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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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Os dados desta edição do boletim, relativos ao mês de ou-
tubro de 2013, revelam que houve queda da produção indus-
trial “na margem”, ou seja, contra o mês imediatamente ante-
rior (com ajuste sazonal). Este resultado reverte a trajetória de 
retomada do crescimento da atividade industrial que ensaiava 
se consolidar na virada de agosto para setembro de 2013. In-
felizmente, parece que as medidas de estímulo à retomada da 
produção industrial, que vêm sendo aplicadas pelo governo 
federal nos últimos meses, não têm surtido efeito na atividade 
industrial fluminense.

Menos mal que em setores tradicionais da atividade indus-
trial do estado, como as atividades têxteis, as de alimentos e as 
de bebidas, tiveram desempenho positivo, revertendo trajetó-
ria que havia sido mostrada no boletim anterior. 

No atual boletim, também merece registro a recuperação 
das atividades do setor farmacêutico, que têm um peso im-
portante nas atividades econômicas do estado e peso relati-
vamente alto na produção nacional do setor. Não obstante, no 
setor automobilístico houve queda significativa da produção, 
o que pode ser revertido nos próximos meses caso sejam re-
tomadas as vendas de caminhões, indicador de marcante pre-
sença nas atividades industriais do setor.

O fraco desempenho do setor industrial é preocupante, pe-
los seus efeitos diretos e indiretos sobre as demais atividades 
econômicas e sobre o mercado de trabalho. Por enquanto, a 
atividade industrial do estado, segundo informações divulga-
das pela FIRJAN, ainda tem revelado aumento do faturamento 
real e das horas trabalhadas, mas esse desempenho não pode 
ser medido por muito tempo se a produção industrial continu-
ar com esse comportamento claudicante.

Nas atividades varejistas, o desempenho tampouco tem 
sido positivo. Repetindo o que acontecera no mês anterior 
(setembro contra agosto), também nos dados deste boletim 
(outubro contra setembro) o volume de vendas mostrou re-
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Medidas de estímulo à retomada da 
produção industrial não têm surtido 
efeito na atividade industrial fluminense

tração (dados ajustados sazonalmente) – em resultado que 
esteve abaixo da média nacional. No entanto, tomando-se a 
comparação em relação ao mesmo mês do ano anterior, ob-
serva-se um crescimento das vendas no comércio varejista em 
quase todas as atividades, exceto na venda de tecidos, vestu-
ário e calçados e nas de material para escritório, informática e 
comunicação.

Nas outras atividades características do setor terciário, o 
setor de serviços, o comportamento das atividades é seme-
lhante ao do comércio varejista no que se refere à comparação 
com o mesmo mês do ano anterior, e um pouco melhor quan-
do se compara em relação ao mês imediatamente anterior 
(com ajuste sazonal).

Tais resultados ainda permitiram que o mercado de traba-
lho apontasse para uma trajetória ascensional (conforme os 
boletins anteriores já vinham prevendo), embora a mesma 
esteja se revelando cada vez menos dinâmica - conforme se 
depreende quando feita a comparação entre o volume de 
empregos formais gerados entre janeiro e outubro de 2012 
(111.173 postos formais gerados) e os criados entre janeiro e 
outubro de 2013 (58.495 postos de trabalho formais). Com-
preensivelmente, dadas as características das respectivas 
trajetórias setoriais, o setor industrial tem mostrado cada vez 
menor fôlego na geração de postos de trabalho na economia 
fluminense, o que acende uma luz de alerta para as autorida-
des econômicas do estado e para os pesquisadores ocupados 
destes temas socioeconômicos.

Cumpre destacar neste Boletim a divulgação dos PIBs Mu-
nicipais do Estado do Rio de Janeiro de 2011, onde a Região 
Metropolitana continua a ter participação preponderante, po-
rém declinante, passando de 64,8% em 2010 para 62,2% em 
2011, em grande parte devido ao aumento da participação 
dos municípios produtores de petróleo localizados na Região 
Norte Fluminense.
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DESEMPENHO POR SETOR (em outubro de 2013)
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Desempenho mensal da Economia 
Fluminense – Outubro de 2013

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

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

dida pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, com ajuste sa-
zonal, registrou decréscimo de 1,5% em relação a setembro. 
Na comparação com igual mês do ano anterior (outubro de 
2012), observou-se uma redução de 2,6% na indústria geral, 
de 2,6% na indústria de transformação e de 2,5% na extrativa 
(petróleo/gás).

 
Ainda comparando com outubro de 2012, a contribuição 

positiva mais importante veio da atividade de borracha e plás-
tico (33,2%) impulsionada, em grande parte, pelo aumento na 
fabricação de pneus, chapas ou folhas autoadesivas de plásti-
co, artigos de plástico para uso doméstico, peças e acessórios 
de plástico para veículos automotores, motocicletas, bicicletas 
e similares e sacos de lixo.  Com resultados negativos, no pe-
ríodo destaca-se o setor de metalurgia básica (-14,5%) pres-

sionado, sobretudo, pela menor fabricação de vergalhões e 
bobinas a frio de aços ao carbono.

Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, ainda neste 
mês de outubro em relação ao mês anterior, aumento de 3,6% 
no faturamento real e de 5,9% nas horas trabalhadas. Quanto à 
utilização da capacidade instalada, o resultado de outubro de 
2013 foi de 82,3%, superior à do mês de setembro (81,4%).

Em relação à indústria da construção civil, medida indireta-
mente pelo  consumo de cimento, em agosto de 2013 (último 
dado disponibilizado pelo Sindicato Nacional da Indústria do 
Cimento), houve acréscimo de 5,6% em relação ao mês ante-
rior e crescimento de 4,9% no acumulado de janeiro a agosto 
de 2013. Com relação ao mesmo mês do ano anterior, ocorreu 
um aumento de 4,7%.

Fonte:  MTE / CAGED; SEF RJ; IBGE

Gráfico 1
Taxa de Variação (%) dos setores analisados

Estado do Rio de Janeiro

5



Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense

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 outubro de 2013, resultado negativo na comparação com 
o mês anterior (séries ajustadas sazonalmente), assinalando 
variação de (-0,5 %) no volume de vendas, inferior ao do país 
que 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 4,9% 
sobre o mês de outubro de 2012 e de 4,8% no acumulado 
do ano.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das séries 
sem ajustamento, apenas apresentam resultado negativo, 
no mês de outubro, equipamentos de informática e comuni-
cação (-3,2%). As demais apresentaram crescimento no volu-
me de vendas no mês de outubro, a saber: combustíveis e lu-
brificantes (2,5%); supermercados (7,8%); tecidos, vestuário 
e calçados (8,3%); móveis e eletrodomésticos (9,2%); artigos 
farmacêuticos (3,5%); livros e jornais 14,4%; e outros artigos 
de uso pessoal (6,6%). 

Fonte: IBGE, PIM-PF,. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP
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Com relação à comparação outubro-13/outubro-12 (sé-
rie sem ajuste), das oito atividades do varejo pesquisadas, 
seis apresentaram taxa de variação positiva no volume de 
vendas, conforme os registros a seguir: combustíveis e lu-
brificantes (2,4%); hipermercados e supermercados (3,8%); 
móveis e eletrodomésticos (0,1%); artigos farmacêuticos 
(7,8%); livros e jornais (2,2%); e outros artigos de uso pes-
soal e doméstico (11,1%). As atividades de veículos e motos 
e materiais de construção, contempladas nas estatísticas do 
comércio varejista ampliado registraram as taxas de 5,5% e 
5,4%, respectivamente. No acumulado do ano, os destaques 
ficam por conta das atividades de equipamentos de informá-
tica e de comunicação (29,5%) e outros artigos de uso pes-
soal (17,3%).

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do esta-
do do Rio de Janeiro apresentou, pelo terceiro mês consecu-
tivo, saldo positivo de US$ 192 milhões em outubro de 2013. 
As exportações de combustíveis e lubrificantes representa-
ram o principal produto de exportação do estado.

Gráfico 2
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - Out 12 / Out 13

Ind. Geral

Ind. Transformação

Ind. Extrativa
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2.3 - Serviços

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviço, elaborada 
pelo IBGE, o setor de serviços do Estado do Rio de Janeiro 
apresentou, em outubro de 2013, resultado positivo na com-
paração com o mês anterior, assinalando variação de (2,5%) 
na receita nominal de serviços, inferior à do país que foi de 
(3,6%). Nas demais comparações, obtidas das séries, o setor 
de serviços fluminense obteve, em termos de receita nominal, 
um acréscimo da ordem de 7,1 % sobre o mês de outubro de 
2012 e de 6,5% no acumulado do ano.

Das cinco atividades de serviços pesquisadas pelo IBGE, 
quatro apresentaram crescimento na receita nominal de servi-
ços no mês de outubro: serviços prestados às famílias (6,5%); 
transportes e serviços auxiliares (4,3%); serviços profissio-
nais, administrativos e complementares (3,5%) e serviços de 
informação e comunicação (0,3%). O único setor de serviços 

que apresentou taxa de variação negativa foi outros serviços 
(-1,5%). 

Com relação a outubro-13/outubro-12, quatro atividades 
do setor apresentaram taxa de variação positiva na receita 
nominal de serviços, conforme relacionado a seguir: serviços 
prestados às famílias (14,9%); serviços de informação e comu-
nicação (9,1%); transportes e serviços auxiliares (8,1%) e ser-
viços profissionais, administrativos e complementares (4,4%). 
Neste período, o único setor que apresentou resultado negati-
vo foi o de outros serviços (- 7,0%).

No acumulado do ano (janeiro-outubro), os destaques fi-
caram por conta dos serviços prestados às famílias (8,1%) e 
serviços de informação e comunicação (7,6%).

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio

Gráfico 3
Índice de Volume do Comércio Varejista

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

Brasil

Rio de Janeiro
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2.4 - Agropecuária

O levantamento da safra estadual de cereais e leguminosas, 
no mês de outubro de 2013, realizado pela Coordenação das Es-
tatísticas Agropecuárias do Rio de Janeiro do IBGE, estima uma 
produção da ordem de 19.737 toneladas, inferior em 17,20% à 
obtida em 2012 (23.838 toneladas). No que se refere à área esti-
mada a ser colhida, houve uma redução de 14,77% frente à área 
colhida de grãos em 2012, situando-se em 9.597 hectares. Des-
te total, 883 hectares foram ocupadas com arroz, 3.076 hectares 
ocupadas com feijão, e 5.608 hectares ocupadas com milho.

Nas estimativas de outubro em relação a setembro destaca-
ram-se as variações dos seguintes produtos:  abacaxi (-7,33%) 
- redução na estimativa da área e da produção no município 
de São Francisco de Itabapoana; cana-de-açúcar (-2,31%) - a 
redução na estimativa da produção deve-se a menor produ-
tividade no município de São Francisco de Itabapoana; coco 
(0,85%) - o aumento na estimativa da área e da produção no 
município de Cardoso Moreira e São Fidelis.

Nas estimativas de outubro em relação à safra de 2012 po-
de-se observar que, dentre os 30 produtos analisados, oito 
apresentam variação positiva da produção em relação ao 
ano anterior: borracha (33,85%), café (7,20), caqui (2,84%), 
feijão 1ª safra (1,44%), laranja (10,17%), limão (7,84%) e uva 
(7,58%). Com variação negativa: arroz em casca (-38,02%), 
abacate (-18,27%), abacaxi (-9,33%), banana (-2,31%), batata 
doce (-1,88%), batata 1ª safra ( -6,62),  batata 2ª safra (-27,50%),  
cana (-14,75%), coco (-1,21%), feijão 2ª safra (-17,35%), 
figo (-79,41%), goiaba (-6,43%), mamão (-1,05%),  mandio-
ca (-27,03%), manga (-32,27%), maracujá (-2,43%),melão 
(-76,92%), milho 1ª safra (-11,32%), palmito (-26,25%), pêssego 
(-31,58), tangerina (-1,99%) e tomate (-7,01%).Na variação ab-
soluta, o destaque negativo ficou com a cana-de-açúcar com 
uma produção inferior a 2012 em 839.903 toneladas, e o des-
taque 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 - Out 12 / Out 13

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal de Serviço

Rio de Janeiro

Brasil
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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 outubro de 2013, segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED), ocorreu uma expan-
são de 0,18% no nível de emprego em relação ao estoque de 
trabalhadores assalariados no Estado do Rio de Janeiro. Foram 
gerados 6.686 postos de trabalho. Tal crescimento deveu-se, 
principalmente, ao saldo positivo do setor do comércio (5.535 
postos).

PME

Ao se analisar o emprego no mês de outubro, medido pela 
Pesquisa Mensal de Emprego - PME, observa-se que a taxa de 
desocupação¹ na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi 
de 4,1%, ficando abaixo da média nacional (5,2%). As demais 

regiões metropolitanas da Região Sudeste apresentaram as 
seguintes taxas de desemprego: Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, 4,1%, e Região Metropolitana de São Paulo, 5,6%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de deso-
cupação em outubro de 2013 (4,1%) foi inferior à de setembro 
de 2013 (4,4%) e inferior à de outubro do ano anterior (4,6%). 
A população ocupada, com aproximadamente 5.549 mil pes-
soas, decresceu 0,2% no mês e 0,8% em relação a outubro de 
2012. Por sua vez, o rendimento médio real da população ocu-
pada foi estimado em R$ 2.036,46 no mês de outubro de 2013, 
decrescendo 1,2% em relação ao mês anterior e aumentando 
4,6% 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-set 13/jan-set 12)                   13,4                 13,0                                     11,2
out 13/out 12                                                  23,1                   7,4                                     17,4
out 13/set 13                                                   -0,1                  -5,0                                       3,5
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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 outubro de 2013, 
apresentou boa performance no acumulado do ano, com 
crescimento real de 13,4% contra 12,3% do acumulado até 
setembro. Já São Paulo e Minas Gerais registraram expansão 

de 13,0% e 11,2%, respectivamente, de acordo com os últimos 
dados divulgados pelo Ministério da Fazenda. No comparativo 
de outubro de 2013 em relação ao mesmo mês do ano ante-
rior, o Rio de Janeiro mostrou melhor desempenho (23,1%), 
conforme dados apresentados a seguir.

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

Out 12 / Out 13

SP

Total

RJ
BH

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

Fonte: Minifaz/Cotepe
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O recolhimento de ICMS do mês de outubro de 2013 tota-
lizou R$ 2.782,6 milhões em valores nominais e os resultados 
mensais apurados indicam um melhor desempenho da arre-
cadação em relação ao mesmo mês do ano anterior do que 
em relação ao mês anterior de 2013 (-0,4%). Ainda com rela-
ção ao primeiro indicador, destacam-se o comércio (32,8%) e 
a indústria (14,0%). Já os serviços sofreram retração (-2,5%). 
Em relação ao acumulado do ano, o crescimento total foi de 
6,7%, com expansão do comércio (17,2%) e da indústria (4,4%) 
e queda nos serviços (-2,8%), segundo dados da Secretaria de 
Estado de Fazenda.

Na arrecadação de ICMS das atividades econômicas, em ou-
tubro de 2013, em relação ao mês anterior, os três principais 
setores mostraram o seguinte desempenho: refino de petró-
leo retraiu 19,7%, perdendo 1,8 p.p. de participação (passou 

de 9,4% para 7,6% de participação); eletricidade recuou 2,5%, 
perdeu 0,3 p.p. e informação e comunicação, decresceu 6,4%, 
e também perdeu participação (0,9 p.p.). Nos demais seto-
res industriais os que tiveram variação positiva foram: infor-
mática e eletrônicos (32,6%); metalurgia (28,7%); químicos 
(20,8%); bebidas (13,2%); produtos farmacêuticos (10,9%) e 
alimentos (2,4%) e variação negativa: têxtil (29,1%) e celulose 
e papel (11,5%). No comércio varejista, o principal segmento 
hipermercados e supermercados apresentou crescimento sig-
nificativo de 15,0%. Nos demais segmentos comerciais, cabe 
ressaltar a expansão de combustíveis (6,6%); o de artigos far-
macêuticos, médicos e perfumaria (5,3%) e o de tecidos (2,2%), 
enquanto no setor de livros, jornais, revistas e papelaria houve 
recuo de 17,2%.
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Valores constantes a preços de out / 13

Gráfico 6
Arrecadação Mensal de ICMS

Estado do Rio de Janeiro - Out 12/ Out 13

Indústria
Comércio

Serviços

Agricultura
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2.7 - DESTAQUE MENSAL - PIB Municipal do Rio de Janeiro em 2011  

O Estado do Rio de Janeiro integra a Região Sudeste, a re-
gião geoeconômica mais importante do país, respondendo, 
juntamente com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, por 
55,4% do PIB brasileiro. O território fluminense, com uma área 
de 43.766,6 km², está dividido em 92 municípios agrupados 
em oito Regiões de Governo (Metropolitana, Noroeste Flumi-
nense, Norte Fluminense, Serrana, Baixadas Litorâneas, Médio 
Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Região da Costa Verde).

O Estado do Rio de Janeiro, segunda unidade da federação 
em termos de Produto Interno Bruto  (R$ 462 376 milhões), 
apresentou, em 2011, crescimento de 2,1%, inferior ao de 2010 
que foi de 4,5%. Este resultado foi menor do que o nacional, 
que registrou taxa de variação de 2,7%. O estado respondeu, 
em 2011, por 11,2% do PIB do país, sendo superado apenas 
por São Paulo (31,4%) e seguido por Minas Gerais (9,6%).

Em relação ao desempenho municipal em 2011, cinco mu-
nicípios destacaram-se na liderança das participações no PIB 
do estado, mantiveram suas posições no ranking, com exce-
ção da troca entre Campos dos Goytacazes e Duque de Caxias, 
e concentraram 64,9% da economia fluminense, contra 65,0% 
em 2010: Rio de Janeiro (46,7% em 2010 e 45,3% em 2011); 
Duque de Caxias (6,5% e 5,8%); Campos dos Goytacazes (6,3% 
e 8,0%); Macaé (2,7% e 2,7%) e Niterói (2,8% e 3,1%).

A perda de participação do Rio de Janeiro refletiu, em par-
te, o desempenho relativamente inferior da capital em rela-
ção aos municípios produtores de petróleo. Situação parecida 
passa Duque de Caxias que sofreu com o aumento nos preços 
do petróleo, impactando a atividade de refino, na medida em 
que expandiu os custos intermediários e reduziu o valor adi-

cionado do município. A maior parte dos municípios produto-
res de petróleo tiveram um ano de aumento de participação, 
devido principalmente à expansão em torno de 40% do preço 
da commodity. A participação do interior continuou sua tra-
jetória de ascensão, registrando acréscimo de 1,4 p.p. (passou 
de 53,3% para 54,7%). 

A Região Metropolitana continuou a ter participação pre-
ponderante, porém declinante, com 64,87% em 2010 e 62,62% 
em 2011. Dentre as demais regiões, três melhoraram seu de-
sempenho: Norte Fluminense (12,50% em 2010 e 15,05% em 
2011); Baixadas Litorâneas (5,94% e 7,09%) e Serrana (4,10% e 
4,15%). Ao contrário, Médio Paraíba (7,35% e 6,05%), Noroes-
te Fluminense (1,05% e 1,02%), Costa Verde (3,03% e 2,97%) e 
Centro-Sul Fluminense (1,14% e 1,05%) registraram perda de 
participação. Cabe ressaltar que no Norte Fluminense e nas 
Baixadas Litorâneas é de extrema importância o papel desem-
penhado pela atividade de extração de petróleo e gás. Já no 
Médio Paraíba, a atividade automobilística é a mais relevante 
para o resultado da sua economia. 

O maior PIB per capita é o de Porto Real, seguido de Quissa-
mã e São João da Barra. Estes municípios mantiveram as três 
primeiras colocações de 2010. Já Rio das Ostras e Campos dos 
Goytacazes, quarto e quinto colocados, ascenderam uma po-
sição no ranking de 2011. Porto Real se destaca pelas ativida-
des do setor automobilístico e os demais municípios, pela ex-
ploração do petróleo e gás natural. Os menores PIB per capita 
encontram-se em Mesquita, Guapimirim, Aperibé, Pinheiral e 
Silva Jardim marcados pela forte presença do setor de Admi-
nistração Pública.

Fonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP
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Fonte: IBGE e Fundação Ceperj / Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas - CEEP

Este boletim confirma a necessidade que vem sendo apon-
tada há várias edições, de se acompanhar com especial aten-
ção o desempenho das atividades industriais no estado. Ape-
sar de o Rio de Janeiro, pela sua herança histórica de ex-capital 
federal e de principal ponto de entrada do país, ter como ca-
racterística econômica a elevada concentração de atividades 
do setor terciário (inclusive de um setor público com elevados 
contingentes de empregos bem remunerados e qualificados 
profissionalmente), ainda é muito importante o peso relativo 
das suas atividades industriais, destacando-se, também, o fato 
de que concentra quase 80% das atividades extrativas do país. 
A importância do setor industrial reside em sua capacidade 
de gerar demanda e renda para todos os demais setores da 
economia, tanto dentro do próprio setor industrial, como tam-
bém para as atividades agropecuárias e terciárias. 

As medidas de política econômica que vêm sendo elabora-
das e colocadas em prática em Brasília (DF) ainda não surtiram 
efeitos sobre a atividade industrial do país e, em especial, so-
bre as da economia fluminense. Pelo menos não com a magni-
tude que se espera delas e que são necessárias em um estado 
que, nos anos mais recentes, conseguiu reverter uma anterior 
trajetória de relativo esvaziamento econômico (e industrial, 
em particular) que marcou a economia fluminense desde os 
anos 1980, pelo menos, quando a economia brasileira entrou 
em crise (entre 1960 e 1980, esse esvaziamento relativo já es-
tava em curso, mas naquele período por um motivo diferente: 
transferência da capital federal do Rio de Janeiro para a Região 
Centro-Oeste).

Desde o início do atual século, porém, a economia brasileira 
retomou uma trajetória de crescimento, que pode ser descrita, 
por exemplo, pelo fato de que o mercado de trabalho voltou a 
ter uma crescente formalização, revertendo o que aconteceu 
entre 1980 e 2000. No Estado do Rio de Janeiro, o cenário não 
foi diferente, com uma recuperação econômica importante, 

principalmente nos últimos 5 ou 6 anos, incluindo uma signifi-
cativa expansão da economia do interior do estado. Para tan-
to, teve papel decisivo a atração de importantes investimen-
tos do setor industrial para o interior do estado, em diversas 
regiões. Também foi importante a retomada da produção de 
petróleo e gás, sem contar a realização de diversas obras de 
infraestrutura.

Os desafios para os próximos anos residem na ampliação 
de investimentos em infraestrutura, bem como nos efeitos po-
sitivos que as políticas industriais definidas em âmbito federal 
podem apresentar, especialmente em atividades como extra-
ção de petróleo e gás, siderurgia e indústria automobilística 
(setor de atividade relativamente recente, mas com crescente 
importância na economia fluminense).

É nesse sentido que se revestem da maior relevância os 
dados mencionados neste boletim sobre os resultados já dis-
poníveis da pesquisa do PIB municipal. Estes dados mostram 
ter havido uma significativa expansão relativa do interior do 
Estado do Rio de Janeiro no conjunto da renda estadual. Tal 
desconcentração da renda deveu-se ao desempenho econô-
mico de diversas regiões, em diversos setores. 

Nas próximas edições deste boletim, pretende-se explorar 
mais estes dados de PIB municipal, não só para aproveitar a 
experiência acumulada no tema e o elevado nível de conhe-
cimento do corpo técnico desta instituição com relação a esta 
base de dados. Os dados do PIB municipal representam uma 
importante ferramenta de análise da evolução recente da re-
alidade socioeconômica do estado, podendo ser muito úteis 
para orientar políticas industriais, políticas setoriais e políticas 
públicas que vêm sendo colocadas em prática (bem como 
aquelas a serem, no futuro, implementadas) pelos governos 
federal, estadual e pelas administrações municipais do estado.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Região Metropolitana            64,80 67,93 65,04 66,95 64,87 62,62

 Região Noroeste Fluminense 1,17 1,05 1,01 1,09 1,05 1,02

 Região Norte Fluminense         14,15 12,35 14,97 11,35 12,50 15,05

 Região Serrana                  3,69 3,68 3,63 4,48 4,10 4,15

 Região das Baixadas Litorâneas  7,84 6,49 6,80 5,55 5,94 7,09

 Região do Médio Paraíba         6,08 5,96 6,16 6,53 7,35 6,05

 Região Centro-Sul Fluminense    0,98 1,01 1,00 1,11 1,14 1,05

 Região da Costa Verde 1,30 1,54 1,40 2,93 3,03 2,97

Fonte: IBGE e Fundação CEPERJ/ Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas - CEEP.

Regiões de Governo                                                                  
e

municípios

Participação no PIB (%)

Participação, no PIB a preços de mercado, segundo as Regiões de Governo e municípios
Estado do Rio de Janeiro - 2011
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