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Apresentação e objetivos do estudo

O objetivo deste estudo é traçar um perfil das modificações recentes ocorri-

das na atividade industrial fluminense, analisando as principais mudanças estrutu-

rais verificadas entre 2008 e 2014. As alterações das características da indústria do 

Rio de Janeiro serão analisadas segundo diversos pontos de vista, conforme se de-

preende do conteúdo das seções enumeradas a seguir. Exceto nos casos das seções 

4 e 5, serão feitas comparações entre os indicadores do Estado do Rio de Janeiro 

com os indicadores dos estados de São Paulo e de Minas Gerais, além do conjunto 

do Brasil. 

Na seção 1, pretende-se avaliar as modificações na estrutura da indústria do 

Rio de Janeiro, classificadas segundo as divisões industriais (indústrias extrativa e 

de transformação), em uma primeira subseção, e segundo seus grupos de ativida-

des, em uma segunda subseção.

Na seção 2, são analisados indicadores relacionados ao trabalho no setor 

manufatureiro fluminense, destacando-se a evolução do pessoal ocupado, os salá-

rios nominais e a evolução da produtividade na indústria.

Na seção 3, são organizadas algumas informações a respeito da evolução 

da situação da arrecadação de impostos por gênero industrial. Na subseção 3.1 são 

analisadas informações sobre a arrecadação de ICMS no Estado do Rio de Janeiro, 

comparando-a com a evolução da arrecadação desse imposto nos estados de São 

Paulo e de Minas Gerais, bem como para o conjunto do país. Salta aos olhos o me-

lhor desempenho arrecadatório do fisco do Estado do Rio de Janeiro em relação aos 

outros dois grandes estados da Região Sudeste, sendo então a seguir empreendida 

uma análise para explicar esse desempenho destacado da realidade fluminense. 

Na seção 3.1.2 é feita uma análise da evolução da arrecadação de ICMS especifica-

mente para a atividade industrial fluminense, desagregada segundo os diferentes 

grupos de atividades industriais para o período 2010-2013, cobertos pela CNAE 2.0. 

Na subseção 3.2, são analisados os dados referentes ao IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados), tributo que é da competência da União e que é arrecadado (como 
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o próprio nome já indica) sobre a atividade industrial de todos os estados. No item 

3.2.1, é feita uma comparação entre a arrecadação do IPI no Estado do Rio de 

Janeiro e a arrecadação nos dois maiores estados da Região Sudeste, bem como 

para o conjunto do país, para o período 2008-2013.

Na quarta seção é feita uma análise espacial da distribuição da atividade in-

dustrial no Estado do Rio de Janeiro, destacando o perfil de cada região fluminense. 

Para melhor ilustrar a localização das atividades industriais, esta seção exibe um 

mapa que foi elaborado pela equipe de técnicos da Coordenadoria de Geociência – 

COGEO, da Fundação Ceperj. 

A quinta seção apresenta informações acerca do desempenho mais recente 

da atividade industrial fluminense, reunindo as informações estatísticas já disponí-

veis para o ano de 2014. Alguns desses dados têm sido analisados nas mais recentes 

edições do Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense, também elaborado pela 

Ceperj. 

Na sexta seção é feita uma compilação dos principais investimentos previstos 

para a atividade industrial fluminense para o período 2014-2016, segundo informa-

ções divulgadas pela Decisão Rio, estudo com dados da Firjan.

Por fim, são redigidas as conclusões do trabalho, procurando não apenas 

retomar comentários feitos sobre as mudanças estruturais ocorridas entre 2008 e 

2012, mas também interpretar as mais recentes informações disponíveis sobre a 

evolução da atividade manufatureira fluminense; avaliando-as segundo as carac-

terísticas estruturais descritas nas primeiras seções, e também contextualizando-as 

segundo uma comparação com outros estados e com a realidade brasileira. 

Os dados utilizados provêm, principalmente, das fontes oficiais de infor-

mações divulgadas pelo IBGE, que são a PIA1 (Pesquisa Industrial Anual) e a PIM2 

(Pesquisa Industrial Mensal). No caso da PIA, estão disponíveis apenas os dados até 

o ano de 2012, o que é suficiente para traçar a realidade dos movimentos estrutu-

rais ocorridos desde 2008. No caso da PIM já estão disponíveis dados que incluem 

o ano de 2014, razão pela qual são estes os dados que podem oferecer informações 

1 PIA-Empresa inclui anualmente todas as empresas que no CEMPRE (Cadastro Central de Empresas) registrassem 
30 ou mais pessoas ocupadas (estrato certo) e uma seleção por amostragem probabilística das que ocupassem de 
5 a 29 pessoas (estrato amostrado). Na PIA-Produto, os produtos produzidos por aquelas unidades locais respon-
sáveis por pelo menos 80% da produção de cada classe de atividade da CNAE (4 dígitos da CNAE) da classificação 
de indústria (seções C e D). Nas pesquisas de 2000 em diante, garantiu-se, ainda, a presença na amostra da PIA-
Produto das 1000 maiores empresas industriais e de todas as empresas com 200 ou mais pessoas ocupadas, caso 
não estivessem incluídas pelo critério anterior. De forma aproximada, são 3 mil produtos em 23 mil unidades locais 
pertencentes a 16 mil empresas industriais.

2  Na metodologia da PIM-PF, implementada em 2002, são selecionados em torno de 830 produtos fabricados, 
em cerca de 3 700 unidades locais industriais, totalizando um conjunto de aproximadamente 4 900 informações 
mensais.
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sobre a realidade da atividade industrial fluminense do momento atual. Além des-

sas informações, que permitem analisar a distribuição da produção industrial se-

gundo divisões e grupos de atividades, bem como os dados relativos à pessoal ocu-

pado, salários e produtividade da atividade industrial, são também utilizados dados 

oficiais divulgados pela Secretaria da Fazenda Estadual, bem como pelo próprio 

Ministério da Fazenda e Receita Federal, no que tange aos impostos e sua evolução 

no período em tela. 

A opção por tomar a série histórica a partir de 2008 deve-se ao fato de que 

aquele foi o último ano antes de se fazerem sentir os efeitos da crise internacional 

que se abateu sobre todas as economias nacionais, afetando a atividade econômica 

e, em especial, a própria atividade industrial destes países. Infelizmente, confor-

me comentários das últimas seções do estudo, estes efeitos negativos do cenário 

internacional, embora tenham arrefecido depois de 2010, ainda não se dissiparam 

totalmente, razão pela qual a atividade industrial fluminense, bem como a de todo 

o Brasil e a de muitos outros países do mundo, estão sofrendo uma forte desacele-

ração nos últimos anos. Por fim, é importante lembrar que os dados sobre projeções 

de investimentos industriais foram retirados da Decisão Rio, publicação da Firjan.



Boletim CEPERJ - Novembro de 20148

1. Evolução da estrutura da indústria fluminense entre 2008 e 
2012

Esta seção está dividida em duas subseções. Na primeira, é avaliada a evo-

lução da participação da indústria extrativa versus a indústria de transformação, 

comparando-se também com a média brasileira e com os estados de São Paulo e de 

Minas Gerais.  Na segunda subseção são apresentadas informações sobre a evolução 

da participação relativa segundo grupos de atividades industriais.

1.1 Evolução da estrutura segundo a divisão industrial

O Estado do Rio de Janeiro, uma das principais unidades da federação em 
termos industriais (o valor da transformação industrial3 em 2012 foi de R$ 109.836 
milhões), apresentou, no período 2008/2012, crescimento real de 22,4 % no con-
junto da atividade industrial. Este resultado foi maior do que o nacional, que re-
gistrou taxa de variação real de 15,3 % (tabela 1). O estado respondeu, em 2012, 
por 11,3% da produção industrial do país, sendo superado apenas por São Paulo 
(35,0%) e seguido por Minas (Gerais (11,2%), fato relevante porque em 2008 a 
participação do Rio de Janeiro era de 10,6% (gráfico 1).

A classe industrial do estado que registrou a maior taxa de variação real 
no período 2008/2012 foi a indústria de transformação (25,0%), superior à do 
Brasil, que foi de 13,9% (tabela 1). Para este bom desempenho destacaram-se as 
seguintes industrias: refino de petróleo (31,4%); produtos químicos (63,2%), bebi-
das (96,5%); fabricação de outros equipamentos de transporte – construção naval 
(41,1%) e confecção de artigos do vestuário (148,6%) (tabela 2). Em consequência, 
a participação da indústria de transformação fluminense no cenário nacional pas-
sou de 7,4% em 2008 para 8,1% em 2012, segundo dados da Pesquisa Industrial 
Anual do  IBGE (gráfico 1).

Com relação especificamente à extrativa mineral, a taxa de variação real  no 
período foi negativa, ou seja de -21,9 % (tabela 1). Este mau desempenho deve-se 
à queda na produção de petróleo4 nesses últimos anos. Apesar  desse cenário, o 
Estado do Rio de Janeiro continua sendo o principal produtor, participando com 
80% da produção nacional.

3 O valor da transformação industrial é uma proxy do valor adicionado industrial, sendo que o primeiro tira do 
Valor Bruto da Produção os custos envolvidos na produção, como insumos, energia e manutenção, já o segundo, 
além desses custos, desconta aluguéis, publicidade, frete e outros custos.

4 Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o Estado do Rio produziu, em 2009, 605 milhões de barris de petróleo, 
em 2010, 594 milhões de barris, em 2011, 568 milhões de barris e 2012, 532 milhões. De 2009 a 2012 houve uma 
redução de 7,8% na produção.
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1.2 Por grupo de atividades industriais 

O Estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país. O refino5 
de petróleo é a atividade industrial mais importante, contribuindo para que essa 
atividade tenha um peso de 32,1% do VTI da indústria de transformação do esta-
do (tabela 2). Depois do refino de petróleo, as atividades com maior participação 
na atividade industrial estadual, em 2012, são, pela ordem: metalurgia (11,1%); 
produtos químicos (10,5%); bebidas (6,2%); veículos automotores (5,9%) e manu-
tenção de máquinas e equipamentos (4,1%). Esses grupos industriais representam 
66,0% do VTI da indústria de transformação (ver tabela 2).

5 Refino de petróleo é parte substancial do grupo de atividade industrial denominado fabricação de coque, de 
produtos derivados de petróleo e de biocombustíveis.

2008 2012 2008 2012 2008* 2012 2008-2012 2008-2012 2008-2012

Brasil 846.549 976.116 133.410 134.448 739.096 841.668 15,31 0,78 13,88

Minas Gerais 97.376 108.907 23.700 32.073 79.944 76.834 11,84 35,33 -3,89

Rio de Janeiro 89.712 109.836 35.224 41.700 54.488 68.136 22,43 -21,90 25,05

São Paulo 316.699 341.556 2.274 4.641 305.423 336.914 7,85 104,15 10,31

Tabela 1
Valor da transformação industrial,participação e variação real

Brasil e estados industriais selecionados 2008/2012

Fonte : Pesquisa Industrial Anual - IBGE. 
*em R$ de 2012, apurado pelo IPA - OG da FGV.

Brasil e Unidade da Federação

Valor da transformação industrial 
(Milhões Reais)

Taxa de variação real  ( % )

Total Indústrias extrativas Indústrias de 
transformação

Total Indústrias 
extrativas

Indústrias de 
transformação

Gráfico 1
Participação dos estados selecionados no valor da transformação industrial por classe

2008/2012

Fonte : Pesquisa Industrial Anual - IBGE. 
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Na indústria de refino de petróleo, cerca de 50,0% do valor da produção 

refere-se à fabricação de gasolina e querosene. Na indústria metalúrgica tem peso 

econômico o setor siderúrgico (produção de ferro gusa, laminados e aço bruto). A 

indústria de bebidas é representada pelas cervejarias que nos últimos anos reali-

zaram vultosos investimentos. Na indústria de material de transportes, ressalta-se 

a importância da indústria de montagem de veículos (automóveis, ônibus e ca-

2008* 2012 Variação (%) 2008 2012

Total 89.712 109.836 22,43 100,00 100,00

Indústrias extrativas 35.224 41.700 -21,90 37,30 37,97

Indústrias de transformação 54.488 68.136 25,05 62,70 62,03

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 16.665 21.898 31,40 30,58 32,14

Metalurgia 7.963 7.563 -5,03 14,61 11,10

Fabricação de produtos químicos 4.373 7.137 63,19 8,03 10,47

Fabricação de bebidas 2.155 4.237 96,55 3,96 6,22

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 4.455 4.031 -9,51 8,18 5,92

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 2.462 2.784 13,07 4,52 4,09

Fabricação de produtos alimentícios 1.949 2.528 29,70 3,58 3,71

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 1.764 2.251 27,62 3,24 3,30

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 1.817 2.144 17,98 3,33 3,15

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 840 2.089 148,62 1,54 3,07

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 1.322 1.922 45,37 2,43 2,82

Fabricação de máquinas e equipamentos 1.021 1.879 83,98 1,87 2,76

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 2.770 1.855 -33,05 5,08 2,72

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 
automotores

1.295 1.827 41,14 2,38 2,68

Impressão e reprodução de gravações 1.262 1.413 12,01 2,32 2,07

Fabricação de produtos diversos 459 589 28,37 0,84 0,86

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 637 564 -11,42 1,17 0,83

Fabricação de produtos têxteis 365 369 1,06 0,67 0,54

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 262 299 14,15 0,48 0,44

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 200 239 19,51 0,37 0,35

Fabricação de móveis 188 245 30,44 0,34 0,36

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem 
e calçados

103 131 27,37 0,19 0,19

Fabricação de produtos de madeira 82 80 -2,28 0,15 0,12

Outras indústrias 78 64 -19,02 0,14 0,09

Tabela 2
Valor da transformação industrial , paticipação e taxa de crescimento nominal, segundo as divisões e os grupos de atividades 

Estado do Rio de Janeiro
2008 /2012

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Empresa. 
* em R$ de 2012, apurado pelo IPA - OG da FGV.

Divisão e grupos de atividades industriais

Valor da transformação industrial 
(R$ Milhões)

Participação no valor 
bruto da transformação 
industrial fluminense (%)
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minhões), recentemente instaladas no estado. Destaca-se, também, a recuperação 

da indústria naval com a construção de plataformas de petróleo para a Petrobras. 

Outros setores também merecem destaque, dada a sua importância como produto-

res de insumos industriais, como o cimenteiro, ou, ainda, como produtores de bens 

finais, como confecção de artigos do vestuário e a impressão gráfica.
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2008 2012 Var (%) 2008 2012 Var (%)

Brasil Total 7.313 8.199 12,1 183.244 231.694 26,4

Indústrias extrativas 171 236 37,7 9.101 14.748 62,1

Indústrias de transformação 7.142 7.963 11,5 174.143 216.946 24,6

Minas Gerais Total 769 892 16,0 16.088 21.701 34,9

Indústrias extrativas 39 55 42,3 1.299 2.803 115,8

Indústrias de transformação 730 837 14,6 14.790 18.898 27,8

Rio de Janeiro Total 405 477 17,6 16.121 22.395 38,9

Indústrias extrativas 31 47 48,5 3.467 5.287 52,5

Indústrias de transformação 374 430 15,0 12.654 17.108 35,2

São Paulo Total 2.652 2.855 7,6 84.810 100.243 18,2

Indústrias extrativas 13 18 37,7 329 749 127,7

Indústrias de transformação 2.639 2.837 7,5 84.481 99.494 17,8

Tabela 3
Pessoal ocupado e salário médio, segundo divisões industriais 

Brasil e estados selecionados 2008/2012

Fonte: Pesquisa Industrial Anual - IBGE.
* valores anuais. 
** em R$ de 2012, apurado pelo IPCA do IBGE. 

Pessoal ocupado em 31/12  
(Mil pessoas)

Divisões industriais

Salários, retiradas e outras 
remunerações* (R$ Milhões)

2. Pessoal ocupado, salários reais anuais e produtividade na 
indústria fluminense 

Quanto ao pessoal ocupado e aos salários no setor industrial, o Rio de 

Janeiro também se destaca, a nível nacional, na terceira posição na indústria geral 

e na indústria de transformação e, em segundo lugar, nas indústrias extrativas (o 

Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo e gás do país, enquanto Minas Gerais 

lidera as atividades de minério de ferro). 

Comparando os anos 2008/2012, a taxa de variação do pessoal ocupado da 

indústria total (17,6%) do Rio de Janeiro foi maior do que a do conjunto do país 

(12,1%). A classe industrial que mais contribui com este crescimento foi a indústria 

de transformação apresentando uma taxa de crescimento de 15,0%, superior à de 

São Paulo, que foi de 7,5%, e à de Minas Gerais, de 14,6%. Quanto à massa salarial, 

os resultados fluminense também foram positivos, com uma variação de 38,9% 

para a indústria geral, resultado superior aos estados de Minas (34,9%) e de São 

Paulo (18,2%), bem como superior à média nacional (26,4%). Esses resultados in-

dicam que houve um adensamento e encadeamento industrial relevante no Estado 

do Rio de Janeiro durante o período estudado. (Tabela 3)
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O Estado do Rio de Janeiro participou, em 2012, com 5,8% do pessoal ocu-

pado da indústria total, contra 5,5% em 2008; 19,8% na indústria extrativa, em 

2012, contra 18,4% em 2008; e 5,4% na indústria de transformação em 2012, 

contra 5,2% em 2008. Ou seja, no período em questão, cresceu a participação do 

Estado do Rio de Janeiro no conjunto do emprego industrial nacional, conforme se 

depreende dos dados da tabela 4.

Em termos de massa salarial, o Estado do Rio de Janeiro participou com 9,7% 

na indústria total, em 2012, contra 8,8% em 2008; 35,8% na indústria extrativa, con-

tra 38,1% em 2008 e 7,9% na massa salarial da indústria de transformação em 2012, 

contra 7,3%, em 2008. Dessa forma, percebe-se que, também no que se refere à massa 

salarial (assim como aconteceu no caso específico do pessoal ocupado), a participação 

da economia fluminense apresentou crescimento no período em questão, o que reflete 

a composição entre o já mencionado aumento do emprego com um significativo ganho 

também dos rendimentos reais nas atividades industriais do Estado do Rio de Janeiro. 

Há também evidências de que tal fenômeno da ampliação da massa salarial tenha ocor-

rido não somente na região metropolitana, como também em diversos municípios do 

interior do estado, de todas as regiões.

A tabela a seguir apresenta a evolução da produtividade6 e do salário médio na 

indústria fluminense, segundo os grupos de atividades e estados selecionados. 

6 A produtividade foi calculada como a contribuição de cada trabalhador para o valor da transformação industrial 
(VTI/nº de trabalhadores)

Tabela 4
Participação no pessoal ocupado e salário médio nacional, segundo divisões industriais 

Brasil e estados selecionados 2008/2012

2008 2012 Var 2008 2012 Var

Brasil Total 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Indústrias extrativas 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Indústrias de transformação 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Minas Gerais Total 10,5 10,9 3,5 8,8 9,4 6,7

Indústrias extrativas 22,6 23,4 3,4 14,3 19,0 33,2

Indústrias de transformação 10,2 10,5 2,8 8,5 8,7 2,6

Rio de Janeiro Total 5,5 5,8 4,9 8,8 9,7 9,9

Indústrias extrativas 18,4 19,8 7,9 38,1 35,8 -5,9

Indústrias de transformação 5,2 5,4 3,1 7,3 7,9 8,5

São Paulo Total 36,3 34,8 -4,0 46,3 43,3 -6,5

Indústrias extrativas 7,5 7,5 0,0 3,6 5,1 40,5

Indústrias de transformação 37,0 35,6 -3,6 48,5 45,9 -5,5

Fonte: Pesquisa Industrial Anual - IBGE.       

Divisões industriais

Distribuição do pessoal ocupado 
em 31/12 (%)

Distribuição dos salários, retiradas 
e outras remunerações (%)
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A indústria extrativa foi a atividade econômica de maior produtividade 

do trabalho e de salário médio no período estudado, com destaque para o Rio de 

Janeiro, que apresentou valores superiores ao do Brasil e demais estados objeto 

do estudo. A esse respeito, o que importa destacar é que este segmento apresenta 

um alto valor de transformação industrial para um baixo efetivo de mão de obra 

com remuneração direta. Boa parte da mão de obra do setor é terceirizada e acaba 

por superestimar em alguma medida o índice de produtividade. De todo modo, a 

trajetória dos indicadores mencionados é positiva e superior à média nacional no 

período em questão, segundo os critérios adotados para avaliá-los em cada um dos 

estados e no conjunto do país.

O salário médio anualizado, como se poderia supor, acompanha o aumen-

to de produtividade da economia e também apresenta um incremento durante o 

período em tela. Novamente o desempenho fluminense não só é maior do que os 

estados de Minas Gerais (16,3%) e São Paulo (9,8%), como também é superior ao 

desempenho médio nacional (12,8%).

Com relação à indústria do Rio de Janeiro, a maior produtividade e salário 

médios são atribuídos à atividade de extração de petróleo e gás natural, que se 

manteve na primeira colocação entre 2008 e 2012. Entre os outros gêneros indus-

triais de maior produtividade no total da indústria, em 2012 também sobressaem a 

fabricação de produtos derivados de petróleo, a fabricação de veículos automoto-

res, bebidas, químicos e metalurgia.

Tabela 5
Produtividade e salário médio nominal, segundo divisões industriais 

Brasil e estados selecionados 2008/2012

2008 2012 Var (%) 2008 2012 Var (%)

Brasil Total 115,8 119,1 2,9 25,1 28,3 12,8

Indústrias extrativas 779,2 570,4 -26,8 53,2 62,6 17,7

Indústrias de transformação 103,5 105,7 2,1 24,4 27,2 11,7

Minas Gerais Total 126,7 122,1 -3,6 20,9 24,3 16,3

Indústrias extrativas 611,3 581,2 -4,9 33,5 50,8 51,6

Indústrias de transformação 109,5 91,8 -16,2 20,3 22,6 11,5

Rio de Janeiro Total 221,3 230,4 4,1 39,8 47,0 18,1

Indústrias extrativas 1.697,6 892,5 -47,4 110,2 113,2 2,6

Indústrias de transformação 145,7 158,5 8,7 33,8 39,8 17,6

São Paulo Total 119,4 119,6 0,2 32,0 35,1 9,8

Indústrias extrativas 177,1 262,6 48,3 25,6 42,4 65,4

Indústrias de transformação 115,7 118,8 2,6 32,0 35,1 9,6

Fonte: Pesquisa Industrial Anual - IBGE. 
* VTI em R$ de 2012 (IPA-GO - FGV).                                                                                                                                                                                                         
**em R$ de 2012 apurado pelo IPCA do IBGE.

Produtividade** Salário médio anual (mil reais*)
Divisões industriais
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Os setores que remuneram melhor, em 2012, são os de fabricação de coque, 

de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, fabricação de produtos do 

fumo e indústrias extrativas.

Salário médio anual 
(mil reais)*

Tabela 6
Produtividade e salário médio real, segundo as divisões e grupos industriais 

Estado do Rio de Janeiro 2008/2012

2008 2012 Var (%) 2008 2012 Var (%)

Indústria Geral 221,3 892,5 303,3 39,8 113,2 184,5

Indústria extrativa 1.697,6 892,5 -47,4 110,2 113,2 2,6

Indústria de transformação 145,7 158,5 8,7 33,8 39,8 17,6

Fabricação de produtos alimentícios 46,8 55,4 18,5 16,7 18,8 13,0

Fabricação de bebidas 167,3 274,8 64,3 31,2 25,7 -17,5

Fabricação de produtos do fumo 43,1 43,6 1,1 92,0 90,4 -1,7

Fabricação de produtos têxteis 46,6 48,7 4,6 16,4 16,9 3,1

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 19,5 40,6 108,0 9,6 13,7 43,9

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para 
viagem e calçados

23,9 34,1 42,6 11,6 13,6 16,7

Fabricação de produtos de madeira 24,3 42,8 75,8 12,7 14,6 14,8

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 64,4 67,4 4,7 17,7 18,1 2,3

Impressão e reprodução de gravações 112,1 121,5 8,4 25,5 34,4 34,8

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 703,1 748,1 6,4 155,2 181,9 17,2

Fabricação de produtos químicos 215,3 343,5 59,5 47,0 50,5 7,4

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 269,9 165,4 -38,7 50,4 65,3 29,8

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 80,4 90,7 12,9 25,8 27,2 5,4

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 66,2 81,3 22,8 19,5 22,3 14,5

Metalurgia 407,5 289,0 -29,1 43,9 44,2 0,7

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 62,9 68,0 8,1 22,7 27,9 22,9

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 38,9 52,1 33,8 34,8 34,1 -1,9

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 83,3 75,9 -8,9 30,8 35,1 13,8

Fabricação de máquinas e equipamentos 90,8 127,8 40,9 27,3 49,4 80,5

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 323,7 251,2 -22,4 37,8 48,4 28,0

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 97,4 72,5 -25,6 32,8 27,4 -16,4

Fabricação de móveis 28,5 33,4 17,3 11,6 14,8 27,7

Fabricação de produtos diversos 42,1 49,4 17,2 18,4 20,3 10,2

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 83,9 89,1 6,2 29,4 33,9 15,2

Divisão e grupo de atividades industriais
Produtividade*

Fonte: Pesquisa Industrial Anual - IBGE. 
*em R$ de 2012 (IPCA - IBGE). 
** VTI em R$ de 2012 (IPA-GO - FGV).

Salário médio anual
(mil reais)**
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3. Arrecadação dos principais impostos por gênero industrial

Esta seção está dividida em duas subseções, onde pretende-se apresentar o de-

sempenho dos principais impostos incidentes nos setores da atividade industrial. Na 

primeira, será avaliada a arrecadação do ICMS e, na segunda, o recolhimento do IPI.

3.1 Arrecadação do ICMS 

A arrecadaçãodo ICMS do Estado do Rio de Janeiro apresentou o melhor 

desempenho entre os estados selecionados, atingindo em 2013 a variação real de 

34,9%, acima da média nacional, conforme a Tabela 7. O recolhimento do imposto 

vem crescendo desde 2008 e atingiu o montante de R$ 30.727 milhões em 2013, 

em valores correntes, não incluindo dívida ativa, multa e mora, segundo dados da 

Secretaria de Estado de Fazenda.

No período 2007-2013, as principais medidas que contribuíram para o cres-

cimento da arrecadação foram: “alterações nas legislações, ampliação das ações 

fiscais, aperfeiçoamento dos sistemas arrecadatórios, obrigação da nota fiscal ele-

trônica, reestruturação de toda a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 

com o incremento do quadro efetivo (oficiais de fazenda, analistas de controle in-

terno e auditores fiscais) e a criação de carreiras de gestão (analistas de finanças 

públicas), seguindo o modelo federal.” 7

Além das medidas mencionadas anteriormente, o Boletim de Transparência 

Fiscal destaca outras medidas que alavancaram a arrecadação no período em análise:

• Aprimoramento dos programas de fiscalização do Estado;

• Cruzamento de declarações enviadas por contribuintes e declarações en-

viadas pelos cartões de crédito;

7 Boletim de Transparência Fiscal – Rio de Janeiro – 6º Bimestre – 2013. Subsecretaria de Fazenda do Estado do 
Rio de Janeiro Subsecretaria de Política Fiscal, Subsecretaria de Finanças e Subsecretaria Geral da SEFAZ-RJ.

Tabela 7
Arrecadação de ICMS 

Brasil  e estados saelecionados 2008/2013

UF  2 008  2 013 2013/2008

Brasil  290 231  368 170  26,9 

Minas Gerais  30 531  35 953  17,8 

Rio de Janeiro  23 457  31 646  34,9 

São Paulo  97 813  120 840  23,5 

Fonte: Minifaz/Cotepe. Elaborada pela CEPERJ.   
(*) em R$ milhões de 2013, apurados pelo IPCA do IBGE. Inclui dívida ativa, multa e mora.

Arrecadação de ICMS (*) Variação (%)
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• Levantamento entre valores de compra dos depósitos de mercado com os 

valores declarados pelos fornecedores;

• Confronto entre valores creditados pelos contribuintes em importações 

com os valores afetivamente recolhidos;

• Verificação dos endereços dos contribuintes com o objetivo de verificar 

se estes se encontravam realmente em funcionamento, após a concessão da 

inscrição estadual;

• Alterações na substituição tributária com o implemento da lei 6.726/12, 

uma vez que a referida lei não dá as margens de valor agregadas máximas 

dos produtos sujeitos à substituição tributária;

• Emissão eletrônica do novo DARJ/GNRE.

Ainda segundo o mesmo Boletim, a melhoria da arrecadação do ICMS pela 

redução da evasão fiscal pode ser intensificada  através do investimento em tecno-

logia da informação, além de gestão e  planejamento  das ações fiscais. 

O gráfico 2 mostra a arrecadação do ICMS dos estados selecionados, em va-
lores correntes, no período 2008-2013, bem como sua participação no total do país.

Gráfico 2
Arrecadação do ICMS

Estados selecionados (R$ Milhões)

Fonte : SEFAZ. Elaboração CEPERJ. 
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3.1.2 Arrecadação de ICMS na indústria fluminense

No período 2010/2013 a arrecadação de ICMS relativa à indústria de trans-

formação fluminense apresentou crescimento real de 8,8% (Tabela 8). Contribuíram 

positivamente para este resultado, especialmente, os seguintes setores: fabricação 

de borracha e material plástico (+39,7%); máquinas e equipamentos (+33,3%); 

minerais não-metálicos (+25,5%); farmacêuticos (+22,7%); veículos automoto-

res (+18,1%); bebidas (+16,5%) e químicos (+12,2%) e negativamente,  refino 

de petróleo (-6,3%); metalurgia (-9,7%); e produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos (-3,6%).

Tabela 8
Arrecadação de ICMS, por grupo de atividades industriais. 

Estado do Rio de Janeiro 2010/2013

2010 2013 2010 2013 variação (%)

Indústrias de transformação  100,0  100,0  7.495  8.157 8,8

Fabricação de produtos do refino de petróleo  24,7  21,3  1.854  1.737 -6,3

Fabricação de bebidas  11,1  11,9  832  970 16,5

Fabricação de produto squímicos  10,7  11,0  803  901 12,2

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias  8,9  9,6  665  786 18,1

Metalurgia  9,4  7,8  707  639 -9,7

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos  5,0  5,7  372  467 25,5

Fabricação de produtosfarmoquímicos e farmacêuticos  4,7  5,3  352  433 22,7

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico  3,8  4,9  286  399 39,7

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos  4,5  4,0  335  323 -3,6

Fabricação de máquinas e equipamentos  3,0  3,7  228  304 33,3

Fabricação de produtos alimentícios  3,4  3,2  254  265 4,4

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos  2,5  3,0  188  241 28,2

Fabricação de produtos diversos  1,8  1,9  137  159 15,8

Confecção de artigos do vestuário e acessórios  1,1  1,2  82  99 20,4

Fabricação de móveis  0,9  1,1  68  88 29,2

Outros  0,9  1,1  66  87 31,1

Manutenção, reparação e instalação de máquinase e equipamentos  0,7  1,0  55  84 53,4

Fabricação de  equipamentos de informática, produto eletrônicos e ópticos  0,7  0,7  54  58 7,8

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel  0,7  0,7  53  56 5,1

Fabricação de produtos têxteis  0,4  0,3  27  26 -3,8

Impressão e reprodução de gravações  0,7  0,3  56  24 -56,6

Fabricação de produtos de madeira  0,1  0,1  5  7 37,1

Fabricação de produtos do fumo  0,2  0,1  15  5 -65,3

Fonte :  SEFAZ. Elaboração Ceperj.     
Nota:Não incluídas dívida ativa , multa e mora.    
(*) Em R$ de 2013, apurado pelo IPCA do IBGE.

Grupo de atividades industriais Participação % Valor real em R$ milhões % (*)
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No tocante à distribuição da arrecadação do ICMS no estado por gênero 

industrial, os dez segmentos com maior participação equivalem a 85,3% do total 

arrecadado na indústria de transformação no ano de 2013. O principal deles, a fa-

bricação de produtos de refino de petróleo, representa 21,3 % da arrecadação total 

da indústria e 97,7 % do grupo de fabricação de coque, de produtos derivados do 

petróleo e de biocombustíveis. Por ordem de participação, merecem destaque as 

indústrias de bebidas (11,9%); produtos químicos (11,0%); veículos automotores 

(9,6%); metalurgia (7,8%); minerais não metálicos (5,7%); farmacêuticos (5,3%); 

e borracha e material plástico (4,9%). 

3.2 Arrecadação do IPI

Este imposto, de competência da União, incide sobre os produtos industriali-

zados nacionais e estrangeiros no momento do desembaraço aduaneiro de produto 

de procedência estrangeira, ou a saída do produto do estabelecimento industrial ou 

equiparado a industrial. A União fica com uma parte da arrecadação do IPI (42%) e 

o restante é distribuído para os estados, municípios e fundos regionais. 

Não é objetivo deste trabalho estabelecer análise crítica acerca dos reais 

efeitos e implicações da adoção da política econômica de redução de alíquotas do 

Imposto sobre a Propriedade Industrial no panorama da crise econômica de 2008, 

mas é de se esperar que o fomento à aquisição de produtos industrializados, espe-

cialmente os de linha branca e os da indústria automobilística, através da política 

de redução de alíquotas de produtos industrializados, estimule o consumo, preser-

vando, assim, o ritmo de produção.

É provável também que alguns efeitos advindos dessa medida, tais como 

a manutenção de empregos e o fator psicológico de estímulo ao consumo tenham 

sido mais importantes que o estímulo fiscal gerado.

3.2.1 Arrecadação do IPI na indústria de estados selecionados

A tabela a seguir reúne dados da arrecadação do IPI dos estados seleciona-

dos e do Brasil, por setores, nos anos de 2008 e 2013, e destaca as taxas de cresci-

mento real  encontradas, a fim de mostrar a situação do recolhimento do imposto, 

bem como sua evolução.

Nota-se que os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo apresentaram 

taxas de crescimento negativas no total arrecadado do imposto, no comparativo 

2013/2008, mas há que se considerar que o resultado para o Brasil também não foi 

favorável. 
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No caso do Rio de Janeiro, a queda ocorrida no total da  arrecadação do 

tributo foi resultado, em parte,  da retração verificada no recolhimento relativo ao 

setor de automóveis, que registrou perda significativa. No tocante ao setor de bebi-

das, o desempenho da arrecadação do Rio de Janeiro (23,4%) só não superou o de 

São Paulo (28,7%). No setor de automóveis todos os estados apresentaram taxas 

negativas no período em pauta.

TABELA 9
Arrecadação do  IPI (*), por gêneros da indústria de transformação. 

Brasil e estados 2008/2013

UF Período Bebidas Automóveis Vinculado à 
importação

Outros Total

Brasil 2008  3.206,07  7.888,27  13.680,51  22.906,60  51.904,17 

2013  3.427,32  3.504,65  15.210,33  19.862,12  47.101,12 

Var(%)  6,90 -55,57  11,18 -13,29 -9,25

Minas Gerais 2008  194,17  1.932,11  335,34  1.960,12  4.776,32 

2013  192,60  567,32  551,20  1.263,87  5.257,35 

Var(%) -0,81 -70,64 64,37 -35,52 10,07

Rio de Janeiro 2008  389,68  570,17  1.212,22  1.931,96  4.705,00 

2013  480,87  224,19  1.551,10  1.563,87  3.833,24 

Var(%) 23,40 -60,68 27,96 -19,05 -18,53

São Paulo 2008  956,05  3.399,36  5.794,94  11.720,22  23.128,01 

2013  1.229,95  1.497,78  5.818,59  10.703,17  19.292,65 

Var(%) 28,65 -55,94 0,41 -8,68 -16,58

Fonte: Receita Federal. Elaboração CEPERJ.      
(*) em R$ milhões de 2013, apurado pelo IPCA do IBGE.      

Gêneros

Tabela 10
Participação do recolhimento do IPI, por setores industriais

Estado do Rio de Janeiro 2008/2013

2008 2013

Total 100,00 100,00 _

   Bebidas 8,28 12,54 4,26

   Automóveis 12,12 5,85 -6,27

   Vinculado à importação 25,76 40,46 14,70

   Outros 53,84 41,14 -12,69

Fonte: Receita Federal. Elaboração CEPERJ.   

Discriminação
Participação (%)

Diferença (ponto percentual)

E, por último, em termos de representatividade da arrecadação de IPI dos 

gêneros fluminenses, na arrecadação do país a produção de bebidas foi a que mais 

No que se refere à evolução da participação dos setores de bebidas e de au-

tomóveis no total arrecadado do tributo, o  primeiro aumentou 4,3p.p. e o segundo, 

recuou 6,3p.p., como mostrado na tabela a seguir.
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se destacou positivamente, com ganho de 1,9 p.p. na participação, no período,  en-

quanto que a de automóveis perdeu 0,8 p.p. (tabela 11).

Tabela 11
Participação dos setores industriais  fluminenses   na arrecadação do IPI do país.                                                                                                    

Rio de Janeiro 2008/2013

2008 2013

Total 9,06 8,14 -0,9

Bebidas 12,15 14,03 1,9

Automóveis 7,23 6,40 -0,8

Vinculado à     importação 8,86 10,20 1,3

Outros 9,34 6,32 -3,0

Fonte: Receita Federal. Elaboração CEPERJ.

Discriminação
Participação (%)

Diferença (ponto percentual)

O gráfico 3 mostra a arrecadação do IPI dos estados selecionados, em valo-

res correntes, no período 2008-2013 e sua participação no total do país.

Gráfico 3
Arrecadação do IPI

Estados selecionados (R$ Milhões)

Fonte : Receita Federal. Elaboração CEPERJ. 
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4. Distribuição espacial da atividade industrial no Estado do Rio 
de Janeiro

Entre 2007 e 2011, a atividade industrial cresceu tanto na Região Metropolitana 

do Estado do Rio de Janeiro quanto nas cidades do interior. O crescimento da ati-

vidade industrial no interior do estado superou o crescimento ocorrido na Região 

Metropolitana. Desta forma, houve uma mudança na participação das demais regi-

ões no conjunto da atividade industrial do estado. Enquanto a participação relativa 

da Região Metropolitana na atividade industrial do estado caiu de 70,0%, em 2007, 

para 57,8%, em 2011, houve aumento de participação nas seguintes regiões: Norte 

Fluminense (2,6% em 2007 e 4,0% em 2011); Baixadas Litorâneas (0,5% e 1,0%); 

Serrana (5,1% e 12,4%); Médio Paraíba (18,4% e 21,9%); Noroeste Fluminense 

(0,4% e 0,5%) e Centro-Sul Fluminense (0,4% e 1,4%). A única região, além da me-

tropolitana, que registrou perda de participação foi a Costa Verde, que reunia 2,8% 

da atividade industrial do estado, em 2007, e passou para 1,0%, em 2011.

70,00,4

2,6

5,1

0,5

18,4

0,4 2,8

Metropolitana Noroeste Fluminense Norte Fluminense

Serrana Baixadas Litorâneas Médio Paraíba

Centro-Sul Fluminense Costa Verde

Gráfico 4
Participação regional na indústria de transformação fluminense - 2007 (%)

Fonte : PIB municipal - IBGE e CEPERJ. 

A principal concentração fabril do estado ocorre no Município do Rio de 

Janeiro, que participa com 33,8% da produção industrial, representada principal-

mente pelos grupos industriais: produtos farmacêuticos (15,2% da produção indus-

trial do Município); metalurgia (11,4%) e bebidas (10,8%).
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 Como o Município do Rio de Janeiro, vários outros municípios da região 

metropolitana se caracterizam como parques industriais. Em Duque de Caxias, o 

refino de petróleo responde por 78,0% da produção industrial municipal. Em São 

Gonçalo, destaca-se a fabricação de produtos farmacêuticos (32,0%), a preservação 

do pescado e fabricação de produtos do pescado (14,4%) e a fabricação de tintas, 

vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins (11,0%). Em Nova Iguaçu, destaca-se 

a fabricação de móveis (18,2%), seguido da fabricação de produtos de limpeza 

(16,0%) e da fabricação de peças e acessórios para veículos automotores (14,0%). 

Em Queimados, localizam-se as indústrias fabricantes de artigos de cutelaria, de 

serralheria e ferramentas (50,0%) e de artefatos de concreto, cimento, fibrocimen-

to, gesso e materiais semelhantes (20,0%).

Como centros especializados destacam-se Niterói, com a construção de em-

barcações e Belford Roxo, com a fabricação de defensivos agrícolas.

No restante do estado, duas regiões apresentam estrutura por grupos de 

atividade industriais bastante diversificada. A primeira é a Região do Médio Paraíba 

onde se sobressai Volta Redonda, o grande pólo siderúrgico do estado e um dos prin-

cipais do país. Em Resende, o destaque fica por conta da fabricação de caminhões 

e ônibus (72,0%) e a fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 

(7,8%). O mesmo ocorre no Município de Porto Real onde a participação na fabri-

cação de automóveis, camionetas e utilitários e a fabricação de peças e acessórios 

para veículos automotores correspondem a 85,0% da produção industrial do local.

57,8

0,5

4,0

12,4

1,0

21,9

1,4 1,0

Metropolitana Noroeste Fluminense Norte Fluminense

Serrana Baixadas Litorâneas Médio Paraíba

Centro-Sul Fluminense Costa Verde

Gráfico 5
Participação regional na indústria de transformação fluminense - 2011 (%)

Fonte : PIB municipal - IBGE e CEPERJ. 
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A segunda é a Região Serrana, onde se destacam os municípios de Petrópolis, 

com os grupos de atividade industriais manutenção e reparação de máquinas e 

equipamentos (53,0%) e fabricação de bebidas alcoólicas (24,5%), e de Nova 

Friburgo, a fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas (53,0%) 

e a confecção de artigos do vestuário e acessórios (25,2%), além de Cantagalo, onde 

se sobressai a fabricação de cimento (95,3%) e de Teresópolis, com a fabricação de 

bebidas alcoólicas (86,0%).

Nas outras regiões há maior especialização. Nas regiões Norte e Noroeste 

Fluminense destacam-se as empresas alimentares e de bebidas. Campos dos 

Goytacazes sobressai com a fabricação e refino de açúcar e, em Itaperuna, o abate 

e fabricação de produtos de carne e a produção de laticínios.

Quanto ao município de Macaé, onde estão localizadas as instalações 

industriais da Petrobras, os principais grupos industriais do município são: 

fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção 

e ferramentas com participação de 56% do valor da produção do município; e 

forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais (19,0%).

Na região das Baixadas Litorâneas, com a proximidade da Bacia de Campos, 

destaca-se o Município de Rio das Ostras, na produção de tubos de aço, exceto 

tubos sem costura (92,0%).

A Região Centro Sul Fluminense, contígua à do Médio Paraíba, também 

apresenta as mesmas características industriais. Destacam-se Três Rios, com a 

fabricação de produtos de metal e de material plástico, (40,1%) e Paraíba do Sul, 

com a fabricação de produtos de borracha (37,1%) e a fabricação de produtos e 

preparados químicos diversos (21,5%).

Quanto à Região da Costa Verde, Angra dos Reis se destaca por conta 

da construção e reparo de embarcações, devido, em boa medida, à presença da 

Petrobras na região.

Nos últimos anos, devido à extração de petróleo e gás natural da Bacia de 

Campos e da Bacia de Santos, os principais municípios produtores de petróleo, 

segundo a Agência Nacional de Petróleo, são Campos dos Goytacazes – primeiro 

produtor nacional, Rio das Ostras, Cabo Frio, São João da Barra e Macaé.
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5. A evolução recente do desempenho da indústria fluminense

Na evolução recente do desempenho das principais atividades industriais 
se observa que o segundo trimestre fluminense, para a indústria de transformação, 
apresentou resultado negativo (-4,0%) em relação ao trimestre imediatamente 
anterior e um recuo de 9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse 
desempenho contrasta com a recuperação da indústria nacional (3,4%) em relação 
ao trimestre anterior e a queda menos acentuada na comparação com o mesmo 
período do ano anterior (-6,5%).

TABELA 12
Variação da produção física industrial, por atividades industriais 

Brasil e Estado do Rio de Janeiro 2014

Competência declarada Indústria geral Indústrias extrativas Indústrias 
de transformação

Rio de Janeiro “2º trim 2014/ 
1º trim 2014”

-3,2 -1,0 -4,0

“2º trim 2014/ 
2º trim 2013”

-9,5 -3,5 -9,6

Brasil “2º trim 2014/ 
1º trim 2014”

3,7 6,2 3,4

“2º trim 2014/ 
2º trim 2013”

-5,4 4,6 -6,5

Fonte: PIM - IBGE.    

Atividades industriais

O grupo de atividade industrial que mais contribuiu para o resultado 
negativo foi o de veículos automotores, que, de acordo com o Boletim de 
Conjuntura Econômica ano IV nº6, outro periódico também publicado por esta 
fundação, teve desempenho negativo de 25,0%, no primeiro semestre do ano. Esse 
resultado é explicado, em boa medida, pela queda nas exportações, sobretudo 
com as dificuldades econômicas enfrentadas pela Argentina, nosso maior mercado 
consumidor na América do Sul. É bom ressaltar que o desempenho da indústria 
automobilística tem efeitos encadeadores negativos em outros setores como o de 
borracha (pneus), siderurgia (chapas de aço) e vidros. Outro setor importante na 
economia fluminense que seguiu essa tendência negativa foi o de farmoquímicos e 
farmacêuticos que teve queda de 12,5% no período em tela.(ver Tabela 13)

Acompanhando os dados da evolução do volume de produção física desde 
2008 até 2014, percebe-se que a indústria fluminense acompanha de perto o 
desempenho da indústria nacional para todo o período em tela, com duas exceções. 
(ver gráfico 6). A primeira, no período pós-crise mundial, em 2009, onde a indústria 
fluminense sente menos os impactos da desaceleração econômica (-3,5%) que a 
indústria nacional (-7,1%). A segunda, no período de 2012 e 2013, nos quais a 
indústria fluminense sofre mais com a desaceleração econômica (-6,9% e -0,3% 
respectivamente) do que a média nacional (-2,3% e 2,1%).
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Divisão e grupos de atividades industriais 1º semestre 14 
1º semestre 13

INDÚSTRIA GERAL -4,0

Indústria extrativa -1,5

Indústria de transformação -4,9

Alimentos -0,3

Bebidas 5,9

Impressão e reprodução de gravações -1,9

Coque, derivados do petróleo e biocombustíveis -2,8

Outros produtos químicos -11,6

Farmoquímicos e farmacêuticos -12,5

Borracha e material plástico 8,6

Minerais não-metálicos -1,8

Metalurgia -4,0

Metal, exceto máquinas e equipamentos 3,5

Veículos automotores, reboques e carrocerias -25,0

Equipamentos de transporte -10,5

Manutenção, reparação e instalação de  equipamentos 7,4

Tabela 13
Variação da produção física industrial, por divisão e grupos de atividades industriais 

Estado do Rio de Janeiro 2013/2014

Fonte: Pesquisa Industrial Mensal - PIM-PF - IBGE.

Os resultados do ano de 2014 apresentam dados apenas até julho, que são os 

últimos disponíveis, e, obviamente, estão sujeitos a sazonalidade da indústria. Com 

o provável aumento da produção durante o segundo semestre, esse índice tende a 

ser muito superior ao apresentado.
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Gráfico 6
Taxa de variação do índice de volume da produção física (%) 

Brasil e Estado do Rio de Janeiro 2008/2014

Fonte : PIM - PF IBGE elaboração CEPERJ. 
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6. Novos investimentos na indústria do Rio de Janeiro

De acordo com o Decisão Rio, para o biênio 2014 – 2016, o setor público e 

privado devem investir R$ 235,6 bilhões no Estado do Rio de Janeiro. Isto representa 

um aumento de 11,4% em relação ao anunciado no período 2012-2014.

Deste total, cerca de 77,9% (R$183,5 bilhões) correspondem ao setor 

industrial. Na exploração de petróleo e gás serão investidos R$ 143,0 bilhões e na 

indústria de transformação R$ 40,5 bilhões. 

Quadro 1
Investimentos anunciados por empresas, atividades e valor, segundo as Regiões de Governo e municípios 

Estado do Rio de Janeiro 2014/2016

Regiões de Governo e municipios Empresas Setores de atividades Valor do investimento 
(milhões R$)

Estado 183.500,0

Indústria extrativa  (petróleo) Petrobras e outras Extração de petróleo e gás 143.000,0

Indústria de transformação 40.500,0

Região Metropolitana 34.545,0

Rio de Janeiro Bio-Manguinhos Farmacêutica 1.400,0

Rio de Janeiro Estaleiro Ilha S.A. Construção Naval 638,4

Rio de Janeiro Cosigua Siderurgia 1.300,0

Rio de Janeiro Rolls-Royce Construção Naval 1.200,0

Itaboraí Comperj Petroquimico 20.000,0

Itaguaí PROSUB Construção Naval 7.700,0

Niterói Estaleiro Mauá Construção Naval 906,6

Niterói Grupo Fischer – CBO Construção Naval 900,0

Duque de Caxias Coca-Cola Bebidas 500,0

Região Norte Fluminense 235,0

Campos dos Goytacazes e Quissamã BR Offshore Construção Naval 235,0

Região do Médio Paraíba 3.738,2

Porto Real PSA Peugeot Citroen Automotivo 1.200,0

Resende Nissan Automotivo 866,7

Resende e Porto Real MAN  Latin America Automotivo 750,0

Itatiaia Land Rover Automotivo 321,5

Itatiaia Fábrica da Michelin Autopeças 600,0

Outros investimentos 1.981,8
Fonte:  Decisão Rio - Investimentos 2014-2016.   

Entre os diversos grupos que compõem a indústria de transformação, destaca-

se a atividade petroquímica, que representa 51,6%, liderado pela construção do 

Comperj em Itaboraí, já em andamento. A indústria naval também merece destaque, 

representando 30,0% do total. Além de investimentos voltados para construções 

de embarcações, que totalizam R$ 7,4 bilhões, vale mencionar os investimentos 

em estaleiros, como o que vem sendo construído pela Marinha Brasileira para 
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fabricação de submarinos em Itaguaí. O grupo automotivo responde por 9,7% do 

total dos investimentos na indústria de transformação, liderado pelos investimentos 

para a implantação das fábricas da Nissan e da Land Rover em Resende e Itatiaia, 

respectivamente, e para a expansão da PSA Peugeot Citroën e da MAN Latin 

America, em Porto Real e Resende, respectivamente.

Os investimentos previstos para a indústria fluminense, no período 2014-

2016, representam 39,7% do PIB do Estado de 2011, sendo que só na indústria de 

tranformação serão investidos 8,8% do PIB de 2011.



Boletim CEPERJ - Novembro de 201430

Conclusões

Apesar do cenário recente de ameaça de desindustrialização, que se 

abate sobre toda a atividade manufatureira do país e de outros países com grau 

de desenvolvimento econômico e industrial semelhante ao do Brasil, a atividade 

industrial cresceu, entre 2008 e 2012, no Rio de Janeiro, de forma generalizada; 

e em várias de suas regiões de governo, conforme mostram os dados apresentados 

neste estudo. No último ano, por fatores circunstanciais e, em sua maior parte, 

alheios ao mercado interno, houve uma retração da atividade industrial na economia 

fluminense, mas tudo indica que, quando se materializarem os investimentos que 

têm sido feitos nas atividades de produção de petróleo do pré-sal, o dinamismo da 

atividade industrial fluminense será retomado.

Deve-se, também, destacar a importância do significativo crescimento da 

arrecadação de ICMS ocorrida no estado nos últimos anos, chamando a atenção 

para o papel desempenhado pelo estado no sentido de melhorar as condições 

técnicas, de recursos humanos e também as medidas institucionais para ampliar 

a eficiência tributária. Entre estas medidas, deve ser destacada a ampliação do 

contingente de pessoal (ampliação do quadro de efetivos atuando nas atividades de 

arrecadação, fiscalização e avaliação dos critérios de atuação fazendária no estado). 

O aumento da arrecadação, além de promover maior justiça tributária, permitiu 

ampliar a capacidade de gasto público, ampliando investimentos sociais e em 

infraestrutura, o que favorece a expansão do setor privado, por criar as chamadas 

externalidades positivas para a atividade econômica. Tal situação, por sua vez, 

colabora decisivamente para a ampliação dos investimentos privados e para o 

crescimento do emprego. Deve ter sido esse um dos principais motivos do mercado 

de trabalho fluminense (conforme têm demonstrado os recentes boletins mensais 

que vêm sendo produzidos por esta Fundação) ter exibido bom desempenho, apesar 

dos efeitos da crise internacional que se abate sobre a economia brasileira.

Do ponto de vista das mudanças estruturais mais relevantes, este estudo 

apontou, em primeiro lugar, que o crescimento da atividade industrial, tomada 

em seu conjunto (ou seja, somando-se a indústria extrativa com a indústria de 

transformação), cresceu mais no Estado do Rio e Janeiro do que na média nacional, 

no período analisado (2008-2012). Destacaram-se os desempenhos de alguns 

setores importantes e característicos da indústria fluminense, como refino de 

petróleo, indústria química e a produção de bebidas. No que se refere à atividade de 

extração mineral, o resultado não foi positivo, mas deveu-se a fatores conjunturais 
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que serão superados tão logo os investimentos para a ampliação da produção do 

pré-sal atinjam um certo grau de maturação. Deve-se sublinhar que o estado do 

Rio de Janeiro ainda concentra cerca de 80% da produção nacional de petróleo no 

Brasil.

Coerentemente com o desempenho da produção industrial, também no 

que se refere ao mercado de trabalho do mesmo setor, a participação do Rio de 

Janeiro teve desempenho destacado. A participação do estado do Rio de Janeiro 

no conjunto do emprego industrial nacional cresceu, no período em questão, 

conforme documentado pelas tabelas elaboradas com base em estatísticas oficiais. 

O bom desempenho relativo do mercado de trabalho fluminense para as atividades 

manufatureirias não se limitou à geração de postos de trabalho, mas também à 

massa salarial, que também exibiu crescimento acima da média nacional e ao da 

média dos outros estados grandes da Região Sudeste. Ainda mais importante e 

significativo do que isso, merece destaque o fato de que este bom desempenho dos 

indicadores de ocupação e de rendimentos médios reais espalhou-se por todas as 

regiões do estado. 

Em termos de evolução da produtividade do trabalho (importante indicador 

que sugere as possibilidades de ampliação salarial sem presão sobre os custos 

empresariais), destaca-se novamente a atividade extrativa, tanto pelo seu valor 

absoluto, quanto pela evolução recente do indicador. Nesse sentido, observamos que 

a  indústria extrativa fluminense foi a atividade econômica de maior produtividade 

do trabalho e de salário médio, no período estudado,  que apresentou valores 

superiores ao do Brasil e demais estados selecionados (São Paulo e Minas Gerais).

Com relação à indústria de transformação fluminense, o melhor desempenho 

em termos salariais ocorreu, justamente, naquelas atividades onde o crescimento da 

produção foi mais expressivo, como a fabricação de produtos derivados de petróleo, 

a fabricação de veículos automotores, bebidas, químicos  e metalurgia.

Merece, mais uma vez, ser sublinhado que a expansão industrial ocorrida 

no período que foi objeto deste estudo teve um importante resultado na expansão 

ocorrida no interior do estado. Esta interiorização da atividade industrial pôde ser 

percebida nos indicadores analisados na quarta seção do estudo e, certamente, 

teve efeitos sobre outros indicadores também mencionados, como a arrecadação 

de impostos e a geração de impostos (além do crescimento dos salários e da massa 

salarial).

O desenvolvimento industrial é fator preponderante para o dinamismo de 

uma economia, conforme comentado nos boletins mensais produzidos por esta 
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Fundação. O desenvolvimento industrial promove, também, as atividades de 

outros setores da economia, como os serviços, notadamente os mais sofisticados, 

bem como fornece renda que, por sua vez, será gasta no comércio e nos serviços 

pessoais, expandindo o emprego nessas atividades também. Da mesma forma, 

permite uma maior expansão tecnológica também nas atividades do setor primário 

e no extrativista. 

Os novos investimentos previstos para os três anos que se iniciam em 

2014 permitem supor que a interiorização do desenvolvimento industrial deverá 

manter seu curso, o que é muito importante, ainda mais porque isso não significa 

esvaziamento das atividades industriais na Região Metropolitana, para onde também 

estão previstos e têm sido direcionados diversos investimentos, relacionados ou não 

à atividade do pré-sal.

Nunca é demais destacar que o desenvolvimento das atividades industriais 

ligadas direta ou indiretamente ao pré-sal terão papel fundamental para dinamizar 

a cadeia produtiva fluminense e para promover um novo ciclo de aumento do 

número de empregos no mercado de trabalho do estado do Rio de Janeiro. 

A magnitude dos investimentos já em curso e, principalmente, dos que 

ainda serão feitos no breve futuro, nas atividades do pré-sal, deverão ter um papel 

importante na economia de todo o Estado do Rio de Janeiro, conforme já apontam 

os dados das mudanças estruturais que vêm ocorrendo nos anos mais recentes e 

que foram analisados aqui. O desenvolvimento de diversas regiões do interior do 

estado têm sido e serão afetadas nos próximos anos. Desta forma, deve ter claro que 

a continuidade do desenvolvimento de atividades do pré-sal têm papel fundamental 

e estratégico para a economia fluminense. 

A leitura deste estudo permite a conclusão de que os ganhos reais de salários 

ocorrem com maior probabilidade e de forma mais significativa nas atividades 

industriais que têm maior crescimento na produção. Ademais, é importante lembrar 

que as atividades do pré-sal, dadas suas características (elevado grau de tecnologia 

requerida; vultosos investimentos etc.), têm um efeito adicional importante na 

economia, pois não somente criam emprego e renda em suas próprias atividades, 

como também impulsionam diversas outras atividades do setor industrial e do 

setor de serviços de mais alta renda, sendo, portanto, imprescindíveis para o 

desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro e do Brasil.
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