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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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O fato mais marcante da evolução conjuntural da econo-
mia fluminense no mês de março de 2013 foi a recuperação 
da atividade industrial na margem, revertendo movimento 
que havia ocorrido entre fevereiro e janeiro de 2013, quando 
a atividade industrial havia sofrido uma queda de 1,5%. Entre 
março e fevereiro deste ano, houve um crescimento de 2,5%. 
Melhor ainda do que o resultado do agregado, é verificar 
que o mesmo mostrou bom “espalhamento” pelo conjunto 
da atividade industrial, tendo apontado resultados positivos 
em todos os segmentos analisados, exceto no setor de bebi-
das e no de edição, impressão e reprodução de gravações. 
Destacaram-se, em especial, o setor farmacêutico (um dos 
setores mais importantes do estado e que concentra parce-
la maior da atividade brasileira do que a média da atividade 
industrial), com crescimento de 17,5% em relação ao mês 
anterior e as atividades de borracha e plástico, com aumento 
de 32,9%. Merecem ser mencionados também os setores de 
refino de petróleo e álcool e o de veículos automotores, nem 
tanto pelos números revelados, mas pela sua importância na 
atividade econômica no estado. O setor de veículos, bastante 
concentrado na produção de caminhões, foi particularmente 
favorecido pela recuperação da taxa de investimento ocorri-
da na economia brasileira nos meses mais recentes, que afe-
tou a atividade de produção de caminhões. 

Deve-se sublinhar, porém, que, apesar dessa melhoria do 
desempenho, na margem, existem sinais de desaceleração 
da atividade industrial quando levado em conta um perío-
do mais longo. Se for feita uma comparação com relação ao 
mês de março do ano passado, verifica-se um crescimento 
de apenas 1,1% na produção manufatureira fluminense, en-
quanto a variação de fevereiro de 2013 contra o mesmo mês 
do ano passado havia apontado crescimento bem mais ex-
pressivo: 3,6%, conforme mencionado no boletim anterior. 
Os sinais de desaceleração mostram-se mais nítidos quando 
se percebe que o acumulado do primeiro trimestre de 2013 
contra o mesmo trimestre em 2012 revela um crescimento de 
5,7%, enquanto o acumulado do primeiro bimestre de 2013 
contra o primeiro bimestre de 2012 havia apontado, conforme 
mencionado no boletim anterior, um crescimento de 8,3%. 

Nos próximos boletins, faz-se urgente observar como ca-
minham os indicadores da atividade industrial, por causa de 
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Atividade industrial fluminense se 
recupera no mês de março e reverte 
movimento de queda do mês anterior

sua importância em termos de seus efeitos encadeadores 
sobre as demais atividades produtivas. Particularmente os 
movimentos das atividades extrativas, farmacêuticas e de 
veículos, pela sua importância em termos de geração de de-
mandas derivadas na matriz industrial do estado, bem como 
a de alimentos, pelo seu peso relativo no conjunto da indús-
tria, devem ser acompanhadas mais de perto para que se 
possa traçar um quadro mais claro a respeito do movimento 
do conjunto da atividade manufatureira.

Com relação à atividade comercial, os resultados 
tampouco são animadores, embora se deva registrar que, 
no trimestre, tiveram desempenho melhores que a média 
nacional. A forte desaceleração da massa salarial no estado 
do Rio de Janeiro deve ter contribuído para o desempenho 
fraco das vendas de varejo, as quais, no conjunto, cresceram 
apenas 0,6% entre fevereiro e março de 2013. Comparando-
se com o resultado de março do ano passado, o crescimento 
foi igual a 7,2%, mas deve-se ponderar que a comparação é 
com uma base muito fraca.

A arrecadação de ICMS continua apontando queda nas 
variações marginais (de mês a mês), repetindo o que aconte-
ceu entre janeiro e fevereiro de 2013. No dado mais recente, 
porém, a queda foi menor (-2,8%) do que havia sido entre 
janeiro e fevereiro de 2013 (-10,3%). O fato desabonador do 
dado mais recente, porém, é que o mesmo sofreu forte in-
fluência de uma queda de 12% na arrecadação do ICMS na 
indústria, intensidade bem maior do que a queda registrada 
no boletim imediatamente anterior a este (queda de 1,4% 
no ICMS arrecadado na indústria entre janeiro e fevereiro de 
2013).

No que se refere à evolução do emprego formal, os dados 
registram que vêm se reforçando os movimentos que já ha-
viam sido sinalizados nos boletins anteriores, com destaque 
para as atividades dos setores de serviços em geral e no de 
construção civil. De positivo também pode-se mencionar 
a expansão de postos de trabalho formais na atividade da 
indústria manufatureira, que gerou 2.560 postos no mês de 
março de 2013, contra os apenas 906 postos que haviam sido 
gerados em fevereiro.
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Março de 2013

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

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

pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste sazonal, 
registrou aumento de 2,5% em relação a fevereiro.  Na com-
paração com igual mês do ano anterior (março de 2012) ob-
servou-se um aumento de 1,1% na indústria geral, um desem-
penho positivo de 3,6% na indústria de transformação e um 
decréscimo de 9,6% na extrativa (petróleo/gás).

Ainda comparando com março de 2012, o principal impac-
to positivo veio de edição, impressão e reprodução de grava-
ções (29,1%), influenciado, pelo aumento na produção de CDs. 
Outros setores seguiram a mesma tendência como os setores 
de farmacêutica (22,2%) e produção de álcool (10,2%), expli-
cados, principalmente, pela maior fabricação de medicamen-
tos, no primeiro ramo, e de óleo diesel e outros óleos combus-
tíveis, no segundo.

Em relação à indústria da construção civil, medida indire-
tamente através do consumo de cimento, em dezembro de 
2012, último dado disponibilizado pelo Sindicato Nacional da 
Indústria do Cimento, houve decréscimo de 10,6% em relação 
ao mês anterior e crescimento de 6,1% no acumulado de ja-
neiro a dezembro de 2012. Com relação ao mesmo mês do 
ano anterior ocorreu um aumento de 1,2%.

Resultados Trimestrais

No primeiro trimestre de 2013, a produção industrial apre-
senta um avanço de 5,7% em relação ao primeiro trimestre de 
2012. A indústria extrativa sofre recuo de 9,5% na comparação 
com o mesmo período de 2012 e, por último, a indústria de 
transformação apresenta um aumento de 9,6% em relação ao 
primeiro trimestre do ano anterior.
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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 março de 2013, resultado positivo, na comparação com o 
mês anterior (ajustadas sazonalmente), assinalando variação 
de 0,6% no volume de vendas, enquanto que o do País apre-
sentou variação negativa de 0,1%. Nas demais comparações, 
obtidas das séries sem ajustes, o comércio varejista fluminen-
se obteve, em termos de volume de vendas, acréscimos da 
ordem de 7,2% sobre o mês de março de 2012 e de 4,7% no 
acumulado do ano.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das séries 
sem ajustamento, apenas uma obteve queda no volume de 
vendas no mês de março, a de livros e papelaria (-29,2 %). As 
demais atividades apresentaram crescimento nas vendas, a 
saber: combustíveis e lubrificantes (10,0%); supermercados 
(11,8%); tecidos, vestuário e calçados (26,0%); outros artigos 
de uso pessoal (39,3%); móveis e eletrodomésticos (13,2%); 
equipamentos de informática e comunicação (36,0%); e arti-
gos farmacêuticos (11,8%).

Com relação à comparação março 13/ março 12 (série sem 
ajuste), com exceção de tecido e vestuário (-2,1%) e móveis 
e eletrodomésticos (-10,0%) que apresentaram resultados 
negativos, as demais atividades do varejo pesquisadas apre-
sentaram taxa de variação positiva no volume de vendas, 

conforme os registros a seguir: combustíveis (+7,8%); super-
mercados (+5,3%); artigos farmacêuticos (+5,0%); livros e jor-
nais (+5,1%); equipamentos de informática e comunicação 
(+45,9%); outros artigos de uso pessoal e doméstico (+34,6%). 
As atividades de veículos e motos e de material de construção, 
que estão contempladas nas estatísticas do comércio varejista 
ampliado, registraram as taxas de variação positivas de (+2,5 
%) e (+11,0%), respectivamente.

Resultados Trimestrais

Em termos trimestrais, os números registrados apontam 
para uma melhora no ritmo de crescimento do volume de 
vendas, com aumento da taxa de 4,7% em relação ao primeiro 
trimestre de 2012.  As atividades pesquisadas que apresenta-
ram melhores resultados foram: Equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação (+36,9%) e Outros arti-
gos de uso pessoal (+23,6%).

Comércio Exterior

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do esta-
do do Rio de Janeiro apresentou um saldo positivo em março 
de 2013 de US$ 840 milhões.  Contribuíram para este superá-
vit as exportações de óleo bruto de petróleo pela Petrobrás 
que representaram 63% das exportações fluminenses.

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

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - Mar 12 / Mar 13

4 5

Ind. Geral
Ind. Transformação

Ind. Extrativa



Maio de 2013 - Ano V - Número 3

2.3 - Emprego

Em março de 2013, segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED), ocorreu acréscimo 
de 0,4% no nível de emprego em relação ao estoque de tra-
balhadores assalariados no estado do Rio de Janeiro. Foram 
criados 15.359 postos de trabalho. Tal acréscimo deveu-se 
principalmente ao saldo positivo nos empregos do setor de 
construção civil (4.296) e serviços (8.088).

Resultados Trimestrais

O saldo acumulado de admitidos no primeiro trimestre de 
2013 foi de 461.523 postos de trabalho, esse número é 3,4% 
superior ao que foi apresentado no mesmo período do ano 
anterior e 10,6% superior ao resultado do quarto trimestre de 
2012.

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 - Mar 12 / Mar 13

Brasil

Rio de Janeiro
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Pesquisa Mensal de Emprego (PME)

Ao se analisar o emprego no mês de março, medido pela 
Pesquisa Mensal de Emprego (PME), observa-se que a taxa 
de desocupação¹ na Região Metropolitana do Rio de Janei-
ro foi de 4,7%, ficando abaixo da média nacional (5,7%). As 
demais regiões metropolitanas da Região Sudeste apresen-
taram as seguintes taxas de desemprego: Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, 4,6%, e Região Metropolitana de São 
Paulo, 6,3%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de de-
socupação em março de 2013 (4,7%) foi superior a de feve-
reiro de 2013 (4,6%) e inferior a de março do ano anterior 
(6,2%). A população ocupada, com aproximadamente 5 505 
mil pessoas, cresceu 0,6% no mês e aumentou 1,4% em rela-
ção a março de 2012. Por sua vez, o rendimento médio real 
da população ocupada foi estimado em R$ 1.941,60 no mês 
de março de 2013, decrescendo 0,8% em relação ao mês 
anterior e aumentando 0,2% 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 março de 2013, 
continuou a apresentar o melhor desempenho no acumula-
do do ano (8,9%), seguido de Minas Gerais (4,1%) e São Pau-

lo (-0,8%), 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 manteve melhor 
resultado (6,9%), conforme dados apresentados a seguir². 

  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. (%)

Mar 12 / Mar 13

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego, IBGE. Elabaoração: Fundação Ceperj - CEEP
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Taxa de crescimento real dos principais arrecadadores de ICMS da Região Sudeste
   
Período                                        Rio de Janeiro (%) São Paulo(%)               Minas Gerais (%)
Acumulado (jan-mar 13/jan-mar 12)                     8,9                   -0,8                                        4,1
mar 13/mar 12                                                    6,9                   -2,9                                       -5,1
mar 13/fev 13                                                   -0,7                    3,5                                       -7,4
  

O recolhimento de ICMS de março de 2013 totalizou 
R$2.340,8 milhões em valores nominais e os resultados apura-
dos indicam que a arrecadação cresceu, em termos reais nos 
comparativos acumulado do ano (6,4%) e mensal referente 
ao mesmo mês do ano anterior (3,2%). Ainda no acumulado 
do ano, observa-se crescimento na indústria e no comércio. O 
primeiro setor registrou expansão 13,6% e o segundo, 10,0%. 
Os serviços ainda apresentam resultados negativos (-4,0%), 
segundo dados da Secretaria de Estado de Fazenda.

A arrecadação de ICMS, nas principais atividades econômi-
cas, em março de 2013, comparada ao mês anterior, apresen-
tou o seguinte comportamento: informação e comunicação, 

acréscimo de 2,2%, com ganho de participação de 0,8 p.p; ele-
tricidade, gás e outras utilidades, queda de 30,9%, com perda 
de 6,3 p.p; e refino de petróleo, decréscimo de 34,7% com per-
da de 2,1 p.p.

Nos demais setores industriais, merecem destaque as varia-
ções positivas registradas em produtos farmacêuticos (42,1%) 
e químicos (28,3%), e as variações negativas encontradas em 
celulose (-38,5%), bebidas (-23,8%), têxtil (-12,2%) e alimentos 
(-8,3%). No comércio varejista, hipermercados e supermer-
cados apresentaram expansão de 27,1% e tecidos, queda de 
13,9%.
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Fonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Gráfico 5
Arrecadação Mensal de ICMS

Estado do Rio de Janeiro - Mar 12/ Mar 13
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2.5 - Comentários Finais

Os sinais aparentemente contraditórios “emitidos” pelos 
indicadores analisados neste boletim revelam que, na verda-
de, a trajetória da economia fluminense, assim como a eco-
nomia brasileira como um todo, deve estar passando por um 
momento de indefinições. Por um lado, parecem revelarem-se 
mais concretos os efeitos das medidas que o governo federal 
e também o do estado do Rio de Janeiro têm tomado para 
promover uma recuperação econômica, especialmente da ati-
vidade manufatureira, tomando medidas que afetaram quase 
todos os segmentos da produção industrial.

Por outro lado, embora indicadores mais recentes da eco-
nomia brasileira tenham apontado para uma melhoria, na 
margem, dos indicadores de taxa de investimento (o que, 
conforme mencionado neste boletim, acabou por favorecer 
o segmento produtor de caminhões no estado), parece que 
as expectativas dos empresários – notadamente depois da 
mais recente decisão do COPOM de continuar elevando a taxa 
básica de juros – não permitem supor, no breve futuro, uma 
trajetória consolidada de ampliação da capacidade produtiva.

No caso da economia fluminense, porém, há algumas pecu-
liaridades que permitem esperar que, em termos de mercado 
de trabalho e de arrecadação tributária (medida pela evolu-
ção da arrecadação de ICMS), pode haver um desempenho, 
pelo menos, acima da média nacional. Trata-se das atividades 
de construção civil, que indicam estarem se robustecendo à 

medida que se aproximam os grandes eventos que terão lu-
gar na capital do estado, e também das atividades de serviços, 
que são as que têm apontado para os melhores resultados em 
termos nacionais e também no estado do Rio de Janeiro, no 
qual estes setores de atividade têm um peso acima da média 
nacional. 

De todo modo, não se deve perder de vista a importância 
das atividades industriais no processo de desenvolvimento 
econômico, quer seja pelos seus relativamente altos salários, 
quer seja pela demanda que gera para outros segmentos da 
atividade econômica. Nesse sentido, continua sendo de viva 
importância discutir políticas de fomento à atividade indus-
trial, e, em particular no caso do estado do Rio de Janeiro, 
discutir como tornar mais integrada a atividade produtiva do 
estado, consolidando cadeias produtivas existentes ou pro-
movendo novas, de tal forma que as medidas de incentivo 
à atividade industrial possam gerar efeitos que não “vazem” 
para importações (no caso das medidas tomadas em âmbito 
do governo federal) ou para outros estados da federação ou 
também para o exterior, no caso de medidas tomadas pelo 
governo do estado do Rio de Janeiro. Tais aspectos e desafios 
de políticas de fomento à produção industrial (que não dizem 
respeito apenas ao pré-sal – este, em especial, representa um 
setor vital para o desenvolvimento econômico do estado do 
Rio de Janeiro) merecerão em breve um estudo mais detido 
por parte desta equipe de analistas.

Indústria

Total

Comércio

Serviços

Agricultura
Outros

Valores constantes a preços de mar / 13
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