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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 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 às Indústrias Extrativa, 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 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 

(Cadas t ro  Ge ra l  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: 
Queda da atividade industrial 
afeta emprego e arrecadação 

Os dados do atual boletim, referindo-se 

a setembro de 2014, revelam queda da 

produção física industrial, tanto na indústria 

geral como na indústria de transformação, 

comparando-se no acumulado do ano frente 

ao acumulado do ano anterior. Também na 

margem, ou seja, comparando-se setembro de 

2014 com agosto de 2014, os dados são 

negativos, superando, inclusive, o mau 

desempenho do acumulado do ano.

Desta forma, há sinais que a retração 

da atividade industrial vem se reforçando. Vale 

lembrar que, enquanto o acumulado do 

período janeiro-agosto de 2014, contra o 

acumulado de 2013, eram de - 3,05% e de - 

4,27%, respectivamente, para Indústria Geral 

e Indústria de Transformação, conforme 

mostrou o boletim do mês anterior, agora os 

valores são de, respectivamente, queda de 

3,45% e 5% incorporando-se o mês de 

setembro ao acumulado do ano e 

comparando-se em relação ao mesmo período 

em 2013.  As preocupações com esse 

indicador agregado são reforçadas quando se 

verifica que essa retração tem sido 

setorialmente bastante abrangente, com 

especial ênfase nas atividades do setor 

farmoquímico-farmacêutico e do setor 

automobi l ís t ico,  at iv idades mui to 

importantes na economia industrial 

fluminense, não apenas por sua presença 

no conjunto da Indústria, mas também por 

causa dos salários relativamente altos que 

remuneram seus trabalhadores.

Os efeitos dessa retração industrial 

se fazem sentir no mercado de trabalho 

(redução de quase 1.200 postos de 

trabalho na indústria de transformação em 

setembro de 2014, comparando-se com 

agosto de 2014) e também na arrecadação 

de ICMS. 

A perda de dinamismo na atividade 

industrial ainda não impactou nas vendas 

do comércio (variação positiva de 3,26% 

no acumulado do ano em relação ao 

mesmo período do ano passado e de 

0,80% no mês de setembro de 2014 contra 

agosto. Ou seja, ainda tem havido uma 

pequena alta, em termos reais (em 

volume) e ajustada sazonalmente, nas 

atividades do comércio varejista, mas seus 

efeitos positivos podem começar a se 

desvanecer brevemente, caso a economia 

continue a operar nos níveis desfavoráveis 

dos últimos meses. O que tem evitado um 

resultado pior nessas atividades é a 
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continuidade do crescimento (embora a taxas 

cada vez menores) dos rendimentos reais dos 

trabalhadores ocupados e a situação ainda de 

quase pleno emprego da economia. 

No que se refere aos serviços, a 

variação de quase 9% (nominal), no 

acumulado do ano, em relação a período 

análogo do ano anterior, também revela um 

sinal de que a queda da atividade industrial 

ainda não atingiu estas atividades. Esse dado, 

porém, deve ser visto com cuidado, pois a 

inflação de serviços tem girado nesse patamar 

de cerca de 9% ao ano; desta forma, pode-se 

supor que os resultados das vendas de 

serviços estejam apenas acompanhando a 

variação de preços nessas atividades.

Registre-se, também, que os 

resultados do emprego formal em parte 

das atividades terciárias têm piorado nos 

últimos meses, somando-se ao baixo 

resultado que a indústria e a construção 

civil vêm exibindo (forte desaceleração em 

ambas; ou seja, crescimento bem menor 

do que o crescimento acumulado no 

mesmo período do ano passado). Isso 

explica a criação de apenas 29 mil postos 

de trabalho entre janeiro e setembro deste 

ano, enquanto que, no mesmo período do 

ano passado, haviam sido gerados (em 

termos líquidos) quase 52 mil postos de 

trabalho.



 

PIB 

INDICADORES 
jul 14 / 
 jun 14 

ago 14 / 
 jul 14 

set 14 / 
 ago 14 

set 14 / 
 set 13 

Acumulado 
 jan-set 14 /  
jan-set 13 

INDÚSTRIA GERAL (%)  0,41*  -2,23*  -5,59*  -7,62 -3,45 
Indústria extrativa 6,96 2,03 -1,79 4,68 0,93 
Indústria de transformação 7,16 -5,81 -7,71 -12,05 -5,00 

1,9% Alimentos 10,00 -1,66 -5,64 -14,77 -3,00 
2012 Bebidas -5,88 -2,21 -1,07 -16,42 -0,42 

Impressão e reprodução de gravações 14,76 -30,42 16,60 -14,03 -0,87 
Coque, derivados do petróleo e biocombustíveis -1,36 -4,58 -15,75 -5,80 -1,33 
Outros produtos químicos 19,61 6,86 -3,55 -14,16 -11,13  
Farmoquímicos e farmacêuticos 9,00 -37,31 8,82 -35,79 -14,66 
Borracha e material plástico -2,73 -5,24 1,18 0,29 3,63 
Minerais não-metálicos 8,17 -3,14 -0,51 -5,39 -2,19 
Metalurgia 7,59 -2,46 -6,25 -7,47 -3,99 

2,1%

4,5%

2,0%

 

 

 

Metal, exceto máquinas e equipamentos 5,45 -0,93 5,95 -3,52 -1,19 
2011

2010

2019

 

 

 

Veículos automotores, reboques e carrocerias 75,32  -4,06  -11,19  -37,11  -25,70  
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DESEMPENHO POR SETOR (Em setembro de 2014)

QUADRO 1

-1 080

-41 -37
302 35 -1 327

95

3 153

-44 -534

1 633
-7 049

jul 14/
jun 14

set 14/
ago 14

Acumulado
jan-set 13

Acumulado
jan-set 14

ago 14/
jul 14

10 962 39 51 809 29 145

 - 318 -1 177 10 437  262 
 -2 487  622 -1 614 14 817 2 896 

  306 - 144 - 142 -2 226  500 
  94 4 705 3 366 -8 852 - 13 651 

 -4 289 6 080  779 34 097 37 437 
  146  19  59  427  602 

Fontes:  IBGE, FIRJAN, SEFAZ, MTE/CAGED, SECEX  e Ministério da Fazenda. Elaboração: Fundação CEPERJ/CEEP.  
(*)   O mensal com Ajuste Sazonal;(**) Taxa para o mês de referência e taxa média no ano de referência.  

Equipamentos de transporte
Manutenção, reparação e instalação de equipamentos
Faturamento real
Horas trabalhadas
Utilização de capacidade instaladas (**)

COMÉRCIO VAREJISTA (%)*
Combustíveis lubrificantes
Hipermercado e Supermercado
Tecidos, vestuário e calçados
Móveis e eletrodomésticos
Artigos farmacêuticos, médicos e pefumaria
Livros jornais, revistas e papelaria
Materiais para escritório, informática e comunicação
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Veículos e motores e peças
Materiais de construção

SERVIÇOS (%)
Serviços prestados às famílias
Serviços de informação e comunicação
Serviços profissionais, administrativos e complementares
Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio
Outros serviços

ARRECADAÇÃO ICMS (%)
Agricultura
Comércio
Indústria
Serviços
Outros 

14,35
2,13
3,82
8,24

80,70

-1,33
3,77
3,69

-7,68
-1,82
3,25
6,69

20,25
7,07

17,10
15,58

-1,62
-0,15
-2,37
1,19

-2,44
-3,81

4,79
187,35

0,06
9,53
3,85
4,99

-14,86
-3,01
2,99

-10,55
78,98

0,98
5,12
3,37
2,36
3,93

-0,70
14,06
-8,52
2,73

-0,55
0,83

-1,62
-0,15
-2,37
1,19

-2,44
-3,81

1,49
4,68
9,11

-6,10
3,99
9,69

0,71
-0,52
-0,39
2,90

80,97

0,80
0,63

-6,67
-12,51
-1,68
-1,33

-10,69
-6,06
6,33

-0,55
1,49

1,33
-3,23
1,59
0,82
2,50
1,72

-5,68
-36,40
-9,91
-3,34
-2,00
8,00

-14,77
19,32
4,18
3,87

4,31
2,80
2,20
0,66

-1,99
8,63

-7,46
-9,56
18,67
-8,68
2,25

5,56
3,97
0,08

10,87
9,33
4,79

-17,84
-21,33

3,23
31,86

-13,53
-28,35

-7,77
13,52
1,49
3,92

80,50

3,26
4,11
3,22

-0,05
-3,22
4,64

-6,17
-10,34

6,84
-3,29
-0,38

8,92
8,49
7,75
8,69

10,92
7,38

-1,57
2,83
8,32

-5,46
-6,55

-49,71

EMPREGO FORMAL
Agropecuária, extrativa vegetal, caça e pesca
Extrativa mineral
Indústria de transformação
Construção civil
Serviços industriais de Utilidade Pública
Comércio
Serviços
Administração Pública
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Indústria Geral Comércio Varejista Serviços Arrecadação de ICMS

set 14 /  ago 14 set 14 /  set 13 Acumulado  jan-set 14 / jan-set 13

Fontes: MTE / CAGED, SEF RJ; IBGE. Elaboração: FUNDAÇÃO CEPERJ - CEEP

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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Em setembro, a produção industrial do 

Rio de Janeiro medida pela Pesquisa 

Industrial Mensal do IBGE, com ajuste 

sazonal, registrou decréscimo de 5,6% em 

relação a agosto. Na comparação com igual 

mês do ano anterior (setembro de 2013) 

observou-se uma variação negativa de 7,6% 

na indústria geral, decréscimo de 12% na 

indústria de transformação e um aumento de 

4,7% na extrativa (petróleo/gás).

Ainda comparando com setembro de 

2013, com resultados negativos no período, o 

principal impacto ficou com o setor de veículos 

automotores, reboques e carrocerias (-

37,1%), pressionado, principalmente, pela 

menor fabricação de automóveis, caminhões e 

chassis com motor para ônibus ou para 

caminhões. 

Vale mencionar, também, os recuos 

observados em produtos farmoquímicos e 

farmacêuticos (-35,8%), outros produtos 

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

Estado do Rio de Janeiro
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químicos (-14,2%) e bebidas (-16,4%), 

explicados, em grande medida, pela menor 

produção de medicamentos, no primeiro 

ramo; de inseticidas para uso na 

agr i cu l tu ra ,  ad i t i vos  para  ó leos  

lubrificantes, tintas e vernizes dissolvidos 

em meio não aquoso, tintas e vernizes para 

impressão, borracha de estireno-

butadieno e preparações catalíticas para 

craqueamento de petróleo, no segundo; e 

de cervejas e chope, no último.

Resultados Trimestrais

No terceiro trimestre de 2014 em 

relação ao mesmo período do ano anterior, 

a produção industrial apresentou um 

decréscimo de 3,2%. A indústria extrativa, 

que entra em um quadro de recuperação, 

ganhou 5,5% e, por último, a indústria de 

transformação apresentou um recuo de 

6,3%.
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Indústria Geral Indústria extrativas Indústrias de transformação

Gráfico 2:
Indíce de volume da Indústria

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

Indústria Geral Indústria extrativas Indústrias de transformação

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 

setembro de 2014, resultado positivo na 

comparação com o mês anterior (séries 

ajustadas sazonalmente), assinalando 

variação de 0,8% no volume de vendas, 

superior ao do país que foi de 0,4%. Nas 

demais comparações obtidas das séries sem 

ajustes, o comércio varejista fluminense 

obteve, em termos de volume de vendas, um 

acréscimo da ordem de 4,3% sobre o mês de 

setembro de 2013 e de 3,3% no acumulado do 

ano.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, 

extraídas das séries sem ajustamento, apenas 

duas apresentaram crescimento no volume de 

vendas no mês de setembro, a saber: 

combustíveis e lubrificantes 0,6% e outros 

Por sua vez, os indicadores da Firjan mostraram, ainda neste mês de setembro em relação 

ao mesmo mês do ano anterior, recuo de 0,4% no faturamento real e aumento de 2,9% nas horas 

trabalhadas. Quanto à utilização da capacidade instalada, o resultado de setembro de 2014 foi de 

81%, resultado inferior ao mesmo mês do ano anterior (81,4%).
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artigos de uso pessoal 6,3% As demais os 

r e s u l t a d o s  f o r a m  n e g a t i v o s :  

supermercados (-6,7%); tecidos, vestuário 

e  c a l ç a d o s ( - 1 2 , 5 % ) ;  m ó v e i s  e  

eletrodomésticos (-1,7%); art igos 

farmacêuticos (-1,3%); livros e jornais 

(10,7%) e equipamentos de informática e 

comunicação (-6,1%).

Com relação à comparação 

setembro-14/setembro-13 (série sem 

ajuste), cinco das oito atividades do varejo 

pesquisadas apresentaram taxa de 

variação positiva no volume de vendas, 

conforme os registros a seguir: outros 

artigos de uso pessoal e doméstico 18,7%; 

artigos farmacêuticos 8,6%; combustíveis 

e lubrificantes 2,8%; hipermercados e 

supermercados 2,2% e tecido e vestuário 

0,7%. Apresentaram resultados negativos, 
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Conforme a Pesquisa Mensal de 

Serviço, elaborada pelo IBGE, o setor de 

serviços do Estado do Rio de Janeiro 

apresentou, em setembro de 2014, resultado 

positivo na comparação com o mês anterior, 

assinalando variação de 1,3% na receita 

nominal de serviços, inferior à do País que foi 

de 2,0%. Nas demais comparações, obtidas 

Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14

Brasil Rio de Janeiro

Gráfico 3:
Indíce de volume do comércio varejista

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

Gráfico 3:
Indíce de volume do comércio varejista

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

as atividades equipamentos de informática e 

comunicação (-9,6%), livros e jornais (-7,5%) e 

móveis e eletrodomésticos (-2%). As vendas 

de veículos e motos e materiais de construção, 

contempladas estatísticas do comércio 

varejista ampliado, registraram as seguintes 

taxas: -8,7% e 2,2%, respectivamente.

Resultados Trimestrais

Em termos de resultados trimestrais, a 

pesquisa aponta crescimento de 2,5% no 

volume de vendas, na comparação do terceiro 

trimestre de 2014 com o de 2013. O aumento 

nas taxas de crescimento no comércio 

varejista, no terceiro trimestre do ano 

ocorreu nos seguintes segmentos: outros 

artigos de uso pessoal e doméstico 

(11,2%), artigos farmacêuticos (5,5%), 

hipermercados e supermercados (3,2%).

Quanto ao comércio exterior, a 

balança comercial do Estado do Rio de 

Janeiro apresentou saldo positivo em 

setembro de 2014 de US$ 273 milhões. As 

exportações de óleo bruto de petróleo pela 

Petrobrás continuam sendo o principal 

produto de exportação do estado. 
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das séries, o setor de serviços fluminense 

obteve, em termos de receita nominal, um 

acréscimo da ordem de 5,6% sobre o mês 

de setembro de 2013 e de 8,9% no 

acumulado do ano.

Das cinco atividades de serviços 

pesquisadas pelo IBGE, apenas uma 

apresentou queda na receita nominal de 

Fontes: IBGE,  Elaboração: FUNDAÇÃO CEPERJ - CEEP
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serviços no mês de setembro, os serviços 

prestados às famílias (-3,2%). As demais 

obtiveram resultados positivos a saber: 

transportes e serviços auxiliares 2,5%; outros 

serviços 1,7%; serviços de informação e 

comunicação 1,6% e serviços profissionais, 

administrativos e complementares 0,8%.

Com relação a setembro-2014 / 

setembro-2013, todas as atividades do setor 

apresentaram taxa de variação positiva na 

receita nominal de serviços, conforme 

relacionado a seguir: serviços profissionais, 

administrativos e complementares 10,9%; 

transportes e serviços auxiliares 9,3%; outros 

serviços 4,8%; serviços prestados às famílias 

(4%); e serviços de informação e comunicação 

0,1%.

No acumulado do ano, os destaques 

ficaram por conta dos transportes e 

serviços auxiliares 10,9% e serviços 

p r o f i s s i o n a i s ,  a d m i n i s t r a t i v o s  e  

comunicação 8,7%.

Resultados Trimestrais

O crescimento do setor de serviços 

no 3º trimestre de 2014 situou-se em 6%, 

na comparação com o 3º trimestre de 2013, 

inf luenciado pr incipalmente pelos 

crescimentos dos setores de serviços 

p r o f i s s i o n a i s ,  a d m i n i s t r a t i v o s  e  

complementares (10,1%); transportes e 

serviços auxiliares (9,4%) e outros serviços 

(7,8%). 
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Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14

Brasil Rio de Janeiro

No levantamento sistemático da 

produção agrícola, realizado pelo IBGE no 

mês de setembro de 2014 em relação a 

setembro do ano anterior, observa-se que dos 

doze produtos analisados, quatro apresentam 

variação positiva da produção em relação ao 

ano anterior: cana de açúcar (3,12%), café 

(4%), laranja (61,4%) e tomate (13,9%). Com 

variação negativa são oito produtos: abacaxi (-

8,4%), arroz ( -10,9%), banana (-12,6%), coco 

(-5,7%), feijão 1ª safra (-22,5%), feijão 2ª safra 

Fonte: IBGE  Pesquisa Mensal de Serviços; Elaboração: FUNDAÇÃO CEPERJ - CEEP.
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Gráfico 4:
Indíce de receita nominal de serviços

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

Em setembro de 2014, segundo dados 

do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados - Caged, foram criados 39 

postos de trabalho. O destaque positivo foi o 

setor de comércio (3.366 postos) que ainda 

(-11,9%), mandioca (-1,9%) e milho 1ª 

safra (-23,6%). Este ano, quinze novos 

produtos da horticultura estão sendo 

acompanhados: abóbora, abobrinha, 

alface, berinjela, brócolis, cana forrageira, 

chuchu, couve-flor, inhame, jiló, mandioca 

p/indústria, mandioca p/mesa, milho 

forrageiro, pepino e pimentão. Esses 

produtos representam 40% do PIB 

Agrícola do estado.

resiste à desaceleração econômica; os 

destaques negativos foram os setores de 

agropecuário (-1.327), indústria de 

transformação (-1,177) e construção civil  

(-1.614). 



1 Total de pessoas desocupadas dividido pela População Economicamente Ativa - PEA (População entre 15 e 65 anos que estão trabalhando
ou procurando emprego).

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

Estado do Rio de Janeiro

39

-1.327

95

-1.177

-1.614

-142

3.366

779

59

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
setembro / 2014

Pesquisa Mensal de Emprego

Ao se analisar o emprego no mês de 

setembro, medido pela Pesquisa Mensal de 

Emprego - PME, observa-se que a taxa de 

desocupação na Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro foi de 3,4%. As demais regiões 

met ropo l i tanas da Região Sudeste  

apresentaram as seguintes taxas de 

desemprego: Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, 3,8% e Região Metropolitana de 

São Paulo, 4,5%.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a 

taxa de desocupação em setembro de 2014 

Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense

Variação Absoluta
setembro / 2014

(3,4%) foi superior à do mês anterior 

(3,0%) e inferior a de setembro do ano 

anterior (4,4%). A população ocupada, com 

aproximadamente 5.510 mil pessoas, 

cresceu 0,2% no mês e decresceu 0,9% 

em relação a setembro de 2013. Por sua 

vez, o rendimento médio real da população 

ocupada foi estimado em R$ 2.343,10 no 

mês de setembro de 2014, crescendo 

0,3% em relação ao mês anterior e 

aumentando 6,4% na comparação com o 

mesmo mês do ano anterior.
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Gráfico 5:
Taxa de Desocupação por Região Metropolitana e Total das áreas PME (%)

setembro /13 - setembro /14/ /

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

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

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

setembro//13 - setembro//14
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O Estado do Rio de Janeiro, dentre os principais estados arrecadadores de ICMS da Região 

Sudeste, em setembro de 2014, apresentou pequena variação real no indicador mensal, em 

relação ao mês anterior, ou seja, 0,4%, São Paulo apresentou 6,7% e Minas Gerais, 2,1%. Nos 

demais comparativos revelou resultados negativos, de acordo com os últimos dados divulgados 

pelo Ministério da Fazenda.

-2,9

0,4

-13,2

Fonte: Minifaz/Cotepe

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

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

set - 14 / ago - 14

set - 14 / set - 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 (%)
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O recolhimento de ICMS em setembro 

de 2014 totalizou R$ 2.436,2 milhões em 

valores nominais e o resultado apurado em 

relação a variação real mensal de setembro-14 

/ agosto-14 foi de -5,7%. No comparativo 

setembro-14 / setembro-13, a variação total foi 

de -17,8% e, dentre os principais setores, só o 

comércio apresentou variação positiva (3,2%). 

No acumulado do ano a taxa foi de -1,6% e o 

comércio registrou crescimento de 8,3% e a 

indústria e os serviços, quedas de 5,5% e 

6,6%, respectivamente, segundo dados da 

Secretaria de Estado de Fazenda.

Resultado trimestral

No comparativo 3º trimestre-2014 / 3º 

trimestre-2013, a variação real total da 

arrecadação de ICMS no estado foi de -4,3%. 

Os setores que mais  cont r ibuí ram 

negativamente para este resultado foram a 

indústria (-15,6%) e os serviços (-5,2%). Já o 

Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense

comércio registrou crescimento de 14,2%.

Na arrecadação de ICMS das atividades 

econômicas, em setembro de 2014, em 

relação ao mês anterior, os três principais 

setores apresentaram a seguinte 

performance: refino do petróleo (4,2% 

contra +8,3% do mês anterior); eletricidade 

(-12,9% contra 1,4%) e informação e 

comunicação (-2,8% contra 6,6%). Nos 

demais setores industriais selecionados os 

destaques positivos foram: celulose e 

papel (14%); produtos farmacêuticos 

(11,4%) e metalurgia (3,2%) e os negativos 

produtos de informática e eletrônicos (-

24,5%); bebidas (-10,5%); têxtil (-6,1%); 

alimentos (-5%) e químicos (-4,7%). No 

comércio varejista, dentre os segmentos 

selecionados as melhores performances 

foram combustíveis e lubrificantes (18,8%) 

e hipermercados e supermercados (4,4%). 

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

7,3

7,665,5

10.414,5

3.895,9

330,0

22.313,3

Absoluto

(A)

0,0

34,4

46,7

17,5

1,5

100,0

Participação 

(B)           (%)

Valores Nominais em Milhões (R$)

Jan-set 2013

Absoluto

(C)

Participação

(D)           (%)

Jan-set 2014 Variação real %

7,9

8.817,3

10.452,3

3.868,6

176,8

23.322,9

0,0

37,8

44,8

16,6

0,8

100,0

2,8

8,3

-5,5

-6,5

-49,7

-1,6

Desempenho da Arrecadação dos Setores Econômicos
Estado do Rio de Janeiro Jan-set 14 / Jan-set 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
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Fonte: SEF     Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

Gráfico 6:
Arrecadação Mensal de ICMS

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

Fonte: SEF     Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP

-
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Fonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEPFonte: SEF. Elaboração: Fundação Ceperj - CEEP
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Valores constantes a preços de
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O principal problema da atividade econômica do Estado do Rio de Janeiro tem sido a 

desaceleração e, mais recentemente, a queda da produção industrial. Tal fenômeno é uma 

repetição do que tem ocorrido no conjunto do país e se constitui no principal problema a 

ser enfrentado pela nova equipe econômica.  

A reversão de expectativas que as novas medidas de política macroeconômica pretendem 

produzir serão fundamentais para uma eventual retomada dos investimentos industriais na 

virada do ano de 2014 para 2015. De todo modo, mesmo que de fato o empresariado 

decida retomar seus investimentos, os resultados devem levar algum tempo para se 

materializarem. Se isso de fato vier a ocorrer. 

Os efeitos negativos da perda de dinamismo industrial refletem-se não apenas no nível da 

produção (resultado mais visível pelos indicadores), mas também no nível do emprego 

industrial e do mercado de trabalho como um todo. Foi possível notar que, em setembro de 

2014, a taxa de desocupação começa a dar mostras de crescimento “na margem” (ou seja, 

comparando-se com o mês de agosto), embora ainda inferior à do mês de setembro do ano 

passado. Isso mostra que, apesar de a economia ainda estar operando a um nível de 

quase pleno emprego (aliás, principalmente no Rio de Janeiro, onde a taxa de 

desocupação continua sendo uma das mais baixas do país), são nítidos os sinais de que a 

taxa de desocupação possa retomar uma trajetória ascendente nos próximos meses se a 

política econômica não lograr reverter as expectativas adversas do empresariado em 

relação à economia. Também na arrecadação de impostos (no caso, o ICMS) faz-se sentir 

a retração das atividades industriais, prejudicando as finanças estaduais. Tal resultado 

também vem se repetindo nos demais estados da federação, independentemente da 

dimensão econômica de cada unidade federativa. 

A situação acima descrita é ainda mais preocupante quando se leva em conta que, por 

motivos sazonais, esperar-se-ia que, a esta altura do ano (a partir de setembro), a atividade 

industrial deveria estar em aquecimento, de forma a atender as encomendas que o 

comércio varejista costuma começar a fazer para se preparar para as festas natalinas e 

para o final de ano. Porém, o esperado aquecimento não foi percebido até o mês de 

setembro. 

O que os próximos boletins deverão deixar como expectativa é sobre as respostas que o 

setor privado deverá dar às já delineadas medidas de política econômica da nova equipe 

divulgada pela presidente reeleita. 
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