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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 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 (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: Indústria fluminense mostra recuperação em março 
 

O crescimento de 4,8% em março (com ajuste sazonal) da indústria fluminense, em 

comparação a fevereiro, mostra uma interrupção na tendência de queda mensal verificada 

nessa atividade, desde dezembro do ano passado. Apesar dos demais índices da indústria 

fluminense relativos a março de 2015 na comparação ao mesmo mês de 2014, assim como 

aqueles acumulados de janeiro a março de 2015 na comparação ao mesmo período de 

2014 apresentarem decréscimo, a variação positiva do índice de março/2015 chama 

atenção pela expectativa de uma possível reversão dessa tendência negativa. 

Evidentemente, há que se aguardar os próximos meses para confirmar se o aumento 

verificado pode ser celebrado como o marco inicial de um processo de crescimento real e 

contínuo ou se foi apenas um fato isolado.  Como informação complementar, cabe registrar 

que, em março, foram observados crescimentos nominais no setor de serviços (7,8%) e na 

criação de empregos formais (4.118 vagas).  A arrecadação do ICMS decorrente da 

desaceleração da economia tem apresentado pelo segundo mês consecutivo taxas de 

variação negativas, principalmente no setor industrial que participa com 45% da 

arrecadação estadual. 
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Quadro1:  
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2 – Desempenho Mensal da Economia Fluminense – Março de 2015 
 

2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil 
 
Em março, a produção industrial do Rio de Janeiro medida pela Pesquisa Industrial Mensal 

do IBGE, com ajuste sazonal, registrou acréscimo de 4,8% em relação ao mês anterior. Na 

comparação com igual mês do ano anterior observou-se uma queda de 5,1% na indústria 

geral, 10,2% na indústria de transformação e um aumento de 8,4% na extrativa 

(petróleo/gás). 

Ainda comparando com março de 2014, cabe destacar que o principal impacto negativo ficou 

com o setor de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-22,4%), 

pressionado, principalmente, pela menor fabricação de óleo diesel, óleos combustíveis, naftas 

para petroquímica, querosenes de aviação e gasolina automotiva. Vale mencionar ainda que 



  
Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense 

Ano VII número 3 
 
 

 
Av.: Carlos Peixoto, 54 / 5º Andar. 
CEP: 22290 – 090 - Botafogo – Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 2334 – 7320.  

6 

a queda na produção deste setor neste mês foi especialmente influenciada pela paralisação 

para manutenção em importante unidade produtiva. 

No primeiro trimestre de 2015 houve um recuo de 6,2% na indústria geral em relação ao 

mesmo período do ano anterior. A indústria de transformação, também enfrenta um período 

pouco favorável com um recuo de 11,7% e por último a indústria extrativa que em contraste 

com os outros setores, vive um bom momento com um aumento de 8,7%. 

 

 
 

Por sua vez, os indicadores da Firjan mostraram, ainda neste mês de março na 

comparação ao mesmo mês do ano anterior, um aumento de 19,3% no faturamento real e 

de 10,6% nas horas trabalhadas. Quanto à utilização da capacidade instalada, o resultado 

de março de 2015 foi de 77,7%, resultado inferior ao mesmo mês do ano anterior, 80,6%. 
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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 2015, resultado negativo na comparação com 

o mês anterior (ajustadas sazonalmente), com queda de 3,1 % no volume de vendas, 

enquanto que o volume nacional apresentou queda de 0,9 %, na comparação em período 

idêntico. Nas demais comparações, obtidas das séries sem ajustes, o comércio varejista 

fluminense obteve, em termos de volume de vendas, acréscimos da ordem de 4,2 % sobre 

o mês de março de 2014 e de 2,4 % no primeiro trimestre do ano. 

 

Em março deste ano, três das oito atividades investigadas na pesquisa registraram 

resultados negativos em seus volumes de venda, na comparação deste mês com o mês 

anterior (sem ajuste sazonal). As taxas negativas foram das seguintes ordens: 28,5%, 

“Livros, jornais, revistas e papelaria”; 15,2% “Equipamentos e material para escritório, 

informática e comunicação” e 0,3% “Hipermercados, supermercados”. As demais 

atividades apresentaram resultados positivos: 27,5%, “Outros artigos de uso pessoal e 

doméstico”, 18,6%, “Artigos farmacêuticos,” 16,1%, “Tecidos, vestuário e calçados”, 7,9% 

“Combustíveis e lubrificantes”, e 2,5%, ´Móveis e eletrodomésticos”,  (Quadro1). 
 

Ainda em relação à comparação março/2015 e março/2014 (série sem ajuste), 

considerando o volume de vendas, três das oito atividades do comércio varejista 

registraram variações positivas. Por ordem, os resultados foram os seguintes: 46,2 %  

“Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação”; 22,0% “Outros 

artigos de uso pessoal e doméstico”; 5,0%, “Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 

de perfumaria e cosméticos”. As atividades que exerceram impactos negativos na 

composição do resultado do varejo foram: 5,9%,”Livros, jornais, revistas e papelaria”, 5,7%, 

“Móveis e eletrodomésticos”; 3,9 %, “Combustíveis e lubrificantes”; 1,6 %, “Tecidos, 

vestuário e calçados”; e 0,3%.”Hipermercados, supermercados”.  
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Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do Estado do Rio de Janeiro, apresentou 

em março de 2015, pelo terceiro mês consecutivo saldo negativo, de US$ 239 milhões. 

Contribuíram para este déficit as importações de barcos que representaram 31,0 % das 

importações fluminenses. 

 
 
 
2.3 – Serviços 
 

Conforme a Pesquisa Mensal de Serviço, elaborada pelo IBGE, o setor de Serviços do 

Estado do Rio de Janeiro apresentou, em março de 2015, resultado positivo na 

comparação com o mês anterior, com crescimento de 7,8% na receita nominal de serviços, 

enquanto o país registrou também um crescimento de 9,9%. Nas demais comparações, 

obtidas das séries, o setor de Serviços Fluminense apresentou, em termos de receita 

nominal, crescimento da ordem de 4,8 % sobre o mês de fevereiro de 2014 e um 

crescimento de 2,3 % no acumulado do ano. 
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Das cinco atividades de serviços pesquisadas pelo IBGE todas apresentaram crescimento 

na receita nominal de serviços, no mês de março: 10,9%, “Transportes e serviços 

auxiliares”; 8,2%, “Serviços de informação e comunicação”; 5,7%, “Serviços prestados às 

famílias”; 4,6%, “Outros serviços”; e 4,1%, ”Serviços profissionais administrativos e 

complementares”. 

 

Com relação à comparação entre março/2015 e março/2014, também apresentaram 

variação positiva as atividades: 11,3%, “Transportes e serviços auxiliares”; 4,4%, “Serviços 

de informação e comunicação”, e 0,6%, “Serviços profissionais, administrativos e 

complementares”.  As demais com resultados negativos na receita nominal de serviços 

foram: 1,1%, “Serviços prestados às famílias” e 1,9%, “Outros serviços”. 

 

No acumulado do ano (janeiro-março), os destaques com variação positiva foram 

observados nas seguintes atividades: “Transportes e serviços auxiliares”, 4,3%; e “Serviços 

de informação e comunicação” , 2,4%. 
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2.4 – Agropecuária 

 

O levantamento da safra estadual de cereais e leguminosas, no mês de março de 2015, 

realizado pela Coordenação de Estatísticas Agropecuárias do Rio de Janeiro do IBGE, 

estima uma produção da ordem de 10 543 toneladas, inferior em 36,1% daquela obtida em 

2014, da ordem de 16.506 toneladas. No que se refere à área estimada a ser colhida, 

houve uma redução de 29,8% hectares, frente à área colhida de grãos em 2014, situando-

se em 5 616 hectares. Deste total, 485 hectares foram ocupados com arroz, 2 157 hectares 

com feijão e 2974 hectares com milho. 

 

Quanto a produção agrícola de março de 2015 em relação à de março 2014, pode-se 

observar que, dentre os doze produtos analisados, somente dois apresentam variação 

positiva em suas produções em relação ao ano anterior: banana, 10,4% e café, 6,2 %. Com 

variações negativas: abacaxi (14,9%); arroz (43,2 %); cana de açúcar (14,8%); coco-da-

baía (35,2%); feijão (25,4%); laranja (21,1%); mandioca (24,3%); milho (39,0%) e tomate 

(9,1%). Na variação absoluta o destaque negativo ficou com coco-da-baía com uma 

produção inferior a 2014, em menos de 23.195 toneladas, e o destaque positivo com a 

banana, com mais 13.653 toneladas. 
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2.5 - Emprego 

Em março de 2015, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - 

CAGED, foram criados 4.118 postos de trabalho. Os destaques positivos foram: os setores 

do comércio com a criação de 2.101 postos e dos serviços (4.748). 

 

Pesquisa Mensal de Emprego 

Na análise do emprego medido pela Pesquisa Mensal de Emprego - PME observa-se em 

março que a taxa de desocupação1 na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi de 4,8%. 

As demais regiões metropolitanas da Região Sudeste apresentaram as seguintes taxas de 

desemprego: Região Metropolitana de Belo Horizonte,4,7%; e Região Metropolitana de 

São Paulo, 6,0%. 

                                            
1Total 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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Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de desocupação em março de 2015 

(4,8%) foi superior à do mês anterior (4,2%) e maior do que a do mesmo mês do ano 

anterior (3,5%). A população ocupada, com aproximadamente 5.373 mil pessoas, 

decresceu 0,6% no mês e 2,5% em relação a março de 2014. Por sua vez, o rendimento 

médio real da população ocupada, foi estimado em R$ 2.389,80 no mês de março de 2015, 

diminuindo 2,6% em relação ao mês anterior e 2,2% na comparação com o mesmo mês do 

ano anterior. 
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2.6 Arrecadação do ICMS 

 
O Estado do Rio de Janeiro, assim como os principais estados arrecadadores de ICMS da 

Região Sudeste, em março de 2015 continuou a apresentar variação negativa em todos os 

indicadores levantados. Na variação mensal em relação ao mês anterior o Rio de Janeiro 

registrou decréscimo de 4,9%, São Paulo, 1,7% e Minas Gerais, 3,2%, de acordo com os 

últimos dados divulgados pelo Ministério da Fazenda.  

 
 

O recolhimento de ICMS no mês de março de 2015 totalizou R$ 2.403,0 milhões em 

valores nominais.  

Em relação à variação real mensal, na comparação de março-2015 com o mesmo mês de 

2014 o resultado apurado foi de uma queda de 14,2%. Os setores que mais contribuíram 

para este resultado, foram: a Indústria, os Serviços e o Comércio com quedas de 21,9%, , 

14,9% e 2,3%, respectivamente 

Em relação ao mês anterior observa-se uma retração de 17,7%. Os setores que mais 

contribuíram para este resultado, foram: a Indústria e os Serviços com quedas de 9,1% e 

4,3%, respectivamente. Neste período somente o Comércio apresentou resultado positivo, 

2,0%.   

No trimestre 
A variação trimestral relativa ao 1º trimestre de 2015 na comparação com mesmo período 

de 2014, também foi negativa, atingindo 11,6%. Os principais setores que contribuíram 

para este resultado foram: a Indústria, 13,7%; o Comércio, 13,1%; e os Serviços, 5,5%, 

segundo dados da Secretaria de Estado de Fazenda. 
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