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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:

Crise global gera indefinição de perspectivas imediatas da economia do
Estado do Rio de Janeiro
Em pleno processo da atual crise econômica, iniciada no final do ano passado, e,
consequentemente, ainda sob os seus impactos, a economia do Rio de Janeiro
apresentou, em abril, alguns indicadores ainda não conclusivos quanto às tendências para
os próximos meses. Como exemplo, a Indústria Geral registrou uma queda de 1,2% em
relação a março. Vale recordar que neste mês de março ocorreu um crescimento de 4,3%
no Setor industrial, após uma série de quedas mensais seguidas. Outros segmentos
também tiveram variações negativas: Comércio (0,4%), Serviços (2,2%) e Emprego
(perda de 12,5 mil postos de trabalho). E que não autorizam inferências confiáveis quanto
a um futuro próximo. Conforme já mencionado no boletim anterior, esses indicadores
apontam para a necessidade de se aguardar os próximos meses, com o objetivo de se ter
uma percepção mais segura do comportamento vindouro da economia fluminense.
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Quadro1:
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2 – Desempenho Mensal da Economia Fluminense – Abril de 2015
2.1- Indústria Extrativa, de Transformação e da Construção Civil
Em abril, a produção industrial do Rio de Janeiro medida pela Pesquisa Industrial Mensal
do IBGE, com ajuste sazonal, registrou decréscimo de 1,2% em relação ao mês anterior.
Na comparação com igual mês do ano anterior observou-se uma queda de 2,1% na
Indústria Geral, 7,8% na Indústria de Transformação e um aumento de 13,2% na Extrativa
(petróleo/gás).
Ainda comparando com abril de 2014, cabe destacar que o principal impacto negativo ficou
com o setor de metalurgia (16,5%), pressionado, principalmente, pela menor fabricação de
bobinas grossas de aços ao carbono; barras de aços ao carbono; e bobinas ou chapas de
aços zincadas. Outras pressões negativas importantes vieram de veículos automotores,
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reboques e carrocerias (12,7%), de produtos alimentícios (22,7%) e do setor de bebidas
(19,0%).

Gráfico 2 - Índice de volume da Indústria
Estado do Rio de Janeiro - abril/14 - abril/15
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Fonte: IBGE, PIM - PF; Elaboração: FUNDAÇÃO CEPERJ-CEE

Por sua vez, os indicadores da Firjan mostraram, ainda neste mês de abril na comparação
ao mesmo mês do ano anterior, uma queda de 10,9% no faturamento real e de 5,5% nas
horas trabalhadas. Quanto à utilização da capacidade instalada, o resultado de abril de
2015 foi de 77,4%, resultado inferior ao mesmo mês do ano anterior (80,5%).

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 abril de 2015, resultado negativo, pelo segundo mês
consecutivo, na comparação com o mês anterior (ajustadas sazonalmente), assinalando
variação de (0,4%) no volume de vendas, enquanto o do país apresentou variação 0,6%.
Nas demais comparações, obtidas das séries sem ajustes, o comércio varejista fluminense
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obteve, em termos de volume de vendas, queda de 3,9 % em relação a abril de 2014 e
aumento de 0,6% no acumulado do ano.

Das atividades pesquisadas pelo IBGE, extraídas das séries sem ajustamento, apenas a
atividade ‘Tecidos, vestuário e calçados’ obteve crescimento no volume de vendas no mês
de abril, no valor de 0,2%. As demais atividades apresentaram queda em suas vendas:
Livros e papelaria (20,0%); Equipamentos de informática e comunicação (19,9%); Outros
artigos de uso pessoal (14,6%); Móveis e eletrodomésticos (14,3%); Combustíveis e
lubrificantes (8,8%); Artigos farmacêuticos (4,5%); e Supermercados (0,7%).

Na comparação abril-15 / abril-14 (série sem ajuste), das oito atividades do varejo
pesquisadas, três apresentaram taxa de variação positiva no volume de vendas, conforme
os registros a seguir: Artigos farmacêuticos, 6,8%; Equipamentos de informática e
comunicação, 4,0%; e Outros artigos de uso pessoal e doméstico, 0,2 %. Com resultados
negativos os destaques foram: Combustíveis, 7,3%; Supermercados, 3,5%; Tecido e
vestuário 6,0%; Móveis e eletrodomésticos, 20,3%; e Livros e jornais, 11,1%. As atividades
‘Veículos e motos’ e ‘Material de construção’, que estão contempladas nas estatísticas do
comércio varejista ampliado, registraram: a primeira, uma queda de 12,5% e a segunda,
um aumento de 13,9%.

Quanto ao comércio exterior, a balança comercial do Estado do Rio de Janeiro, apresentou
um saldo positivo, em abril de 2015, no valor de US$ 204,0 milhões. Contribuíram para
este superávit, as exportações de combustíveis e insumos industriais.
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Gráfico 3 - Taxa de variação do volume do comércio varejista
Brasil e Estado do Rio de Janeiro -abril/14- abril/15
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2.3 – Serviços
Conforme a Pesquisa Mensal de Serviço, elaborada pelo IBGE, o setor de serviços do
Estado do Rio de Janeiro apresentou, em abril de 2015, uma queda de 2,2% em sua
receita nominal, na comparação com o mês anterior, o mesmo acontecendo em relação ao
país, com queda de 3,8%. Nas demais comparações, obtidas das séries, o setor de
Serviços Fluminense apresentou, em termos de receita nominal, crescimento da ordem de
0,7% sobre o mês de abril de 2014 e crescimento de 1,9% no acumulado do ano.

Das cinco atividades de serviços pesquisadas pelo IBGE apenas duas apresentaram
resultado positivo na receita nominal de serviços no mês de abril: Outros serviços, 2,5% e
Serviços profissionais, administrativos e complementares, 0,4%. As demais atividades
apresentaram queda: Serviços prestados às famílias, 4,2%; Transportes e serviços
auxiliares, 3,9%; e Serviços de informação e comunicação, 2,5%.
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Com relação à comparação entre abril-15 / abril-14, as atividades que apresentaram
variação positiva foram: Transportes e serviços auxiliares, 2,4%; Serviços profissionais,
administrativos e complementares, 2,3% e Serviços prestados às famílias, 0,1%. As demais
apresentaram variação negativa: Outros serviços, 0,2%, e Serviços de informação e
comunicação, 1,1%.

No acumulado do ano (janeiro-abril), os destaques ficaram por conta das atividades:
Transportes e serviços auxiliares, 3,8%; Serviços prestados às famílias, 1,5%; e dos
Serviços de informação e comunicação, 1,5%.
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2.4 – Agropecuária
O levantamento da safra estadual de cereais e leguminosas, no mês de abril de 2015,
realizado pela Coordenação das Estatísticas Agropecuárias do Rio de Janeiro do IBGE,
estima uma produção da ordem de 8 473 toneladas, inferior em 48,7 % à obtida em 2014
com cerca de 16.506 toneladas. Em relação à produção agrícola, segundo as estimativas
de abril em relação à safra de 2014, pode-se observar que, dentre os doze produtos
analisados, dois apresentam aumento em suas produções quando comparados ao ano
anterior: banana, 10,3%, e café, 6,5%. Com quedas na produção: abacaxi, 15,1%; arroz,
46,2%; coco-da-baía, 35,1%; cana de açúcar, 14,7%; feijão 1ª safra, 27,0%; feijão 2ª safra,
25,4%; laranja, 21,1%; mandioca, 23,8%; milho 1ª safra, 56,3%; e tomate, 9,1%.
2.5 - Emprego
Em abril de 2015, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, foram extintos 12.599 postos de trabalho. Os destaques negativos foram os
setores de ‘Indústria de transformação’ e ‘Serviços’ com menos 4.557 e 4.818 postos,
respectivamente.
Tabela 1
Com portam ento do Em prego Form al, segundo setores de atividade econôm ica
Estado do Rio de Janeiro
Setores de Atividade Econôm ica

Total
Agropecuária, extrativa vegetal, caça e pesca
Extrativa m ineral

Variação absoluta abril/15

-12.599
25
-130

Indústria de transform ação

-4.557

Construção civil

-1.574

Serviços Industriais de Utilidade Pública

-321

Com ércio

-1.215

Serviços
Adm inistração Pública

-4.818
-9

Fonte: MTE/ CAGED; Elaboração: FUNDAÇÃO CEPERJ-CEEP.
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Pesquisa Mensal de Emprego
Na análise do emprego medido pela Pesquisa Mensal de Emprego - PME observa-se, em
abril, que a taxa de desocupação1 na Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi de 5,2%.
As demais regiões metropolitanas da Região Sudeste apresentaram as seguintes taxas de
desemprego: Região Metropolitana de Belo Horizonte, 5,5% e Região Metropolitana de
São Paulo, 6,3%.
Gráfico 5:
Taxa de Desocupação por Região Metropolitana e Total das Áreas PME (%)
abril/14 - abril/15
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Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a taxa de desocupação em abril de 2015
(5,2%) foi superior à do mês anterior (4,8%) e maior do que a do mesmo mês do ano
anterior (3,5%). A população ocupada, aproximadamente 5.371 mil pessoas, se manteve
estável no mês e apresentou queda de 2,5% em relação a abril de 2014. Por sua vez, o
rendimento médio real da população ocupada foi estimado em R$ 2.372,90 no mês de abril
de 2015, apresentando queda de 1,4% em relação ao mês anterior e 2,7% na comparação
com o mesmo mês do ano anterior.
1

Total de pessoas desocupadas dividido pela População Economicamente Ativa - PEA (População entre 15 e 65 anos que estão
trabalhando ou procurando emprego).
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2.6 Arrecadação do ICMS
O Estado do Rio de Janeiro, dentre os principais estados arrecadadores de ICMS da
Região Sudeste, em abril de 2015, apresentou o melhor desempenho no indicador de
variação mensal em relação ao mês anterior (tabela 2), ou seja, cresceu 11,7%, seguido de
Minas Gerais, 8,3%, e São Paulo, 4,1%. Já nos demais indicadores, a arrecadação dos
três estados foi marcada por variações negativas, comportamento também verificado no
mês anterior, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Fazenda.
Tabela 2
Taxa de crescimento real dos principais estados arrecadadores de ICMS da Região Sudeste (%)
Período

Rio de Janeiro

São Paulo

Minas Gerais

Acumulado (jan-abr 15 / jan-abr 14)

- 9,9

- 3,5

- 8,0

abr-15 /mar-15

11,7

4,1

8,3

abr-15 /abr-14

- 5,4

- 0,8

- 4,6

Fonte: Minifaz/Cotepe
Variação real apurada pelo IPCA - IBGE
Inclui dívida ativa, multa e mora.

O recolhimento de ICMS no mês de abril de 2015, totalizou R$ 2.707,8 milhões em valores
nominais e o resultado apurado em relação à variação real mensal de abr-15 / mar-15 foi
de crescimento de 11,9%. Dentre os setores que mais contribuíram para este resultado,
com destaques positivos foram: a Indústria e o Comércio, com crescimentos de 17,9% e
10,0%, respectivamente. Na variação mensal em relação ao mesmo mês, bem como na
variação acumulada até abril-2015 (tabela 3), os principais setores: Indústria, Comércio e
Serviços apresentaram taxas negativas.
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A arrecadação de ICMS das atividades econômicas, em abril de 2015, em relação ao mês
anterior apresentou o seguinte comportamento: na indústria em geral, o destaque positivo
foi o setor de eletricidade, responsável por 23,5% de todo o recolhimento do tributo no
estado, apresentando expressivo crescimento, 50,9%. Na Indústria de Transformação os
destaques positivos foram: fabricação de componentes eletrônicos, 23,4%; fabricação de
celulose, 22,2%; e fabricação de produtos do refino de petróleo, 19,5%. Os negativos:
fabricação de bebidas, 20,0%, e fabricação de produtos farmacêuticos, 14,2%. Os setores
de Comércio Varejista apresentaram os seguintes resultados: combustíveis e lubrificantes,
2,0%; hipermercado e supermercado (19,6%); livros, jornais e revistas (14,7%); e produtos
farmacêuticos (7,4%).

Tabela - 3
Desempenho da Arrecadação dos Setores Econômicos
Estado do Rio de Janeiro jan-abr 15 / jan-abr 14
valores nominais em milhões R$

Setores
Agricultura
Comércio
Indústria
Serviços
Outros(1)
Total

jan-abr 14
Absoluto
Participação %
(A)
(B)
5,5
0,1
4.026,4
37,0
5.083,2
46,7
1.715,0
15,7
64,6
0,6
10.894,7
100,0

jan-abr 15
Variação real %
Absoluto
Participação %
(C/A)
(C)
(D)
2,3
0,0
-61,1
3.799,8
36,0
-12,4
4.905,6
46,5
-10,5
1.703,7
16,2
-7,7
129,4
1,2
86,0
10.540,8
100,0
-10,2

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

Av: Carlos Peixoto, 54 / 5º Andar
CEP: 22290 – 090 - Botafogo – Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2334 – 7320.

13

Boletim de Conjuntura Econômica Fluminense
Ano VII número 4

Gráfico 6 - Arrecadação Mensal de ICMS
Estado do Rio de Janeiro - abril/14 - abril/15
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Fontes: SEF. Elaboração: FUNDAÇÃO CEPERJ-CEEP.
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