tomate (-7,9%). 
Mantiveram-se estáveis: batata 1ª safra, e urucu. Na variação 
percentual, o destaque positivo foi a laranja, com 10,5%, e o 
destaque negativo, o melão, com – 76,9%. Na variação absolu-
ta, o destaque positivo foi a laranja, com 5,764 toneladas, e o 
destaque negativo, a cana com – 724.903 toneladas.

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio, Elaboração CEPERJ-CEEP

Gráfico 3
Índice de Volume do Comércio Varejista

Brasil e Estado do Rio de Janeiro - Mai 12 / Mai 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 -Emprego

Em maio de 2013, segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - CAGED, ocorreu acréscimo 
de 0,1% no nível de emprego em relação ao estoque de tra-
balhadores assalariados no estado do Rio de Janeiro. Foram 
criados 4 575 postos de trabalho. Tal acréscimo deveu-se prin-

cipalmente ao saldo positivo nos empregos do setor de indús-
tria de transformação (3.357) e serviços (2.542). Por outro lado, 
os piores desempenho foram dos setores de construção civil 
(-1.342) e comércio (-1.361).

PME

Ao se analisar o emprego no mês de maio, medido pela Pes-
quisa Mensal de Emprego - PME, observa-se que a taxa de de-
socupação¹ na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi de 
5,2%, ficando abaixo da média nacional (5,8%). As demais re-
giões metropolitanas da Região Sudeste apresentaram as se-
guintes taxas de desemprego: Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, 4,3%, e Região Metropolitana de São Paulo, 6,3%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de de-
socupação em maio de 2013 (5,2%) foi superior à de abril de 
2013 (4,8%) e igual à de maio do ano anterior. A população 
ocupada, com aproximadamente 5 482 mil pessoas, decres-
ceu 0,3% no mês e aumentou 0,2% em relação a maio de 2012. 
Por sua vez, o rendimento médio real da população ocupada 
foi estimado em R$ 1.986,20 no mês de maio de 2013, crescen-
do 0,1% em relação ao mês anterior e aumentando 3,0% na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Tabela 2
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2.5 - Arrecadação do ICMS

O Estado do Rio de Janeiro, dentre os principais estados ar-
recadadores de ICMS da Região Sudeste, em maio de 2013, 
continuou a apresentar o melhor desempenho no acumulado 
do ano (6,0%), seguido de Minas Gerais (3,9%) e de São Paulo 

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

Mai 12 / Mai 13

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego, IBGE. Elabaoração: Fundação Ceperj - CEEP
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(2,1%), de acordo com os últimos dados divulgados pelo Mi-
nistério da Fazenda. Nos comparativos mensais, o Rio de Ja-
neiro revelou resultados menos expressivos, conforme dados 
apresentados a seguir.

Taxa de crescimento real dos principais arrecadadores de ICMS da Região Sudeste
   
Período                                        Rio de Janeiro (%) São Paulo(%)               Minas Gerais (%)
Acumulado (jan-mai 13/jan-mai 12)                     6,0                    2,1                                        3,9
mai 13/mai 12                                                    2,0                  11,1                                        7,5
mai 13/abr 13                                                   -4,5                    4,5                                        1,1
  
Fonte: Minifaz / Cotepe

Tabela 2
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O recolhimento de ICMS de maio de 2013 totalizou R$ 
2.380,9 milhões em valores nominais e os resultados apurados 
indicam que a arrecadação decresceu em termos reais 4,8% 
em relação ao mês anterior, mas em relação a maio de 2012 
a variação positiva foi de 10,2% e, no acumulado do ano, de 
5,7%. Ainda considerando o primeiro indicador citado o co-
mércio teve o pior desempenho setorial (-11,5%), a indústria 
também registrou retração (-3,6%) e os serviços apresentaram 
crescimento de 7,0%, segundo dados da Secretaria de Estado 
de Fazenda.

A arrecadação de ICMS, nas principais atividades econômi-
cas, em maio de 2013, comparada ao mês anterior, apresentou 
o seguinte comportamento: eletricidade, gás e outras utilida-
des, crescimento de 21,9% com ganho de 3,1 p.p. (passou de 
10,9% de participação para 14,0%); informação e comunica-

ção, expansão de 5,1%, com ganho de participação de 1,5 p.p. 
(passou de 14,7% para 16,2%), e refino de petróleo registrou 
perda acentuada (-61,5%), com perda de 4,1 p.p. (passou de 
6,8% para 2,7%).

Nos demais setores industriais, merecem destaque as varia-
ções positivas registradas em produtos químicos (26,6% con-
tra -22,2% do mês anterior), têxtil (+7,2% contra +41,9%), bebi-
das (+5,4% contra 6,9%) e as variações negativas encontradas 
em metalurgia (-23,1% contra 36,8%), informática e eletrôni-
cos (-17,0 contra +63,5%), alimentos (-14,6% contra +24,2%), 
e celulose e papel (-9,4% contra +37,5%). No comércio vare-
jista, o principal segmento hipermercados e supermercados 
apresentou queda de 15,4% contra crescimento de 0,8% do 
mês anterior e artigos farmacêuticos, médicos e perfumaria, 
acréscimo de 6,2% contra 1,5%.
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Comentários Finais

Os dados de maio de 2013 ainda embutem muitos movi-
mentos contraditórios, resultados de um momento típico 
marcado pelas dificuldades de a atividade econômica brasilei-
ra recuperar seu dinamismo. 

A sinalização de recuperação da atividade industrial é um 
importante elemento que pode marcar positivamente o nível 
de atividade do estado nos próximos meses, mas essa frágil re-
cuperação da atividade pode ser obstaculizada, por exemplo, 
se as atividades de comércio e de construção civil continua-
rem demitindo nos próximos meses. A demissão de trabalha-
dores assalariados formais nessas atividades foi o fato preocu-
pante desse último mês, que chamou a atenção justamente 
por tal comportamento não ser habitual nessa época do ano, 
nesses setores. 

A massa salarial, se persistirem esses movimentos de de-
missão nesses setores, pode começar a sofrer  forte desacele-
ração ou mesmo queda nos próximos meses, com efeitos no-
civos à demanda por bens e serviços se a mesma se confirmar.

 
O comportamento ainda positivo da arrecadação de ICMS, 

embora tenha decrescido em relação ao mês imediatamente 

anterior, aumentou em relação ao mesmo mês do ano anterior. 
Esse comportamento, portanto, joga um alento em relação à 
manutenção de obras públicas e programas de fomento à ati-
vidade econômica, que são muito importantes em momen-
tos de incerteza em relação à atividade econômica, podendo 
somar-se aos esforços que vêm sendo feitos pelo governo fe-
deral para que o PIB deste ano de 2013 tenha desempenho 
melhor do que o do ano anterior.

Os dados reunidos neste Boletim revelam que o estado do 
Rio de janeiro é aquele, na região sudeste, que tem exibido, 
até aqui, no ano de 2013, o melhor desempenho arrecadador, 
em comparação com o ano passado, fazendo crer que o poder 
público fluminense, em comparação com os demais estados 
do sudeste do país, seria aquele que, em tese, teria as melho-
res condições de executar gastos públicos contra-cíclicos para 
fomentar a atividade econômica e reverter a tibieza que a ati-
vidade econômica vem demonstrando no estado – repetindo 
cenário de todo o país.
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