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O Boletim de Conjuntura Econômica 

Fluminense, elaborado pela Fundação Ceperj, 

tem por objetivo acompanhar mensalmente a 

economia do Estado do Rio de Janeiro, 

fornecendo subsídios voltados de forma geral 

para a sociedade, e, em especial, para gestores 

públicos na elaboração de políticas públicas 

direcionadas para o planejamento do 

desenvolvimento do estado.

Os indicadores aqui apresentados refletem, de 

fato, um acompanhamento da economia 

fluminense e os dados analisados referem-se as 

Indústrias Extrativa, de Transformação, de 

Construção Civil, Comércio, Serviços e 

Agricultura, que contribuem para o cálculo da 

taxa de variação do Produto Interno Bruto, 

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 

utilizadas as pesquisas do IBGE (Pesquisa 

Industrial Mensal – Produção Física, Pesquisa 

Mensal de Comércio, Pesquisa 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 Mensal de 

ICMS); do Sindicato Nacional da Indústria do 

Cimento SNIC; e da Federação das Indústrias do 

Rio de Janeiro – FIRJAN.
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Síntese do boletim: 
Desempenhos do Comércio 
Varejista e o de Serviços compensam
perdas do Setor Industrial 

Os principais indicadores econômicos de 2014 

ratificam o quadro de desaceleração da economia 

fluminense quando comparados com os resultados 

do ano anterior. Nesse sentido, o setor industrial 

apresentou crescimento de 0,2 %, em 2013, e 

redução de 3,0 %, em 2014. O comércio varejista 

assinalou expansão de 5,0 %, em 2013, frente a um 

crescimento de apenas 3,2 %, em 2014. Na direção 

oposta, o setor de serviços pulou de um crescimento de 

6,6%, em 2013, para 7,5%, em 2014. No segmento do 

emprego formal, surgiram 63.679 novos empregos e, em 

2014, reduziu em quase a metade o quantitativo de 

postos de trabalho. Por conta do fraco desempenho da 

economia, como um todo, a arrecadação do ICMS 

registrou queda 4,1% no ano de 2014 comparado a 2013. 

A produção industrial do Rio de Janeiro em dezembro 

de 2014 registrou queda de 0,4% em relação ao mês 

anterior. Na comparação com dezembro de 2013, 

observou-se uma redução de 1,1%. A indústria de 

transformação apresentou um desempenho 

negativo de 4,9% e um aumento de 8,4% na extrativa 

(petróleo/gás). O acumulado do ano apresentou 

queda na produção física de 3,0% na indústria geral, 

4,7 % na indústria de transformação e aumento de 

1,6% na indústria de petróleo e gás.

O comércio varejista do Estado do Rio de Janeiro, 

em dezembro de 2014, registrou queda de 2,3% no 

volume de suas vendas em comparação ao mês 

anterior, enquanto que a queda no volume de vendas 

do País foi de 2,6%. Nos demais comparativos, o 

comércio varejista fluminense apresentou 

crescimento de 2,3% em relação a dezembro de 

2013 e de 3,2% no acumulado do ano. Contribuíram 

para este resultado anual, a manutenção do 

crescimento do emprego e renda do trabalhador e 

redução dos preços de determinados bens de 

consumo.

O setor de serviços do Estado do Rio de Janeiro, em 

dezembro de 2014, apresentou resultado positivo em 

sua receita nominal, na comparação com o mês 

anterior, assinalando variação de 9,7%, enquanto 

que a do País registrou crescimento de 8,3%. Os 

demais indicadores juntos apresentaram um 

crescimento de 3,8% sobre o mês de dezembro de 

2013 e de 7,5% no acumulado do ano.
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O segmento do emprego formal registrou uma 

redução de 0,93% em relação ao estoque de 

trabalhadores admitidos em 2014, no Estado do Rio 

de Janeiro. No acumulado do ano (jan-dez de 2014), 

o saldo foi positivo com a geração de 34.744 

empregos diretos.

A receita de ICMS, em dezembro de 2014, totalizou R$ 

2.571,8 milhões em valores nominais e o resultado 

apurado em relação a variação real mensal do mês 

anterior foi de queda de 1,6%, com destaque para os 

segmentos da indústria 10,5% e de serviços 1,2%, 

contrabalançado com o crescimento de 9,5% do 

comércio. No comparativo dez-14/dez-13, a queda 

na arrecadação foi de 15,3% e os principais setores 

apresentaram contrações s igni f icat ivas,  

excetuando-se o comércio que registrou 

crescimento de 2,3%. No acumulado do ano a 

queda foi de 4,1% e só o comércio manteve a taxa 

de crescimento de 4,7% contra 5,0% até o mês 

anterior.
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QUADRO 1

DESEMPENHO POR SETOR (Em dezembro de 2014)



 

2.1 - Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 

Gráfico 1:
Taxa de Variação (%) dos setores analisados

Estado do Rio de Janeiro

Fontes: MTE / CAGED, SEF RJ: IBGE, Elaboração: FUNDAÇÃO CEPERJ - CEEP
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Desempenho mensal da Economia
Fluminense – Dezembro de 2014

Em dezembro, a produção industrial do Rio de 

Janeiro, medida pela Pesquisa Industrial Mensal 

do IBGE, com ajuste sazonal, registrou queda de 

0,4% em relação a novembro. Na comparação 

com igual mês do ano anterior (dezembro de 2013) 

observou-se uma queda de 1,1% na indústria geral, 

de 4,9% na indústria de transformação e um 

aumento de 8,4% na extrativa (petróleo/gás).

Vale destacar que, os principais impactos 

negativos ficaram com os segmentos de 

veículos automotores, reboques e carrocerias e 

o de metalurgia, com quedas de 25,4% e de 

8,2% respect ivamente, pressionados, 

Gráfico 1:
Taxa de Variação (%) dos setores analisados

Estado do Rio de Janeiro

principalmente, pela menor fabricação de 

automóveis, caminhões e chassis com motor 

para ônibus ou para caminhões; e de bobinas 

grossas de aços ao carbono, fio-máquina de 

aços ao carbono e ligas de alumínio em formas 

brutas. Por outro lado, os resultados mais 

importantes do setor industrial vieram dos setores 

extrativos (8,4%) e o de produtos alimentícios 

(7,2%), impulsionados, especialmente, pela 

maior extração de óleos brutos de petróleo e 

pela maior produção de sorvetes, picolés e 

produtos gelados comestíveis, produtos 

embutidos ou de salamaria e pães de forma 

industrializados.

dezembro de 2014 - Ano VI - nº12



2.2 - Comércio Varejista e do Exterior

Gráfico 2:
Índice de volume da Indústria

Estado do Rio de Janeiro - dezembro/13 - dezembro/14

Fontes: IBGE, PIM- PF Elaboração: FUNDAÇÃO CEPERJ - CEEP

De acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio 

do IBGE, o comércio varejista do Estado do Rio 

de Janeiro apresentou, em dezembro de 2014, 

resultado negativo de 2,3% em seu volume de 

vendas em relação ao mês anterior (séries 

ajustadas sazonalmente), o mesmo acontece 

com o volume de vendas nacionais, com queda 

de 2,6%. Nas demais comparações obtidas das 

séries sem ajustes, em dezembro o comércio 

varejista fluminense apresentou aumento de 

2,3% no volume de suas vendas, em relação ao o 

mês do ano anterior e de 3,2% no acumulado do 

ano, com destaques para as atividades de 

produtos farmacêuticos e de outros artigos de 

uso pessoal.

Dos segmentos varejistas pesquisados pelo 

IBGE, extraídos das séries sem ajustamento, 
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todos apresentaram crescimento no volume de 

vendas no mês de dezembro: supermercados, 

24,9 %; tecidos, vestuário e calçados, 72,5%; 

móveis e eletrodomésticos, 17,3%; artigos 

farmacêuticos, 12,7%; livros e jornais, 54,8%; 

equipamentos de informática e comunicação, 

132,9%, outros artigos de uso pessoal, 50,8% e 

combustíveis e lubrificantes, 6,7%.

Na comparação dezembro 14/ dezembro 13 

(série sem ajuste), quatro dos oito segmentos 

do varejo pesquisados apresentaram 

crescimento em seus volumes de vendas: 

outros artigos de uso pessoal e doméstico, 

14,0%; artigos farmacêuticos, 11,4%; 

combustíveis e lubrif icantes, 2,4% e 

hipermercados e supermercados 1,8%. 

A p r e s e n t a r a m  q u e d a s :  m ó v e i s  e  

Por sua vez, os indicadores da FIRJAN mostraram, ainda neste mês de dezembro em relação ao 
mesmo mês do ano anterior, aumento de 4,6% no faturamento real e queda de 0,7% nas horas 
trabalhadas. Quanto à utilização da capacidade instalada, o resultado de dezembro de 2014 foi de 
77,6%, resultado inferior ao mesmo mês do ano anterior (79,7%).
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2.3 - Serviços

Comércio Exterior

Conforme a Pesquisa Mensal de Serviço, 

elaborada pelo IBGE, o setor de serviços do 

Estado do Rio de Janeiro apresentou, no 

comparativo do mês de dezembro de 2014 com o 

mês anterior, crescimento de 9,7% em sua receita 

nominal, enquanto o País registrou um 

crescimento de 8,3%. Nas demais comparações, 

eletrodomésticos, 7,7%; livros e jornais; 7,0%, 

tecido e vestuário, 5,2% e equipamentos de 

informática e comunicação, 5,1%. Os segmentos 

de veículos e motos e de construção que são 

contemplados nas estatísticas do comércio 

varejista ampliado, registraram crescimento de 

4,0% e 10,2%, respectivamente.

No acumulado do ano os segmentos que mais 

se destacaram positivamente foram: outros 

artigos de uso pessoal e doméstico, 9,6%, por 

conta da diversidade de itens comercializados 

neste segmento o que favorece as vendas neste 

período natalino, e os artigos farmacêuticos, 5,6%, 

devido à variação de preços dos medicamentos 

que ficou abaixo do índice geral de preços. 

obtidas das séries, o setor de serviços 

fluminense obteve, em termos de receita 

nominal, um acréscimo da ordem de 3,8 % 

sobre o mês de dezembro de 2013 e de 7,5% no 

acumulado do ano.

As cinco atividades de serviços, pesquisadas 

Gráfico 3:
Indíce de volume do comércio varejista

Brasil e Estado do Rio de Janeiro - dezembro/13 - dezembro/14

dezembro de 2014 - Ano VI - nº12
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Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do Estado do Rio de Janeiro fechou o ano de 2014 
com um superávit de US$ 1 041 milhões, resultado de US$ 22,619 bilhões em exportações e US$ 
21,578 bilhões em importações. Destaque para o setor de combustíveis e lubrificantes, o de maior 
participação na pauta de exportação, 61,0%.

Fontes: IBGE,  Elaboração: FUNDAÇÃO CEPERJ - CEEP
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O levantamento da safra estadual de cereais e 

leguminosas, no mês de dezembro de 2014, 

realizado pela Coordenação das Estatísticas 

Agropecuárias do Rio de Janeiro do IBGE, 

estima uma produção da ordem de 16.650 

toneladas, inferior em 16,0% à obtida em 2013 

(19.711 toneladas). No que se refere à área 

estimada a ser colhida, houve uma redução de 

16,5% frente à área colhida de grãos em 2013, 

2.4 - Agropecuária

Fonte: IBGE  Pesquisa Mensal de Serviços; Elaboração: FUNDAÇÃO CEPERJ - CEEP.

Gráfico 4:
Índice de receita nominal de serviços

Brasil e Estado do Rio de Janeiro - dezembro/13 - dezembro/14

situando-se em 8 015 hectares. Deste total, 885 

hectares foram ocupados com arroz, 2 548 

hectares com feijão e 4 611 hectares com milho.

Quanto à produção agrícola de dezembro de 

2014, em relação a novembro do mesmo ano, 

destacam-se com variação negativa os 

seguintes produtos: berinjela (-0,07%), cana 

forrageira (-4,65%), coco verde (-0,01%), feijão 

pelo IBGE, apresentaram variação positiva na 

receita nominal de serviços, no mês de 

dezembro em relação ao mês imediatamente 

anterior: outros serviços, 21,6%; serviços 

profissionais, administrativos e complementares, 

16,9%; serviços prestados às famílias, 16,0%; 

transportes e serviços auxiliares, 8,2%; e serviços 

de informação e comunicação, 3,4%. 

Com relação a dezembro 14/ dezembro 13, 

todas as atividades pesquisadas apresentaram 

taxa de variação positiva na receita nominal de 

serviços, conforme relacionado a seguir: 

transportes e serviços auxiliares, 7,6%; outros 

serviços, 4,9%; serviços prestados às famílias, 

3,2%; serviços profissionais, administrativos e 

complementares, 2,3%; e serviços de 

informação e comunicação, 1,3%.

No acumulado do ano (janeiro-dezembro), os 

destaques ficaram por conta dos transportes e 

serviços auxiliares, 9,9%; outros serviços, 

7,2%; e serviços profissionais, administrativos 

e complementares, 7,0%.
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Em dezembro de 2014, segundo dados do 

C a d a s t r o  G e r a l  d e  E m p r e g a d o s  e  

Desempregados - CAGED, foram extintos 

21.138 postos de trabalho. O destaque negativo 

foi o setor de serviços (-13.141 postos), 

construção civil (-5.022) e indústria de 

transformação (-4.437).

Tabela 1
Comportamento do Emprego Formal, segundo setores de atividade econômica

Estado do Rio de Janeiro

-21.138

-309

-26

-4.437

-5.022

-365

2.994

-13.141

-832

Setores de Atividade Econômica

Fonte: MTE/CAGED      Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Total

Agropecuária, extrativa vegetal, caça e pesca

Extrativa mineral

Indústria de transformação

Construção civil

Serviços industriais de Utilidade Pública

Comércio

Serviços

Administração Pública

Tabela 1
Comportamento do Emprego Formal, segundo setores de atividade econômica

Estado do Rio de Janeiro

Setores de Atividade Econômica

Fonte: MTE/CAGED      Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Variação Absoluta
dezembro / 2014

Variação Absoluta
dezembro / 2014

dezembro de 2014 - Ano VI - nº12

2ª safra (-4,64%) e milho 2ª safra (-3,75%). No 

caso da berinjela e da cana forrageira, a redução 

da área e da produção deve-se à seca registrada 

nos municípios de Cardoso Moreira e São João 

da Barra e, no que se refere ao coco verde, a 

principal causa foi a menor produtividade no 

município de Três Rios. Em relação às safras de 

feijão e milho a redução da produção deve-se a 

seca que vem ocorrendo nos municípios de 

Quissamã e São Francisco de Itabapoana.

Nas estimativas de dezembro 2014, em relação 

à safra de 2013, pode-se observar que, dentre os 

doze produtos analisados, três apresentam 

variação positiva da produção em relação ao 

ano anterior: laranja (61,0%), café (3,9%) e 

tomate (13,9%). Com variação negativa: 

abacaxi (-9,0%), arroz em casca (-10,9 %), 

banana (-12,6%), cana de açúcar (-3,4%), 

coco-da-baía (-5,7%), feijão 2ª safra (-16,3%), 

mandioca (-1,9%) e milho 1ª safra (-23,7%). Na 

variação absoluta, o destaque negativo ficou 

com a cana-de-açúcar, com uma produção 

inferior a 2013 em 170.020 toneladas, e o 

destaque positivo com a laranja, com 36.785 

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

dezembro 13 - dezembro 14/ /

Gráfico 5:
Taxa de Desocupação por Região Metropolitana e Total das áreas PME (%)

dezembro/13 - dezembro/14

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

Gráfico 5:
Taxa de Desocupação por Região Metropolitana e Total das áreas PME (%)

novembro//13 - novembro//14

O Estado do Rio de Janeiro, dentre os principais 

estados arrecadadores de ICMS da Região 

Sudeste, em dezembro de 2014, apresentou 

variações reais negativas, no acumulado do ano 

e nos indicadores mensais. São Paulo também 

apresentou desempenho negat ivo no 

2.6 Arrecadação do ICMS 

Título do Eixo

Rio de Janeiro Belo Horizonte São Paulo Total das áreas - PME

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de desocupação em dezembro de 2014, 3,5%, foi 

inferior à do mês anterior, 3,6% e inferior à de dezembro do ano anterior, 3,7%. A população ocupada, 

com aproximadamente 5.480 mil pessoas, decresceu 1,3% no mês e 1,4% em relação a dezembro de 

2013. Por sua vez, o rendimento médio real da população ocupada foi estimado em R$ 2.378,60 no 

mês de dezembro de 2014, diminuindo 1,0% em relação ao mês anterior e aumentando 2,6% na 

comparação com o mesmo mês do ano anterior.

acumulado, mas nos demais indicadores 

melhorou sua performance, ao contrário de 

Minas Gerais, cujas taxas revelaram resultados 

inversos ao desse estado, de acordo com os 

últimos dados divulgados pelo Ministério da 

Fazenda. 

Pesquisa Mensal de Emprego

Ao se analisar o emprego no mês de dezembro, 

medido pela Pesquisa Mensal de Emprego – 

PME, observa-se que a taxa de desocupação na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi de 

3,5%. As demais regiões metropolitanas da 

Região Sudeste apresentaram as seguintes 

taxas de desemprego: Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, 2,9%; e Região Metropolitana 

de São Paulo, 4,4%.

1 Total de pessoas desocupadas dividido pela População Economicamente Ativa - PEA (População entre 15 e 65 anos que estão 
trabalhando ou procurando emprego).
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O recolhimento de ICMS, em dezembro de 2014, 

totalizou R$ 2.571,8 milhões em valores 

nominais, e o resultado apurado em relação à 

variação real mensal de dez-14/nov-14 foi de 

queda de 1,6%, com destaque negativo para a 

indústria (-10,5%) e os serviços (-1,2%), 

contrabalançado com o crescimento de 9,5% do 

comércio. No comparativo dez-14/dez-13, a 

variação total foi de -15,3% e os principais 

setores apresentaram contrações significativas, 

excetuando-se o comércio que registrou 

crescimento de 2,3%. No acumulado do ano a 

taxa foi de -4,1% e só o comércio manteve a taxa 

de crescimento positiva de 4,7% contra 5,0% até 

o mês anterior, segundo dados da Secretaria de 

Estado de Fazenda.

Na arrecadação de ICMS das atividades 

econômicas, em dezembro de 2014, em relação 

ao mês anterior, os dois principais setores 

apresentaram resu l tados  negat ivos:  

eletricidade (-25,4% contra 35,8% do mês 

anterior); e informação e comunicação (-0,4% 

contra -10,2%). Já o setor de refino do petróleo 

continuou a apresentar crescimento de 8,9% 

contra 7,3% do mês anterior. Nos demais 

setores industriais selecionados, os destaques 

positivos foram químicos 16,0% e têxtil 11,5%. E 

os negativos, informática e eletrônicos (-

32,8%), celulose e papelão (-8,5%), alimentos (-

5,9%) e metalurgia (-5,7%). No comércio varejista, 

o principal segmento selecionado, hipermercados 

e supermercados, responsável por 2,0% da 

arrecadação do tributo, recuou 11,4%.  

Setores Econômicos
(C/A)

Fonte: PREVIN/SUACIEF/SEFAZ; Não inclui Dívida Ativa, Multa e Mora. Valores apurados na data do recolhimento
Variação real apurada pelo IPCA - IBGE.  (1) Sem CNAE

Agricultura

Comércio

Indústria

Serviços

Outros (1)

Total

12,2

10.727,9

14.401,1

5.202,1

405,0

30.748,3

Absoluto

(A)

0,0

34,9

46,8

16,9

1,3

100,0

Participação 

(B)           (%)

Valores Nominais em Milhões (R$)

Jan-dez 2013

Absoluto

(C)

Participação

(D)           (%)

Jan-dez 2014 Variação real %

9,8

11.934,3

14.003,9

5.107,2

269,8

31.325,00

0,0

38,1

44,7

16,3

0,9

100,0

-23,8

4,7

-8,4

-7,6

-37,7

-4,1

Desempenho da Arrecadação dos Setores Econômicos
Estado do Rio de Janeiro Jan-dez 14 / Jan-dez 13

Setores Econômicos

Absoluto

(A)

Participação 

(B)           (%)

Absoluto

(C)

Participação

(D)           (%)
(C/A)

Fonte: PREVIN/SUACIEF/SEFAZ; Não inclui Dívida Ativa, Multa e Mora. Valores apurados na data do recolhimento
Variação real apurada pelo IPCA - IBGE.  (1) Sem CNAE

dezembro de 2014 - Ano VI - nº12

Variação real apurada pelo IPCA - IBGE
Inclui dívida ativa, multa e mora.

-5,2

-2,4

-17,2

Fonte: Minifaz/Cotepe

Período Rio de Janeiro (%) São Paulo (%) Minas Gerais (%)

Acumulado (jan-nov 14 / jan-nov 13)

dez - 14 / nov - 14

dez - 14 / dez - 13

Tabela 2 - Participação dos principais estados arrecadadores de ICMS da Região Sudeste no país (%)Tabela 2 - Participação dos principais estados arrecadadores de ICMS da Região Sudeste no país (%)

-4,4

9,8

9,1

0,2

-7,8

-14,6
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Fonte: SEF     Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Gráfico 6:
Arrecadação Mensal de ICMS

 Estado do Rio de Janeiro -  dezembro/13 - dezembro/14

Fonte: SEF     Elaboração: Fundação Ceperj - CEEPFonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEPFonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Valores constantes a preços de dezembro/14Milhões R$

Agricultura Comércio Indústria Serviços Total

-

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 
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Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro 
- CEPERJ

Presidente
Delmo Morani

Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas - CEEP
Diretor
Raulino Aquino de Barros Oliveira

Coordenadoria de Políticas Econômicas - COPE
Coordenador
Armando de Souza Filho

Equipe Técnica Responsável
Ana Cristina Xavier Andrade, Rodrigo Santos Martins e Seráfita Azeredo Ávila

Dúvidas, críticas e sugestões:
ceep@ceperj.rj.gov.br

Boletim disponível em:
www.ceperj.rj.gov.br
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