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Está mais do que na hora de revermos nossos concei-
tos no que diz respeito ao desenvolvimento econô-
mico no Rio de Janeiro. É a partir desta constatação 
que nasceu este projeto, coordenado pelo Instituto 
de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), f inan-
ciado pelo Instituto Brasileiro do Petróleo e apoia-
do pelo Governo do Estado, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e 
Serviços.

Entre a segunda metade da década passada e mea-
dos desta, a economia f luminense cresceu mais ra-
pidamente que a economia brasileira. Não obstante 
as sucessivas campanhas publicitárias of iciais rea-
lizadas para trombetear este feito, a população do 
Estado pouco se deu conta disto. 

A razão para tanto é a de que, neste período, o gran-
de fator de crescimento da economia do Estado foi 
a Extração Mineral (leia-se, neste caso, de petróleo 
e gás), que teve seu valor adicionado multiplicado 
por quase oito durante o período �996-�004, tor-
nando-se responsável por praticamente um quinto 
do PIB f luminense, enquanto o Estado Rio de Ja-
neiro responde por quase 80% da produção deste 
setor no Brasil. 

A extração de petróleo e gás é uma atividade que 
tem lá as suas particularidades. Baseia-se na ex-
ploração de um recurso f inito, emprega pouca gen-
te e f ica fora da região metropolitana, onde está o 
grosso da população de nosso Estado – e das nossas 
mazelas. 

O crescimento baseado no dinamismo deste único 
setor, portanto, acaba sendo um crescimento torto, 
pois tem poucos impactos sobre o emprego e a renda 
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condições de vida da população do Rio de Janeiro.
O projeto teve início no segundo semestre de �007, 
com uma análise sobre “O estado do Estado”, base-
ada em uma ampla e diversif icada gama de indica-
dores econômicos e sociais. O estudo foi submetido 
a um debate, realizado no auditório da Fecomercio-
RJ e mediado pela jornalista Miriam Leitão.

Num segundo momento, foi colocado o foco na 
questão metropolitana. O Rio de Janeiro, de fato, é 
a mais “metropolizada” das Unidades da Federação, 
e é na Região Metropolitana que se concentram 
suas principais mazelas, em particular a persistên-
cia de uma elevada desigualdade num contexto em 
que a economia f icou praticamente um quarto de 
século sem crescer. Mostrou-se que, nas últimas 
décadas do século passado, a Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro foi progressivamente perdendo 
suas vocações originárias, ou seja, aqueles setores 
que f izeram com que ela se tornasse uma metrópo-
le: a mudança da capital para Brasília, a fuga da 
indústria de transformação para cidades de menor 
porte dentro e fora do Estado, a mudança do setor 
f inanceiro e das agências de publicidade para São 
Paulo etc. O estudo foi apresentado na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e submetido a 
debate, mediado pela jornalista Flavia Oliveira.

A terceira etapa do projeto consistiu, em primeiro 
lugar, em demonstrar que atualmente não faltam 
recursos para f inanciar estratégias de desenvol-
vimento de longo prazo como aquelas que seriam 
necessárias para combater os principais proble-
mas estruturais de nossa Região Metropolitana e 
de dotá-la de novas vocações. Seja porque o atu-
al Governo do Estado está promovendo um impor-
tante ajuste f iscal (tanto via aumento de receitas 
quanto através de uma racionalização dos gastos), 
seja porque o próprio dinamismo da extração de 
petróleo e a evolução do preço internacional deste 
produto têm feito com que aumentassem de forma 
muito signif icativa as receitas oriundas de royal-
ties e participações especiais. Mostrou-se também, 
no entanto, que o uso destes recursos tem sido, em 

da maior parte da população. Não é à toa, portanto, 
que o nosso desemprego não pode ser mais consi-
derado baixo, que a informalidade cresceu e que 
a renda per capita permaneceu estagnada durante 
praticamente uma década depois do Plano Real. 

Na região metropolitana, a indústria, que já tinha 
encolhido mais de ��% entre �985 e �006, conti-
nuou sua trajetória descendente, diminuindo o va-
lor de sua produção outros ��,�%. 

Se esta retração da indústria já era possível de ser 
esperada, o mesmo não se pode dizer em relação 
aos ser viços do setor privado, que encolheram qua-
se �0% durante o período �996-�004. O único setor 
que cresceu, pasmem, foi o da administração públi-
ca (6,�%).

Mais um sinal de que o Rio de Janeiro estava an-
dando para trás. A participação da administração 
pública no PIB metropolitano, que era de menos de 
�0% em �980 (duas décadas depois da transferência 
da capital) chegou a quase �0% em �004. 

Pode-se argumentar que este tem sido um fenôme-
no generalizado no Brasil, e isto é verdade. Ainda 
assim, o peso da administração pública no PIB me-
tropolitano do Rio é anormalmente alto (�9,4% em 
�004) quando comparado, por exemplo, com os das 
regiões metropolitanas de Belo Horizonte (�0,4%) 
e de São Paulo (8,6%).

Foi com base neste diagnóstico que o IETS propôs 
ao Secretário Estadual de Desenvolvimento Econô-
mico, Energia, Indústria e Ser viços, Julio Bueno, 
este projeto, cujo principal objetivo é o de mobili-
zar as forças vivas da sociedade f luminense (dife-
rentes níveis de governo, empresariado, academia 
e sociedade civil) numa série de debates em torno 
deste tema, bem como o de sistematizar e divulgar, 
em ampla escala, os resultados destes debates, de 
modo a alimentar políticas públicas, em particular 
(mas não somente) do Governo do Estado, voltadas 
a uma melhoria mais acelerada e acentuada das 
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BNDES, o IETS apresentou uma proposta de se criar 
uma Agência de Futuro voltada a promover o Rio 
de Janeiro como “Capital Mundial da Energia e da 
Sustentabilidade”, ou seja, um pólo internacional 
de produção e disseminação de conhecimento, de 
inovação e de realização de negócios nestas áreas. 
Esta Agência deveria contar, segundo o IETS, com 
a participação dos principais players (públicos e 
privados) destes setores, bem como de órgãos de 
fomento (como o próprio BNDES), das universida-
des e de outros atores que tivessem a ganhar com 
a dinamização no longo prazo das atividades nesta 
área. Ao longo do debate, o presidente do IBP, João 
Carlos de Luca, levantou a questão pertinente de 
que grande parte dos atores que lidam com as novas 
fontes de energia em que a liderança brasileira é 
hoje reconhecida internacionalmente se situam em 
São Paulo, e não no Rio de Janeiro. O que poderia 
alimentar o debate em torno da megalópole em que 
o próprio IETS tem trabalhado junto à Associação 
Comercial do Rio de Janeiro, a Light e o Instituto 
Fernando Henrique Cardoso. 

Neste primeiro ano de projeto, portanto, foram rea-
lizados seis debates, envolvendo quase 900 pessoas: 
os principais jornalistas econômicos e lideranças 
empresariais de nosso Estado, os mais importantes 
órgãos de fomento e as maiores entidades empresa-
riais, sem falar de um grande número de expoentes 
do mundo acadêmico e da sociedade civil. Saímos 
da fase de diagnóstico para entrar na de proposi-
ções concretas de estratégias de desenvolvimento 
de longo prazo. 

O projeto terá continuidade, a partir de �009, dis-
cutindo com mais profundidade a temática do re-
vocacionamento da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro para o século XXI.  

grande parte e por diversas razões, irracional. Ana-
lisando a experiência internacional, verif icou-se 
que nos faltam regras e instituições que sejam ca-
pazes de direcionar estes recursos para aquelas que 
deveriam ser, hoje, nossas prioridades. O estudo 
foi apresentado e submetido a debate no auditório 
da FIRJAN.

A etapa seguinte foi a de discutir que novas go-
vernanças poderiam ser estas. O IETS apresentou 
propostas no sentido de se criarem Agências de 
Futuro - instituições privadas de interesse público, 
em que as diferentes instâncias de governo partici-
pariam, mas de forma minoritária, com o controle 
nas mãos da iniciativa privada e da sociedade civil. 
Estas Instituições devem ter a capacidade de ofere-
cer garantias (para captar recursos) e de elaborar 
e implementar projetos estruturantes. O estudo foi 
apresentado e submetido a debate (mediado pelo 
jornalista Mer val Pereira) no auditório da Light.

O quinto momento foi dedicado à questão da produ-
ção e disseminação do conhecimento. Mostrou-se 
que, apesar dos avanços recentes (como a multipli-
cação de incubadoras e de parques tecnológicos), 
ainda estamos desperdiçando grande parte do po-
tencial que nossas universidades e nossos institutos 
de pesquisa poderiam oferecer em prol da melhora 
da qualidade de vida em nossa Região Metropolita-
na e em nosso Estado. O estudo foi apresentado e 
submetido a debate (mediado pelo jornalista Geor-
ge Vidor) no auditório do próprio IBP.

A sexta e última etapa deste primeiro ano do pro-
jeto, por f im, foi dedicada a questões mais propo-
sitivas, já no sentido de começar a propor tr ilhas 
para revocacionar a Região Metropolitana. Em de-
bate realizado no auditório Reginaldo Treiger do 
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Primeiro seminário da série apresentou amplo diag-
nóstico da situação sócio-econômica do Estado do 
Rio de Janeiro e destacou a busca de caminhos para 
traduzir o dinamismo de um único setor em qualida-
de de vida para toda a população.

 “Não queremos um samba de uma nota só, mas uma 
sinfonia. Queremos um Villa-Lobos”, disse o econo-
mista  Manuel Thedim no primeiro encontro da sé-
rie Rio além do petróleo, resumindo assim o espírito 
que inspirou o projeto: um conjunto de seminários 
organizados pelo Instituto de Estudos do Trabalho 
e  Sociedade (Iets) em parceria com o Governo do 
Estado e o Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), 
para pensar o futuro do Rio de Janeiro e elaborar 
uma estratégia mais ampla, inclusiva e sustentável 
para seu desenvolvimento. 

O primeiro seminário, realizado em 9 de agosto 
de 200�, no auditório da Fecomércio, teve como 
tema O Estado do Estado. O título faz alusão ao 
trabalho que os Estados Unidos tradicionalmente  
apresenta a cada ano, The State of the Union, tam-
bém adotado recentemente pelo Ipea no livro O Es-
tado da União. A idéia é clara: tomar pé da situação 
atual e apresentar um amplo diagnóstico econômi-
co e social do Estado do Rio que permita jogar luz 
sobre tr ilhas possíveis para a reivenção do seu 
futuro. 

Para isso, compuseram a mesa do encontro, além 
de Manuel Thedim, o secretário de Desenvolvimen-
to Econômico Energia, Indústria e Ser viços do Es-
tado do Rio de Janeiro, Júlio Bueno; o presidente 
do IBP, João Carlos de Luca; André Urani, também 
do Iets; e a jornalista Miriam Leitão, que mediou o 
debate no f inal. 

para o rio
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de R$ 30 bilhões que o Estado do Rio recebeu de 
royalties do petróleo de 1999 a 200�. 

Num estudo realizado na Secretar ia de Desenvol-
vimento Econômico, Bueno se deu conta de como 
a economia f luminense está for temente ancora-
da no petróleo - cerca de 1�,5% do PIB do Rio de 
Janeiro, em 2005, vieram diretamente dele, con-
tando apenas o valor gerado pela Bacia de Cam-
pos. “Considerando toda a cadeia do petróleo, o 
número chega a patamares absolutamente extra-
ordinár ios, pr incipalmente quando se pensa nos 
altos preços que a commodity atingiu no mercado 
internacional nesse período”, disse. 

máquina cara  e  inef iciente

Paradoxalmente, o que se viu na economia do esta-
do, no entanto, foi queda nos investimentos.  Boa 
parte do aumento da arrecadação foi consumido 
para manter uma máquina cara e inef iciente, reve-
lou o secretário.

“Quando eu cheguei ao governo, tomei dois sus-
tos: um foi ver o quanto estamos pendurados no 
petróleo, e o outro foi constatar como gastamos 
mal esse dinheiro. Se eu tivesse que eleger uma 
questão central para estudar, essa ser ia a máqui-
na do Estado do Rio. É nela que estão centrados 

Dinamismo de um único  setor 

O momento, o seminár io demonstrou, é mais do 
que propício para um freio de ar r umação. Uma 
boa hora para se parar e pensar o que fazer. De-
pois de 25 anos de estagnação, o estado volta a 
apresentar extraordinár ios índices de crescimen-
to de seu PIB. Notícia alvissareira? Sim e não. É 
que esse crescimento pouco tem se traduzido em 
melhora de qualidade de vida para a população 
f luminense. Além disso, ele é fr uto do dinamismo 
de um único setor – o petróleo (o tal samba de 
uma nota só), que emprega pouco e se concentra 
longe da Região Metropolitana, onde vivem �5% 
dos habitantes do estado. Como transfor mar esse 
crescimento que vem do inter ior em bem-estar 
para todos? Como se preparar para o dia em que o 
petróleo não existir mais?

 “É nesses momentos de pujança que mora o per i-
go. Nessa hora cresce o r isco de se tomar decisões 
er radas e aumentar os gastos com a máquina pú-
blica, fazer investimentos que concentram ren-
da, gerar distorções de mercado, cr iar subsídios 
er rados. Ao mesmo tempo, esse é o momento em 
que se pode acer tar e fazer a diferença para as 
gerações futuras. O car ioca é um ser que adora o 
Rio e quer poder f icar aqui, não ter que ir embora 
para garantir o seu sustento e o da sua família. 
Como é que se rever te essa situação? Queremos 
investigar soluções e este é o momento cer to, 
com as pessoas cer tas, para fazer mos isso”, dis-
se Manuel Thedim, ressaltando a opor tunidade 
extraordinár ia que representa a interlocução do 
Iets com o Gover no do Estado e com o IBP na bus-
ca dos alicerces para políticas públicas que pro-
movam o desenvolvimento sustentável da nossa 
cidade e do nosso estado.

Abrindo o seminário, o secretár io Júlio Bueno 
revelou que um dos seus maiores sonhos era ver 
a Lagoa Rodrigo de Freitas balneável para nela 
mergulhar sem medo. Para isso, ser iam necessá-
r ios, segundo seus cálculos, algo em torno de R$ 
100 milhões. Pouquíssimo se comparado aos mais 

“Ficou para trás a fase de 

esvaziamento econômico como 

também o tempo do afastamento 

político da federação. Esta é, 

portanto, a melhor hora para 

pensarmos o futuro do estado e 

construirmos uma vida melhor para 

toda a população”  João Carlos de Luca
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encontro da série tinha por objetivo responder às 
perguntas “onde estamos?”e “para onde vamos?”. 
Para isso, recorreu a um vasto e heterogêneo gru-
po de pessoas, cujas percepções se traduziram em 
artigos publicados no primeiro boletim do projeto 
(disponível no site www.rioalemdopetroleo.com.br) 
e a um amplo diagnóstico sobre a situação socioe-
conômica do Estado do Rio, que redundou na nota 
técnica apresentada por ele em seguida. 

o estado mais metropolizado do Brasil

“Em primeiro lugar, que estado é este em que nós 
vivemos? Resumidamente, é um estado pequeno, 
densamente povoado, essencialmente urbano e 
com muitos idosos com relação aos demais estados 
brasileiros. Somos o estado mais “metropolizado” 
do país, no sentido de que o peso da Região Metro-
politana na população total do estado é o maior do 
Brasil. Maior mesmo do que em São Paulo, que tem 
a maior região metropolitana do país”, revelou.
Em relação ao nível de atividade, o estudo pro-
duzido pela equipe técnica do Iets mostrou que 
a par ticipação do Estado do Rio no PIB nacional 
tem aumentado desde a segunda metade da década 
passada, segundo dados do IBGE.  “Com esse cres-
cimento que a gente andou tendo, nosso PIB per 
capita hoje é maior do que o de São Paulo. Mas, 
à exceção do petróleo, cuja par ticipação cresceu 
barbaramente, todos os demais setores encolheram 
nos últimos dez anos. Isso é o que a gente chama 
de samba de uma nota só: a pujança extraordiná-
ria do petróleo em meio à completa decadência dos 
demais setores”, disse Urani. 

Concomitantemente, o peso da Região Metropolita-
na na economia f luminense teve uma queda sensí-
vel.  De 199� a 2004, o PIB metropolitano caiu 20%, 
enquanto o interior teve um crescimento “quase 
chinês”, de 12% ao ano. Segundo o estudo, a parti-
cipação do PIB metropolitano no PIB total do esta-
do caiu de �5% para menos do que 55% em menos 
de uma década, enquanto a participação do Norte 
Fluminense foi multiplicada por �. 

nossos problemas. Eu como cidadão não tinha 
consciência disso, de quão ruim é essa máquina, 
do quanto ela precisa melhorar”, disse Júlio Bue-
no, destacando que a busca de saídas para esses 
impasses foi o pr incipal motivador para que o Go-
verno do Estado apoiasse o projeto Rio além do pe-
tróleo na pr imeira hora.

Com ele fez coro o presidente do IBP, João Carlos 
de Luca, ao lembrar que o Rio de Janeiro é onde a 
indústr ia do petróleo tem a sua maior expressão 
no Brasil. “O Estado do Rio é responsável por �5% 
da produção nacional e foi, sem dúvida, o gran-
de benef iciár io do crescimento do setor na última 
década e continuará a ser nos próximos anos. O 
impacto positivo, porém, f icou aquém do deseja-
do, quando analisamos os resultados dos investi-
mentos em termos de desenvolvimento humano e 
social”, disse de Luca. 

Compromisso com a  população

Mas se o impacto positivo f icou aquém do deseja-
do, isso não afasta o IBP dos compromissos com o 
desenvolvimento social, econômico e humano do 
Rio de Janeiro e com a qualidade de vida de nossa 
população, garantiu de Luca. “Queremos, portanto, 
reaf irmar esse compromisso ao nos associarmos ao 
Iets e ao Governo do Estado do Rio nesse projeto 
que tem tudo a ver com o que entendemos ser im-
portante para nós: pensarmos o nosso amanhã além 
do petróleo. O Rio hoje olha com otimismo para 
frente. Somos o estado brasileiro com o maior vo-
lume de investimentos previstos para os próximos 
anos. Ficou para trás a fase de esvaziamento eco-
nômico como também o tempo do afastamento po-
lítico da federação. Esta é, portanto, a melhor hora 
para pensarmos o futuro do estado e construirmos 
uma vida melhor para toda a população”, af irmou.

Falando do descompasso entre crescimento econô-
mico e qualidade de vida para as pessoas que vi-
vem no estado como um dos principais motivadores 
para a realização do projeto Rio além do petróleo, o 
economista André Urani explicou que esse primeiro 
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21% no f inal do período. E as pensões passam de 
5% para �%. Os dois juntos contr ibuem com 29% 
da renda das famílias em 2005, contra 22% em 
1995”, mostrou o economista.

região metropolitana 
começa a  se  recuperar

Quando se olha o período mais recente, no entan-
to, aí usando a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), 
também do IBGE, nota-se que houve um aumen-
to importante do nível de ocupação de 2005 para 
200�. E detalhe importante, apontou André Ura-
ni: a PME só tem amostra na Região Metropolita-
na. “Não só tivemos aumento no nível de ocupação 
aqui na Região Metropolitana, como tivemos uma 
melhora na qualidade do trabalho. Tem aumentado 
de forma importante o emprego com carteira assi-
nada, o conta-própria tem se mantido e tem caído o 
emprego sem carteira. Além disso, temos tido uma 
melhora importante na renda do trabalho”. 

O que está acontecendo, segundo ele, é o seguinte: 
nós ficamos um quarto de século com o PIB parado na 
Região Metropolitana. De dez anos para cá, o estado 
começou a crescer no interior, por conta do setor de 
petróleo. De dois anos para cá, a renda da Região Me-
tropolitana também voltou a crescer. “Há algo novo. E 
não é desprezível. É uma diferença de 10 pontos per-
centuais em doze meses, ao mesmo tempo em que há 
uma queda importante na taxa de desemprego. Não me 
pergunte por quê. Não temos capacidade de entender 
a coisa no olho do furacão”, disse André, que, apesar 
disso levantou algumas hipóteses para o fenômeno.

“Há algumas pistas como o clima de concórdia en-
tre as diferentes instâncias de governo, o Pan, e os 
investimentos todos que estão em carteira e estão 
começando a germinar. Ainda está muito cedo para 
se saber ao certo o que está acontecendo, mas que 
há algo novo, é fato. E não é efêmero”, disse.

No que tange à desigualdade, André Urani mos-
trou que no Estado do Rio ela não caiu da mesma 

peso crescente  de 
aposentador ias  e  pensões

“Quando a gente fala que o PIB f luminense está 
crescendo mais do que o do resto do Brasil, estamos 
omitindo essa incrível diferença entre Região Me-
tropolitana e interior. No lugar onde construímos 
nosso imaginário, nossas representações, a gente 
só se segura graças a aposentadorias e pensões, 
enquanto no Norte do estado a coisa está bomban-
do. Quando a gente pega a Baixada Litorânea (Cabo 
Frio, Araruama, etc), vê um crescimento de 30% ao 
ano. É o que eu chamo de efeito Dorival Caymmi, do 
cara que pega sua aposentadoria e vai viver em Rio 
das Ostras. São realidades absolutamente díspares. 
O crescimento nunca é um processo harmômico, a 
gente sabe disso, mas esse é particularmente des-
conjuntado”, comentou André Urani.

A apresentação seguiu com os indicadores de traba-
lho e renda, a partir dos dados da Pnad, do IBGE, do 
ano de 2005. O que eles mostraram é que no Esta-
do do Rio, na última década, foram gerados menos 
postos de trabalho, a maioria deles de má qualida-
de, caiu a renda do trabalho e aumentou o desem-
prego. Nesse período foram criados um milhão de 
postos de trabalho, dos quais apenas 30% com car-
teira assinada. Em 2005, temos a quarta maior taxa 
de desemprego do país, segundo o estudo.

 “De onde vem essa baixa capacidade de geração 
de empregos, já que o carioca e o f luminense são 
bastante empreendedores, se lançam, muito mais 
do que os paulistas, por exemplo, na abertura de 
seu próprio negócio? Vem basicamente de um mau 
ambiente de negócios”, af irmou André. 

Enquanto os dados mostram um aumento expres-
sivo do PIB estadual per capita de 1995 a 2005, 
revelam também uma década perdida em ter mos 
de renda. Voltamos a patamares infor iores a 
1995. “O ponto é que a renda no Rio só se mante-
ve graças às aposentador ias e pensões, que tive-
ram peso crescente. No caso das aposentador ias, 
sai de 1�% no total de renda das famílias para 
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dade relativamente elevados na comparação com o 
Brasil com um todo, no tange à população adulta, 
mas quando se olha para a criançada dá vontade de 
chorar. A freqüência escolar das crianças entre � e 
14 anos já é menor no Rio que no resto do Brasil. E 
ainda temos mais do que 5% das crianças nessa fai-
xa etária fora da escola. É preciso se fazer alguma 
coisa urgentemente porque estamos dando um tiro 
no pé deixando isso acontecer”, alertou. 

Também em termos de saúde, o que se evidenciou 
é que há muito o que melhorar e que os resultados 
apresentados são muito aquém do que se poderia 
esperar levando em conta o grau de desenvolvi-
mento econômico do Estado e os esforços que são 
realizados nesta área.

Isto se deve não apenas à violência, segundo An-
dré, mas à inef iciência e inef icácia das políticas 
públicas. A esperança de vida ao nascer é relativa-
mente baixa no estado para o nosso padrão de de-
senvolvimento econômico, temos uma taxa de mor-
talidade infantil ainda alta, uma população com um 
peso desproporcionalmente alto de idosos, mas não 
somos capazes de cuidar bem deles, o que f ica evi-
denciado pela esperança de vida aos �0 anos que 
no Estado do Rio está em décimo lugar no ranking 
brasileiro.  “A gente precisa encontrar um jeito de 
cuidar melhor dos nossos idosos, até porque, sem 
falar dos afetos, eles são uma importante fonte de 
renda para nossa população”, disse André. 

saúde:  problema claro  de  gestão

Os dados apontam ainda para graves problemas de ges-
tão em saúde no estado: nosso gasto per capita na área 
não é baixo se comparado a outros estados e a proporção 
de médicos em relação à população é a maior do Brasil. 
“O que se vê, então, é que apesar dos altos gastos com 
saúde e da grande quantidade de médicos, temos gra-
ves problemas de saúde como mortalidade infantil e es-
perança de vida dos idosos”. Falando em seguida sobre 
a situação fiscal, o estudo deixou f lagrante a discre-
pância entre as receitas crescentes dos royalties do pe-
tróleo e a queda nos investimentos públicos estaduais. 

maneira do que no resto do Brasil. “O que durante 
anos f icou caracterizado como o eletrocardiograma 
de um morto, porque tudo mudava no Brasil me-
nos a desigualdade de renda, não se verif ica mais. 
De 199� para cá houve uma importante queda na 
desigualdade do país, e o Ipea inclusive acaba de 
lançar um livro histórico analisando a fundo esse 
processo de redução da desigualdade, que é contí-
nuo. No Estado do Rio, porém, a trajetória é muito 
mais errática e a queda de ponto a ponto também 
é bem menor. E esse padrão se repete tanto na RM 
quanto no interior do estado”. 

Por conta do crescimento, explicou André, a pobre-
za caiu rapidamente no interior, mas não na Região 
Metropolitana. O mesmo aconteceu em relação à in-
digência. Em 2005, o percentual de pobres se igua-
lou na Região Metropolitana e no interior, enquanto 
o percentual de indigentes na Região Metropolitana 
é mais alto do que no interior do Estado.

perda da  histór ica  vantagem 
comparativa  na  área  de  educação

Falando de educação, André trouxe para a platéia 
uma notícia nada animadora: o Rio de Janeiro vem 
perdendo a histórica vantagem comparativa que 
sempre teve em termos de educação, em relação ao 
resto do país. “Nós ainda temos níveis de escolari-

“O Estado do Rio não foi capaz de utilizar 

as receitas extraordinárias dos royalties 

do petróleo para diversificar a sua 

estrutura produtiva. Mas pode fazê-lo.  

O investimento público e a capacidade de 

endividamento podem aumentar, porque 

há espaço para um significativo choque 

de gestão”. André Urani
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“Agora, f inalmente, depois de tanto tempo, há alguns 
indícios de que estamos num processo de desencalhe 
dessa baleia, ou seja, de que alguma maneira esse 
Rio além do petróleo já esteja começando”.  

Mas é preciso ir além, frisou, porque o buraco é mui-
to fundo. “Nós perdemos um quarto de século sem 
crescimento econômico aqui na Região Metropolita-
na. Precisamos compreender a retomada em curso na 
sua complexidade, efetuar eventuais correções de 
rota e dar-lhe sustentabilidade. Há uma clara neces-
sidade de detectarmos novos setores potencialmen-
te dinâmicos e superar gargalos estruturais”, disse. 

De acordo com André Urani, existe espaço para que 
o Governo do Estado tenha um papel ativo neste 
processo. Seja na melhora da qualidade do gasto 
público, com menos custeio, mais investimentos, 
mais ef iciência e ef icácia das políticas sociais, seja 
na promoção de uma melhoria do ambiente de ne-
gócios (redução de burocracia e cunha f iscal), ain-
da que isso não seja só tarefa do estado. 

É preciso também, defende o economista, criar um 
diálogo com os outros atores – empresariado e so-
ciedade civil - para desenvolver estratégias nesse 
sentido. “Isso pode culminar no arranjo de novas 
institucionalidades a exemplo do que f izeram ou-
tras cidades que passaram por depressões como a 
nossa e souberam se reinventar”. 

A apresentação foi seguida de um amplo debate me-
diado pela jornalista Miriam Leitão, com a presença 
de representantes dos mais diversos setores da socie-
dade. Resumindo as falas dos presentes na mesa, ela 
destacou a gravidade do diagnóstico apresentado e a 
pertinência do projeto Rio além do petróleo na busca 
de soluções que permitam ao Rio de Janeiro dar uma 
arrancada rumo a um modelo de desenvolvimento mais 
sustentável como fizeram outras cidades no mundo. 

O secretário Júlio Bueno fechou o encontro dizendo 
que o fato de o Rio de Janeiro ter petróleo não é uma 
maldição. Ao contrário, frisou, isso é ótimo. “O que nos 
cabe é fazer com ele jogue a nosso favor”, concluiu. 

Entre 199� e 200�, as receitas originárias dos royalties 
foram multiplicadas por mais de 55 (em termos reais) e 
em 200� representaram quase 15% das receitas totais 
do Estado. Mas esse aumento enorme de arrecadação 
não se traduziu em investimento nem em queda de en-
dividamento da maneira desejada, e sim em custeio. 
A principal contrapartida dessa receita extraordinária 
foi na rubrica “outras despesas de custeio”, cujo au-
mento de foi de 20% entre 2002 e 200�. Enquanto isto, 
o investimento do governo estadual caiu mais de 15% 
no período, representando, neste último ano, apenas 
um terço das receitas dos royalties.

A boa notícia, conforme se viu, é que, nesse mesmo pe-
ríodo, a arrecadação tributária (especialmente ICMS) 
também cresceu, num claro indício de que já existe algo 
além do petróleo, ainda que esse crescimento tenha se 
dado num ritmo mais lento que na maioria dos outros es-
tados. Citando entrevista com o secretário de Fazenda, 
Joaquim Levy, no jornal Valor Econômico, André Urani 
destacou que a arrecadação de ICMS cresceu �% no pri-
meiro semestre de 200� em relação ao primeiro semestre 
do ano anterior. Enquanto isso, o peso das despesas com 
pessoal em relação à despesa total caiu, como diminuiu 
também o endividamento, deixando o estado dentro dos 
parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

“O que vemos, então, é que o Estado do Rio de Ja-
neiro não foi, até aqui, capaz de utilizar as receitas 
extraordinárias dos royalties do petróleo para diver-
sif icar a sua estrutura produtiva. Mas pode fazê-lo 
e tem potencial para isso. O investimento público e 
a capacidade de endividamento podem aumentar, 
porque há espaço para um signif icativo choque de 
gestão”, af irmou Urani.

a baleia  começa a  desencalhar

Ele concluiu a apresentação dizendo que estamos 
começando a assistir, ainda que de forma insipien-
te, a um fenômeno que chama de “desencalhamen-
to da baleia” numa referência à estagnação das re-
giões metropolitanas a que ele havia batizado de 
“baleias encalhadas”. 
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A especificidade metropolitana dos  principais proble-
mas f luminenses foi o tema central do segundo en-
contro da série Rio além do petróleo,  que apontou 
para a necessidade de um novo arranjo institucional 
capaz de dar conta da complexidade da situação.

O propalado discurso da pobreza, da desigualda-
de, do desemprego e da derrapada do país com as 
reformas recentes cai no vazio quando defrontado 
com os dados que retratam o Brasil real. Mas é in-
questionável no que diz respeito às nossas metró-
poles, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. 
Nossa crise é metropolitana. A boa notícia é que o 
fenômeno não é brasileiro nem irreversível. Muitas 
grandes metrópoles no mundo entraram em deca-
dência, mas souberam reconhecer a crise e se rein-
ventar. Cabe a nós seguir o mesmo caminho. 

A mensagem principal deixada pelo segundo se-
minário da série Rio além do petróleo foi clara: tal 
como aconselha a famosa canção de Paulo Vanzoli-
ni, o Rio precisa reconhecer a queda, entender as 
causas do seu declínio, não desanimar. Depois le-
vantar, sacudir a poeira e criar novas instituições 
que lhe permitam dar a volta por cima.

Reunidos no auditório da Associação Comercial do Rio 
de Janeiro, na manhã de � de dezembro de 200�, lide-
ranças diversas da vida f luminense – dos governos, 
do empresariado, da academia e da sociedade civil 
– debateram a questão metropolitana, um dos temas 
centrais na construção de uma agenda de desenvolvi-
mento mais inclusiva e sustentável para o Rio. 

Na mesa, além do presidente da casa, Olavo Montei-
ro de Car valho, estavam o secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Energia, Indústria e Ser viços 
do Estado do Rio de Janeiro, Júlio Bueno; os eco-
nomistas Sol Garson, da UFRJ, Antônio Marcos Am-
brósio, do BNDES, e André Urani, do Iets; o diretor 
do Sebrae-RJ, Cezar Vasquez, e a jornalista Flávia 
Oliveira; que mediou o debate. 
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mos lidando com nosso futuro. “Existe um certo des-
compasso aqui no Rio sobre como temos evoluído em 
termos de condições de vida e como temos investido 
para frente”, af irmou o economista. E no terceiro 
momento foi a vez de se entrar mais especif icamente 
no tema do encontro: a questão metropolitana.  

melhor  no presente  que no futuro

O panorama apresentado mostrava os valores em 200� 
para o Estado do Rio, a nossa posição no ranking, em 
termos de Brasil, e a velocidade em que esses indica-
dores evoluíram nos dois últimos governos, ou seja, 
de 1999 a 200�. A partir daí o estudo fazia uma si-
mulação, projetando qual seria a situação do estado 
e sua posição no ranking em 2010, mantida a mesma 
tendência dos dois últimos governos, tanto no Rio 
quanto nos demais estados. 

O que se viu foi que, em termos de presente, nós 
não apenas estamos bem, como estamos melhoran-
do, disputando palmo a palmo com São Paulo e bem 
acima dos demais estados. 

“Em termos de escolaridade média da população, 
nós temos hoje oito anos de estudo, o que corres-
ponde ao ensino fundamental completo. Somos a 
segunda unidade da federação, estamos bem na 
f ita e, mantida essa tendência, vamos chegar a 
2010 com �,� anos de estudo, ainda na segunda po-
sição”, mostrou André Urani.

Em termos de porcentagem de pessoas extrema-
mente pobres, o estudo mostrou que nós temos 
hoje 4,4% da população que vive abaixo da extrema 
pobreza (em torno de R$ 95 de renda familiar per 
capita). “Somos o sexto estado em relação a isso, 
e seguindo a mesma tendência chegaremos a 3,�%, 
seremos passados por dois estados e vamos nos tor-
nar o oitavo estado nesse ranking, porque há esta-
dos andando mais rápido do que o Rio de Janeiro 
em relação à redução da pobreza”, disse. 

Os dados  mais preocupantes, segundo o trabalho, 
referem-se à desigualdade: temos um índice de Gini 
de 0.5�1, há 1� estados em melhor situação que nós, 

Baleia  encalhada

Abrindo o encontro, o anf itrião Olavo Monteiro de 
Carvalho falou da diferença entre os dados apresen-
tados pelo Iets no seu primeiro mandato, quando a 
Associação Comercial encomendou ao instituto um 
diagnóstico para conhecer melhor a situação do Es-
tado do Rio, e aqueles que seriam mostrados então, 
para falar de sua motivação para sediar o seminário. 

“Aquele diagnóstico teve um impacto danado, e até 
o governador, recém-eleito, f icou chateado com a 
visão que considerou excessivamente pessimista do 
André (Urani). Aquilo mexeu com todos nós e virou 
uma grande motivação para virar aquela baleia en-
calhada, aquela situação triste em que se encontra-
va nosso estado. E hoje, vendo esse novo estudo, eu 
f ico impressionado com a quantidade de coisa que 
mudou em tão pouco tempo, o quanto já se avançou 
em termos de gestão pública só nestes primeiros me-
ses do governo Sérgio Cabral, e me sinto muito moti-
vado de estar aqui discutindo para frente, pensando 
o Rio além do petróleo”, disse Olavo.

Antes de dar início à apresentação preparada pelos 
técnicos do Iets em conjunto com o governo do Es-
tado, Urani destacou a importância da parceria dos 
atores ali presentes em prol da recuperação do Rio. 

“Estamos costurando uma aliança do bem, juntan-
do gente que está mais com a mão na massa no 
campo das pesquisas, com gente que está tomando 
decisões no setor público, no meio empresar ial, no 
legislativo, na imprensa, tentando entender me-
lhor o Rio e tentando ser mais ef icazes e ef icientes 
para fazer avançar na melhora da nossa qualidade 
de vida”, disse.

A apresentação que se seguiu dividiu-se em três 
momentos: no primeiro André voltou ao tema apre-
sentado no primeiro encontro da série – o estado 
do estado, porque desde então  surgiram novos 
números, como o lançamento da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) de 200�, que per-
mitiu entender melhor o estado recebido pelo go-
vernador Sérgio Cabral no momento de sua posse. 
Num segundo momento, falou-se sobre como esta-
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“Nós tivemos um governador que gastou uma fá-
bula em propaganda para divulgar que o Rio tinha 
a menor taxa de desemprego do país. E sai a Pnad 
200� e o que nós vemos é que na verdade nós temos 
a pior taxa de desemprego do Brasil.” 

De acordo com ele, a “desinformação” só foi possí-
vel porque o governo se baseou em dados da Pes-
quisa Mensal de Emprego (PME), também do IBGE, 
que ver if ica a situação apenas da região metropo-
litana.  “A questão da menor taxa de desemprego 
do Brasil surgiu olhando para a PME. Mas essa pes-
quisa não pode falar de estado porque seu univer-
so é a região metropolitana. Para isso, é preciso 
usar a Pnad, a única ferramenta que existe para 
esse f im. E quando fazemos isso, vemos que o Es-
tado do Rio não só não melhorou como apresen-
ta a pior taxa de desemprego de todos os estados 
brasileiros. E a se manter essa tendência, em 2010 
continuaremos em último lugar como o estado com 
mais desempregados”, aler tou. 

Em relação ao futuro, o que o estudo mostrou foi 
que o Rio de Janeiro está f icando para trás em com-
paração com o resto do Brasil. Nada menos do que 
1� estados evoluem mais rapidamente que nós. 

“Enquanto no presente estamos no mesmo nível 
que São Paulo, em termos de futuro, a gente leva 
uma surra deles. Estamos perdendo espaço para o 
Brasil todo. Isso tem a ver com uma incapacidade 
de olhar pra frente e de formular uma estratégia de 
futuro em relação aos demais. E olhar para o futuro 
signif ica investir nas crianças e nos jovens, basica-
mente”, disse André Urani. 

encrenca metropolitana

Na terceira parte da apresentação, dedicada ao tema 
do encontro, as notícias foram ainda menos alvissa-
reiras e podem ser resumidas numa única idéia: as 
regiões metropolitanas estão freando o Brasil. 

Para provar sua tese, Urani analisou a questão me-
tropolitana sob a ótica do que chamou de  em doze 
fatos estilizados. Dentre eles, a queda drástica do 

e, a continuarmos assim, vamos chegar a 2010 um 
pouco melhor (0.552).  “Mas estamos reduzindo a 
desigualdade mais lentamente do que outros esta-
dos e, se eles também mantiverem a mesma velocida-
de, chegaremos à 20ª. posição”, mostrou Urani.  

Outro indicador preocupante é frequência à escola. 
De acordo com André, espalhou-se o mito de que já 
tínhamos alcançado a universalização do acesso à 
escola, mas o que se vê no Estado do Rio é que mais 
do que 5% de nossas crianças de � a 14 anos não 
estão matriculadas nas escolas. 

“É muita criança fora da escola e há 19 estados em 
situação melhor do que a nossa. Acho que seria in-
teressante termos um compromisso do governo do 
estado e das prefeituras de universalizar, de ver-
dade, o ensino fundamental para as crianças nessa 
faixa etária. Se continuarmos nessa tendência, va-
mos melhorar muito pouco e seremos ultrapassados 
por mais três estados”, alertou. 

pior  desemprego do Brasi l

Em termos de PIB per capita o Rio aparece em ter-
ceiro lugar em 200� e chegará a quinto em 2010, 
segundo o estudo. E f inalizando o primeiro bloco 
da apresentação, André Urani falou dos dados de 
desemprego, contrariando informação divulgada 
pelo governo Rosinha Garotinho.

“Nós tivemos um governador que 

gastou uma fábula em propaganda para 

divulgar que o Rio tinha a menor taxa de 

desemprego do país. E sai a Pnad 2006 

e o que nós vemos é que na verdade nós 

temos a pior taxa de desemprego do 

Brasil.”  André Urani



ausência  do  estado 

Autora de uma tese de doutorado que tem como 
questão central o porquê de as regiões metropo-
litanas trabalharem de forma tão desconectada, a 
economista Sol Garson questionou até quando a  
Região Metropolitana do Rio de Janeiro permane-
cerá órfã de políticas públicas.

“A região metropolitana é uma área muito densa, 
com um forte relacionamento entre os municípios, 
de pessoas que moram num município e trabalham 
no outro. Não há como se pensar uma política pú-
blica numa região metropolitana executada sozi-
nha por cada município autarquicamente, ou sem 
a presença do Estado. E a verdade é que no Brasil o 
Estado perdeu totalmente a condição de coordena-
dor de políticas públicas”, disse. 

A questão da orfandade do estado não é só no Rio 
de Janeiro, fr isou, apesar de aqui ser pior do que no 
resto do Brasil. “Embora no Brasil, a partir de 1995, 
a questão metropolitana tenha voltado a aparecer, 
no Rio de Janeiro nunca mais se tocou no assunto. 
Enquanto a cidade de São Paulo vem discutindo seu 
papel como cidade global entendendo que ela não 
será global se não olhar para a região metropoli-
tana que está ao redor dela, no Rio essa discussão 
simplesmente não existe”, lamentou. 

Aqui, a questão metropolitana só começa a apare-
cer agora, com a elaboração do plano estratégico do 
estado. Mas, mesmo assim, ponderou a economista, 
não temos uma unidade pensando esta questão de 
forma estruturada no governo do estado. 

Para Sol Garson, a lei de consórcios foi um avanço 
– agora o governo federal só entra num consórcio 
com o município se o estado estiver junto, o que 
pode ajudar no processo de aproximação dos muni-
cípios e do estado para a construção de uma estra-
tégia metropolitana.

“É possível o estado fazer isso hoje, neste momento 
especial para o Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma 
associação de prefeitos, com relativamente pouca 
atuação, mas com a presença do vice-governador que 

peso da região metropolitana na economia f lumi-
nense (quase 30 pontos em menos de uma década), 
a participação exagerada das aposentadorias na 
renda (quatro vezes superior a do empresariado), a 
perda da indústria para o interior; a redução do em-
prego formal na ocupação total, o arrocho salarial, 
o aumento do desemprego, da pobreza, da indigên-
cia e da desigualdade.

“Em resumo, o que eu quis dizer é o seguinte: o dis-
curso da pobreza, da desigualdade, do desemprego, 
da derrapada do país com as reformas, etc, não é 
obser vável para o Brasil como um todo. Mas é abso-
lutamente verdadeiro para as nossas principais me-
trópoles, sobretudo São Paulo e Rio”, disse André, 
fr isando que o problema não é só nosso e que tem 
solução: “o Rio de Janeiro deve reconhecer a sua 
crise. Só assim a gente vai conseguir dar a volta por 
cima”, f inalizou. 

Num estudo sobre o comportamento do merca-
do de trabalho brasileiro, focado essencialmente 
no emprego formal, no período de 1995 a 2005, o 
economista Antônio Marcos Ambrósio, do BNDES, 
também chegou à mesma conclusão da especif ici-
dade metropolitana da crise. Mais: o problema não 
se verif ica em todas as metrópoles brasileiras, mas 
especif icamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

“A baixa capacidade de geração de empregos não é 
um fenômeno do Brasil metropolitano e sim essen-
cialmente das regiões metropolitanas do Rio e São 
Paulo”, af irmou Ambrósio. 

“O que pode vir a gerar emprego são as 

micro, pequenas e médias empresas. 

O estímulo ao empreendedorismo, a 

melhora do ambiente de negócios e 

o acesso a crédito são essenciais no 

processo de recuperação da metrópole”.

Cezar Vasques
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Na sua f ala, o secretár io de Desenvolvimento 
Econômico, Energia, Indústr ia e Ser viços do Esta-
do do Rio de Janeiro, Júlio Bueno destacou que, 
perante o Brasil, a arrecadação tr ibutár ia do Rio 
de Janeiro é boa, mas nosso investimento per ca-
pita é baixo (20º estado num ranking nacional) e 
defendeu que o ponto central aqui é arrumar a má-
quina do estado. 

“Os anos de desarrumação e de populismo compli-
caram fortemente o Estado do Rio. Precisamos dar 
um norte para nossos investimentos, estamos na 
direção certa, mas precisamos saber qual o déf icit 
geral de ser viços públicos no estado e o montante 
de recursos necessários para cobri-lo”, disse. 

E deixou como sugestão para a fase dois do projeto 
Rio além do petróleo entender e tentar quantif icar 
esse déf icit.

“Quanto de recursos precisamos para resolver o 
déf icit habitacional ou o problema ambiental no 
Rio? Não dá pra conviver com a Praia de Ipane-
ma suja. Qual o recurso necessár io para nós ter-
mos uma educação de qualidade? Minha proposta 
para a fase dois é produzir mos esses estudos para 
dar mos um discurso racional para a área públi-
ca. Estou convencido de que sem o Estado não é 
possível, sem recursos públicos não conseguimos 
avançar. A grande questão é a máquina pública 
e o marco de poder. E o que signif ica isso? É nós 
ter mos uma representação política que aponte 
para a racionalidade e não para o populismo.”, 
defendeu o secretár io.  
 
Durante o debate, Flávia Oliveira disse que como 
jornalista que cobre a área de negócios  sente cla-
ramente que o Rio, capital, está  puxando a Região 
Metropolitana para trás. “Enquanto se vê algum si-
nal de recuperação e vigor na Baixada Fluminense 
– em Nova Iguaçu e Duque de Caxias e mais recen-
temente em São Gonçalo e Itaboraí, a capital está 
completamente estagnada”, disse. E perguntou aos 
presentes de que forma a capital, através da pre-
feitura, do empresariado e da sociedade civil, pode 
se mexer para tomar a liderança nesse processo de 
retomada que a metrópole está vivendo. 

sempre foi um líder. Isso é uma oportunidade para se 
trabalhar essa questão institucional”, defendeu.

Com ela concorda o diretor do Sebrae f luminense 
Cezar Vasquez. Para ele a questão metropolitana 
tem ainda uma enorme dif iculdade de ser inserida 
na agenda pública, muito em função da  própria es-
trutura de representação política, que torna atra-
ente o discurso de fortalecimento do interior.

No caso do Sebrae, segundo Vasquez,  é a mesma coi-
sa. É uma entidade que consegue atuar bem no inte-
rior, mas não na região metropolitana. “O Sebrae evo-
luiu muito na sua forma de atuar, priorizando redes 
de empresas, arranjos produtivos, mas boa parte des-
sas iniciativas surgiu e é mantida por uma governan-
ça paraestatal, seja do próprio Sebrae, ou de alguma 
entidade sindical ou mesmo do próprio governo e de 
suas diferentes agências. Isso funciona bem no inte-
rior pelos próprios laços de sociabilidade locais, mas 
na região metropolitana, não tem tanto impacto, por-
que os empreendedores nessas áreas estão muito mais 
distanciados da política, dos governos e das próprias 
entidades de classe. Nesse sentido precisamos pensar 
em novas formas de atuação que sejam mais atraentes 
na região metropolitana”, sugeriu.

novos ar ranjos  institucionais

Cezar Vasquez também defendeu que não apenas o 
Sebrae, mas o próprio governo coloque a questão 
da micro e pequena empresa no centro da política 
de desenvolvimento do estado, porque é nesse seg-
mento que está o principal potencial de geração de 
trabalho e renda na Região Metropolitana do Rio.  

“A estrutura industrial do nosso subúrbio era com-
posta por setores que se globalizaram e que hoje 
têm concorrência mundial. Por isso, é difícil que 
essa indústria volte a f lorescer aqui. A indústria do 
petróleo é pouco intensiva em mão de obra. O que 
pode vir a gerar emprego são as micro, pequenas 
e médias empresas. O estímulo ao empreendedoris-
mo, a melhora do ambiente de negócios e o acesso 
a crédito são essenciais no processo de recuperação 
da metrópole”, disse Vasquez.
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do entorno. A prefeitura tem pouco incentivo para 
investir em problemas que envolvam os municípios 
adjacentes, para gastar seus recursos sem garantia 
de cooperação de outros municípios. Eu acho que 
o estado poderia ser o elemento articulador dessa 
cooperação”, defendeu. 

André Urani fechou o encontro destacando que f i-
cou caracterizado que o problema não é brasileiro, 
mas metropolitano. “Mas não temos ainda instru-
mentos para atacar esse problema”, disse, defen-
dendo a articulação de diferentes atores e um novo 
desenho institucional que dê conta da questão.  

Julio Bueno respondeu que a cidade tem ativos 
impor tantes que a tor nam central na resolu-
ção dos problemas do estado. “Se a cidade sou-
ber aproveitar esses ativos, aproveitar bem seus 
potenciais, podemos ser os protagonistas nesse 
processo. Se conseguir mos trazer as sedes das 
pr incipais empresas de petróleo, a área de resse-
guro, de telefonia...”

Mas, para Sol Garson trata-se mais de uma questão 
de articulação. “Não sei se o Rio atrair a área de res-
seguros, as empresas de petróleo e outras, se isso 
vai representar algum ganho para os municípios 
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Especialistas e autor idades presentes no seminá-
r io Royalties e Desenvolvimento  enfatizaram a 
necessidade de se consolidar a qualidade das f i-
nanças públicas para que os recursos advindos do 
petróleo se revertam em investimentos duradouros 
para a população.

O esforço f iscal feito pelo governo do estado no seu 
primeiro ano de gestão e as estratégias de desenvol-
vimento por ele desenhadas nos dão sinais de que 
o Rio de Janeiro pode vir a ter um futuro promissor 
como o da Noruega. Mas se não incluir na agenda 
alguns pontos cruciais para consolidar a qualidade 
das f inanças públicas, o mais provável é que os ga-
nhos obtidos com os royalties do petróleo nos levem 
a um destino mais próximo ao da Nigéria.

O alerta foi feito pelo economista do Banco Mundial 
Fernando Blanco, no seminário Royalties e Desen-
volvimento, o terceiro da série Rio além do petróleo, 
realizado no dia 2� de fevereiro de 200�. A metáfo-
ra era uma referência explícita a dois países produ-
tores de petróleo, que f izeram escolhas distintas de 
aplicação de royalties com fortes implicações nos 
rumos de seu desenvolvimento. 

A plateia que lotou o auditório da Fir jan naquela 
manhã ouviu dos palestrantes e debatedores o se-
guinte recado: estamos vivendo um momento de 
receitas recordes oriundas do petróleo, que nos 
oferecem uma oportunidade ímpar para um grande 
salto de desenvolvimento. Mas o que está em jogo, 
em última instância, é a qualidade da máquina pú-
blica. É ela que vai determinar se os royalties se 
traduzirão em melhoria de vida para a população 
f luminense. Ou não.

Além de Fernando Blanco, compuseram a mesa do 
encontro os secretários estaduais de Fazenda, Joa-
quim Levy, e de Desenvolvimento Econômico, Ener-

23

seguinDo os rumos
Da noruega... ou Da nigéria



24

que se materializa na capacidade de investimento. 
A grande luta aqui no Rio é tratar a administração 
pública com a responsabilidade devida, porque ela 
vem de um abandono de muitos anos”, af irmou.

Dentre as demais estratégias governamentais lis-
tadas estão a cr iação de um ambiente de negócios 
favorável ao investidor, com a redução da burocra-
cia, a ar ticulação do poder de compra do estado, 
favorecendo os fornecedores f luminenses, a qua-
lif icação desses fornecedores e da força de traba-
lho em geral, o desenho de uma política específ ica 
para a pequena e micro empresa, o desenvolvimen-
to de arranjos produtivos locais, o adensamento 
da base científ ica e tecnológica do estado, o in-
vestimento em áreas promissoras da economia do 
conhecimento, o desenvolvimento regional e, por 
f im, a sustentabilidade ambiental, que per passa 
todas as anter iores. 

A fala de Julio Bueno ecoou na apresentação do 
secretário de Fazenda, Joaquim Levy, que fez um 
balanço da situação f iscal do Estado do Rio e de 
suas perspectivas num futuro próximo. Depois de 
analisar o panorama geral onde a economia f lumi-
nense está inserida, de classif icar o cenário inter-
nacional como bastante favorável e de apontar as 
melhoras recentes no desempenho f iscal do Brasil, 
Levy disse que era impor tante termos a noção do 
tamanho da nossa economia e o que isso represen-
ta de desaf ios e opor tunidades.

“Se o Estado do Rio fosse um país, e olhássemos 
para ele em termos da produção de petróleo, ele 
estaria entre os 20 maiores produtores do mundo. 
As oportunidades, em especial na área de energia, 
se multiplicam, e o desaf io estratégico também é 
grande: tornar o Rio de Janeiro o pulmão logístico 
do Brasil é um deles”, disse. 

responsabil idade f iscal

Outros pontos importantes destacados pelo secre-
tário foram problemas como a estagnação da Região 
Metropolitana, associada à criminalidade crescen-
te, a distribuição muito desigual do IDH, com índi-
ces baixos na Baixada Fluminense, no Centro e Nor-

gia, Indústria e Ser viços, Júlio Bueno; o professor 
do Instituto de Economia da UFRJ Helder Queiroz 
Pinto Junior; o diretor geral da Onip, Elói Fernan-
dez y Fernandez; o economista José Roberto Afon-
so, do Senado Federal; o cientista político Sérgio 
Abranches, comentarista da CBN; e os realizadores 
e parceiros do evento: Raul Sanson (Vice-presiden-
te da Fir jan), João Carlos de Luca (Presidente do 
IBP) e Manuel Thedim (Diretor Executivo do Iets).

Ainda na abertura do seminário, o secretário Julio 
Bueno destacou a importância do tema na discus-
são mais ampla do desenvolvimento do Rio, visto 
que o montante dos royalties recebidos pelo estado 
apenas nos últimos sete anos chegam a R$ 33 bi-
lhões. “Se este dinheiro estivesse sendo aplicado 
de forma discutida, correta e precisa, teríamos um 
outro Rio de Janeiro”, disse. 

De acordo com ele, per to das receitas provenien-
tes do petróleo, o custo de melhorar o transpor te 
no estado, a qualidade da educação ou de despo-
luir a Lagoa Rodr igo de Freitas não é nada. Le-
vando-se em conta as recentes descober tas dos 
novos campos de petróleo, as perspectivas de ar-
recadação de royalties continuam promissoras e 
per mitem uma alavancagem considerável do Es-
tado do Rio. Mas vão depender de escolhas es-
tratégicas feitas hoje. “Essa discussão que está 
se dando aqui é de suma impor tância para que a 
gente saiba aplicar melhor esses recursos em fa-
vor da sociedade”, destacou o secretár io. 

estratégias  de  desenvolvimento 

Em sua apresentação Bueno listou as onze estraté-
gias desenhadas pelo governo Sérgio Cabral para 
permitir a tão sonhada alavancagem do Estado do 
Rio. A primeira delas, base para todas as demais, 
é retomar a capacidade de investimento público e 
fazer com a máquina pública seja ef iciente.

“Quando olhamos para o ano de 2005, o investi-
mento público per capita no estado f ica na 20ª. co-
locação no ranking nacional. E isso nos mostra que 
a necessidade de se ter um estado bem gerido é uma 
questão central para o Rio de Janeiro, porque é ela 
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apresentou em seguida um estudo desenvolvido 
em conjunto com o economista Daniel Bregman 
sobre a experiência internacional de aplicação de 
royalties do petróleo. 

Em primeiro lugar, expôs a situação corrente da 
indústria do petróleo para explicar os altos preços 
então praticados pelo mercado e falou das justif i-
cativas para cobrança de royalties, segundo a lite-
ratura econômica. De acordo com Queiroz, uma das 
razões para a cobrança é dar um curso para essas 
rendas extraordinárias e promover justiça interge-
racional, uma vez que a extração atual de um recur-
so mineral esgotável reduz a sua disponibilidade 
para o futuro.

“A justa compensação das futuras gerações seria al-
cançada pela aplicação dos recursos em atividades 
que gerassem para elas bem-estar de forma susten-
tável, o que se confunde com uma política de de-
senvolvimento econômico e social”, explicou. 

E como o mundo vem traduzindo essa teoria na prá-
tica? O professor relatou então a experiência dis-
tinta de seis países produtores de petróleo na apli-
cação de royalties: Noruega, Província de Alberta 
(Canadá), Qatar, Venezuela, Indonésia e Nigéria. 

Enquanto Noruega e Canadá aplicam em fundos com 
uma lógica f inanceira que geram rentabilidade, Qa-
tar, Venezuela e Indonésia vêm tentando investi-

te do estado. “E aí é importante discutirmos como 
canalizar os recursos dos royalties do petróleo para 
endereçar essas nossas def iciências”, af irmou, de-
fendendo para isso uma estratégia f iscal clara.

“Em pr imeiro lugar precisamos continuar a ter dis-
ciplina f iscal, com um controle rígido dos gastos, 
pr incipalmente os correntes; em segundo, pre-
cisamos ter seletividade nos investimentos, com 
foco na geração de valor e emprego e também em 
infraestrutura e segurança. E, por f im, precisamos 
desenvolver uma política f inanceira de alta cre-
dibilidade para a alavancagem de outros investi-
mentos”, resumiu.

Falando de responsabilidade f iscal, Joaquim Levy 
revelou que o resultado primário do Estado do Rio 
pulou de R$ 1,� bilhão, em 200�, para R$ 3,5 bi-
lhões, em 200�. Segundo ele, isso é importante 
para o estado ter segurança e se desenvolver. 

No que tange a investimentos, o secretár io des-
tacou concretamente a cr iação das UPAs, na área 
de saúde, o PAC das favelas e o saneamento bási-
co, em infraestr utura. “ Vale a pena investir nes-
sas áreas porque não se trata de assistencialismo, 
mas de cr iação de opor tunidades e r iqueza que 
mudam a cara do estado. A pr ior idade do gover-
no é focar em investimentos que vão f icar para o 
futuro”, esclareceu.

No quesito credibilidade financeira, Levy falou que 
ela passa pela reformulação do fundo previdenciá-
rio do estado. “Dos royalties que existem hoje, o Rio 
Previdência é o destinatário privilegiado, daí que é 
fundamental que ele esteja sanado financeiramente. 
Garantido isso, a política é fazer investimentos seleti-
vos que gerem riqueza e nos coloquem no nível de um 
estado que tem a economia maior do que vários paí-
ses, e ter uma administração fiscal que seja compatí-
vel com o Rio que desejamos e que temos condição de 
ter pelos recursos de que dispomos”, f inalizou.

exper iência  inter nacional

Professor do grupo de economia da energia, do 
Instituto de Economia da UFRJ, Helder Queiroz 

“A política é fazer investimentos 

seletivos que gerem riqueza e nos 

coloquem no nível de um estado que 

tem a economia maior do que vários 

países, e ter uma administração f iscal 
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ter pelos recursos de que dispomos”.

Joaquim Lévy
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do que sejam boas práticas do uso de royalties, o que 
pode ser um elemento preocupante dada a forte osci-
lação dos preços do petróleo. Além do mais, isso pode 
representar uma perda de oportunidade histórica de 
resolvermos problemas estruturais básicos como sa-
neamento e infraestrutura”, concluiu.

gestão do setor  público

Para Eloi Fernández y Fernández, diretor geral da 
ONIP e professor da PUC-Rio, no tocante à aplicação 
de royalties, a lei brasileira é adequada em todos os 
âmbitos, em particular com relação às participações 
governamentais. Segundo ele, ela estabelece pata-
mares de royalties em consonância com reconhecidas 
práticas internacionais e estabelece também outros 
tributos, como o bônus de assinatura, e regulamenta 
os ganhos dos proprietários de terra. Eloi Fernández 
considera a participação especial um tributo muito 
inteligente, porque é versátil. Conforme explicou, 
ela incide sobre a rentabilidade de forma diferente 
do royalty, que incide sobre o volume da produção. “O 
Congresso permitiu que a participação especial fosse 
indexada em função de outros parâmetros a partir 
de decretos. Em 199�, o decreto 2�05 estabelece as 
regras de cobrança da participação especial. Diante 
de um cenário de preços mais baixos - o barril estava 
entre 15 e 1� dólares na época, sem projeção de altas 
signif icativas - não foi incorporado nenhum gatilho 
que estivesse vinculado ao preço do barril, fazendo 
com que a participação governamental alcançasse 
a rentabilidade das empresas. Porém, isso pode ser 
mudado facilmente. Os instrumentos existem e não 
precisamos mudar a lei pra isso”, af irmou.

Segundo o diretor da Onip, com as novas perspec-
tivas de reser vas, a possibilidade de aumentar a 
renda oriunda da participação especial e dos royal-
ties é muito grande. “Em 199�, o Estado do Rio de 
Janeiro arrecadou cerca de 40 milhões de reais no 
ano, e hoje trata-se de um patamar de R$ 4 bilhões/
ano. Nos últimos dez anos, o Estado do Rio arre-
cadou mais de R$ 30 bilhões”. E perguntou: “Onde 
está esse dinheiro? Aparentemente em custeio”.

Fernández y Fernández acha a geração de um fundo 
voltado para o futuro uma proposta interessante e 

mentos para melhorar as relações entre capital e traba-
lho. No caso da Venezuela, em grande medida isso ainda 
não passa de intenção. Segundo Hélder Queiroz, o país 
tem alta dependência do petróleo e histórico de aplica-
ção inadequada. “Há um grande espaço para ações dis-
cricionárias do Poder Executivo - mudanças de regras e 
saques que poderiam ser efetuados a partir de decretos 
presidenciais. Apesar das rendas crescentes por conta do 
petróleo, o déficit público é muito elevado”, afirmou.

O pior dos casos retratados é o da Nigéria, onde os 
royalties são utilizados para manter a frágil coali-
zão política. A instabilidade social afeta a própria 
produção de petróleo e há déf icits públicos mesmo 
em períodos de elevação do preço do petróleo. “O 
país é considerado uma vítima da “maldição” dos 
recursos naturais”, contou Queiroz. .

Fazendo uma ref lexão sobre o caso brasileiro, o 
professor disse que a lista de benef iciários dos 
royalties é grande e bem clara, mas sua destinação 
não é explícita e tampouco há um fundo para apli-
car essas receitas.

“A arrecadação de royalties no Estado do Rio de Ja-
neiro passou de cerca de R$ 29 milhões para mais de 
R$ 1,� bilhão, entre 199� (ano da lei do petróleo) 
e 200�, e corresponde hoje a cerca de �9% do total 
distribuído entre as unidades da Federação”, disse.  

Quanto à aplicação, no Brasil e, em particular, no Rio 
de Janeiro, os resultados de estudos, segundo Hélder, 
sugerem uma dispersão grande de experiências, onde 
as boas práticas  coexistam com as ruins. “Alguns 
municípios estão aplicando bem os recursos e outros, 
mal. Há uma ausência de norte quanto à definição 

“O Rio parece estar avançando bem na 

agenda de curto prazo, mas não sei se 

a consolidação está garantida porque 

existe uma agenda fundamental que  

não está sendo endereçada”.

Fernando Blanco
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evoluído bastante, centrando seu equilíbrio fiscal não 
apenas em cima do aumento de receitas, mas também 
de cortes nos gastos correntes. Ele também considerou 
muito salutar a iniciativa do Rio de Janeiro de usar os 
royalties para equacionar o problema previdenciário 

Mas questionou como esse esforço fiscal pode ser con-
solidado. “O Rio parece estar avançando bem na agen-
da de curto prazo, mas não sei se a consolidação está 
garantida porque existe uma agenda fundamental que 
não está sendo endereçada. A dívida pública, a refor-
ma do sistema previdenciário, uma política de recursos 
humanos e a própria reorganização institucional não 
parecem estar sendo tratados ainda. Isso não me dei-
xa tão otimista como no início da minha apresentação, 
porque os royalties estão sendo mais bem utilizados 
agora, mas, se não se resolverem esses problemas es-
truturais, as chances de isso ter continuidade ficam 
muito limitadas”, ponderou o economista.

economia do século  XXi

Fechando o debate, o cientista político Sérgio 
Abranches  falou da importância de se pensar o fu-
turo e ter estratégias de longo prazo. Para ele, pen-
sar a  economia do século XXI passa por se pensar 
nos pilares ciência e tecnologia, novas fontes de 
energia e espírito de vanguarda do Rio de Janeiro.

“Podemos ser mais fortes no processo de produção 
de biocombustíveis de segunda e terceira geração do 
que de primeira geração, que é uma economia efême-
ra. Nossa competitividade futura vai ser determina-
da pela nossa capacidade de investir numa economia 
de baixo carbono. Hoje nós somos o segundo emissor 
e precisamos descarbonizar nossa economia”, disse.

Abranches defendeu também a aposta em novas li-
deranças políticas e no diálogo com a universidade. 
“É preciso recuperar a capacidade de liderança do 
Rio de Janeiro. Deve-se voltar a conf iar nos gover-
nantes e nas instituições. Não dá pra aceitar a de-
gradação. Não dá para querer começar pelas grandes 
questões. Temos que começar a combater os peque-
nos delitos. É preciso limpar o contexto para que a 
sociedade possa voltar a apostar no longo prazo”. 
No que tange a investimentos, o que o preocupa é o que 

considera o investimento em educação e novas tec-
nologias fundamental.  “O ponto central é a gestão 
do setor público, o que não quer dizer necessaria-
mente estatal, e sim, a partir de identif icações que 
venham a partir da própria sociedade’, defendeu.

fundo soberano

Já para o assessor do Senado Federal José Roberto 
Afonso, o melhor recado dado no seminário foi que 
para o governo do estado a dependência do petróleo é 
relativamente baixa. “O lado bom disso é a nossa me-
nor vulnerabilidade. O ruim: não se está aproveitando 
o boom. A questão é como lidar melhor com isso, até 
porque trata-se de um recurso f inito”, disse.

Segundo ele, a discussão sobre a distribuição de 
royalties entre municípios, estados e União deveria 
acontecer. “A idéia do pagamento de royalty na ori-
gem foi uma maneira malsucedida de tentar com-
pensar os estados produtores de energia elétrica e 
combustíveis da ida da receita destes para o desti-
no. O royalty, além de ser baixo, é pró-municípios, 
enquanto a partilha do ICMS favorece o estado. O 
sistema tributário está torto”, af irmou.

Na sua visão, o momento econômico que estamos vi-
vendo, de expansão, é o melhor para começar a co-
locar as mudanças em discussão. “Deve-se pensar a 
questão do petróleo junto com a questão federativa. 
Não temos outra alternativa, mas usar royalties para 
pagar inativos é usar o futuro para pagar o passado. 
Precisamos de um fundo, quem sabe soberano, para 
gerar capacidade de investimento para atender às 
demandas por infraestrutura”, ponderou.. 

Em sua apresentação, Fernando Blanco, do Banco 
Mundial, af irmou que, pelas apresentações dos se-
cretários Levy e Bueno, o que se vê é que estamos 
caminhando mais para Noruega do que para Nigé-
ria. “O esforço f iscal que o governo  vem fazendo 
neste primeiro ano e as estratégias de desenvolvi-
mento desenhadas nos dão sinais disso”.

Nas quatro dimensões por ele tratadas - equilíbrio fis-
cal, tributação, qualidade do gasto público e tamanho 
do governo – Blanco considera que o Estado do Rio tem 
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ência ainda mais qualif icada do que as anter io-
res, o que mostra o quanto o evento vem crescen-
do”, disse. Já o vice-presidente da Fir jan, Raul 
Sanson, destacou a impor tância do encontro, 
lembrando que todos ali presentes não querem 
per petuar um tipo de desenvolvimento no nosso 
estado que vise apenas crescimento econômico 
sem desenvolvimento social. E lembrou que, pen-
sando nisso, a Fir jan acabava de editar um livro 
– Decisão Rio –  contendo todos os investimentos 
no estado para os próximos quatro anos. “Quere-
mos ir muito além do petróleo”.  

definiu como vício brasileiro de só se pensar em grandes 
projetos, como hidrelétricas e rodovias, e na presença 
central da União. “Nós somos viciados em grandes obras 
e cimento e isso não é uma economia viável para o sécu-
lo XXI. Precisamos diminuir Brasília e aumentar o poder 
dos municípios, precisamos desgovernamentalizar, e 
aumentar a atuação da sociedade. Precisamos começar 
a discutir visão, a discutir contexto, senão não teremos 
chances no século XXI”, finalizou. 

No encer ramento, o presidente do IBP, João Car-
los de Luca, se disse orgulhoso de par ticipar de 
uma mesa como aquela. “Hoje tivemos uma audi-
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A administração dos recursos provenientes do pe-
tróleo foi o tema do quarto encontro da série, que 
propôs uma nova arquitetura institucional capaz de 
garantir um modelo de desenvolvimento mais inclu-
sivo e sustentável para o Rio.

Qual é a arquitetura institucional adequada para 
que os recursos provenientes do petróleo resultem 
na construção de um desenvolvimento inclusivo, 
perene e compartilhado democraticamente por toda 
a população f luminense? Qual é o papel de cada ator 
social nesse processo?

Depois de dedicar dois encontros ao diagnóstico 
dos principais problemas socioeconômicos enfren-
tados pelo Estado do Rio de Janeiro e um terceiro 
para as fontes de recursos necessários para ende-
reçá-los, a série Rio além do petróleo promoveu o 
seminário Novas governanças para discutir o tema 
que, conforme ressaltou o diretor do Iets Manuel 
Thedim, em sua fala de abertura do encontro, im-
punha-se como o sucessor natural dos anteriores: 
como administrar adequadamente esses recursos?

Reunidos no auditório da Light, no dia 10 de abril 
de 200�, representantes do governo do Estado, do 
empresariado, da sociedade civil e da universidade 
partiram de uma constatação comum – a de que a 
complexidade dos problemas vigentes impossibilita 
sua resolução dentro dos ciclos políticos eleitorais 
– para sugerirem a adoção de um novo arranjo ins-
titucional capaz de construir um modelo de desen-
volvimento mais sustentável para o Rio.

Basicamente, a mensagem deixada pelo encontro 
foi a de que a caixa de ferramentas que está nas 
mãos dos formuladores e dos responsáveis pe-
las políticas públicas não foi montada para fazer 
frente aos problemas que enfrentamos hoje. Foi 
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Um dos patrocinadores do seminário, o vice-presidente 
do IBP, Álvaro Teixeira, classificou o tema do encontro 
de muito atual e importante por permitir a discussão 
de novas formas de participação do setor privado e da 
sociedade civil no processo de tomada de decisões es-
tratégicas para o estado. “Uma questão central hoje é 
ref letir sobre a concepção de processos e mecanismos 
criativos que permitam pensar o longo prazo e que 
abram espaço às representações civis na tomada de de-
cisões estratégicas, bem como que ensejem um engaja-
mento cada vez maior do setor privado”, disse. 

Para a subsecretária de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Energia, Indústria e Ser viços do Esta-
do do Rio, Renata Cavalcanti, também presente na 
mesa, a discussão de novas governanças é funda-
mental para evitar que se repitam erros como os 
ocorridos recentemente em municípios f luminen-
ses. Segundo ela, por conta da má gestão dos re-
cursos públicos, Macaé, que é um grande receptor 
de royalties do petróleo, tem hoje graves problemas 
sociais. E Angra dos Reis, onde estão grandes inves-
timentos como as usinas nucleares, se favelizou. 

“O petróleo é um dos exemplos clássicos de atrati-
vo de grandes investimentos que geram miséria ao 
redor do mundo. É o que queremos evitar que se 
repita aqui no Rio.  Por isso este governo, diferen-
temente dos anteriores, está adotando as mais mo-
dernas e prof issionais ferramentas de gestão. Mas 
debates como este de hoje são fundamentais para 
podermos ir além”, disse Renata. 

rastro  de  destr uição

O economista André Urani, do Iets, deu início à sua 
apresentação lembrando que, conforme f icou evi-
denciado nos seminários anteriores da série que 
trataram do diagnóstico, o Rio tem melhorado nos 
últimos anos: o desemprego e a pobreza vêm dimi-
nuindo, o emprego com carteira assinada está au-
mentando, os salários reais e até mesmo o poder de 
compra da população vêm crescendo, assim como os 
investimentos que estão sendo atraídos não só para 
o estado, mas para a região metropolitana. 

montada com base em uma outra realidade. Daí a 
necessidade de pensarmos em novas ferramentas: 
precisamos de novas instituições para dar conta 
de uma nova realidade. 

Planejamento estratégico, câmaras de desenvol-
vimento local, agências de futuro, parcer ias pú-
blico-pr ivadas, consórcios intermunicipais... As 
soluções são múltiplas e var iadas. E, acima de 
tudo, não estão prontas. Precisam ser construídas 
em função da natureza dos problemas a serem en-
frentados, ou das opor tunidades a serem aprovei-
tadas, fr isaram os presentes.

tomada de  consciência

Logo na abertura do encontro, o anf itrião José Luiz 
Alqueres, presidente da Light, destacou o momento 
singular na vida do estado, de tomada de consciên-
cia de seus principais agentes econômicos e sociais 
da necessidade de trabalharem de forma articu-
lada. “Todos as grandes causas, todos os grandes 
projetos relevantes para a recuperação da dinâmica 
de crescimento do nosso estado resultam hoje des-
sa visão que valoriza a parceria entre organizações 
como as que hoje estão aqui: IBP, Light, Secretaria 
de Desenvolvimento, Rio Como Vamos, Iets, univer-
sidade, imprensa...”. 

“Uma questão central hoje é refletir 
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é que as escalas têm que ser diferenciadas. Há pro-
blemas que se resolvem a nível de município, ou-
tros são intermunicipais, outros intramunicipais, 
são específ icos da Zona Sul, dizem respeito apenas 
aos subúrbios ou são característicos só do Centro.  
Segundo, que um desaf io enorme que a gente tem 
pela frente é a questão da sustentabilidade. E ter-
ceiro, é que essas soluções precisam ser frutos de 
parcerias desenhadas de baixo pra cima, não de 
uma forma mágica, mas em função da natureza dos 
problemas a serem enfrentados, ou das oportunida-
des a serem aproveitadas. Aí o mix ideal depende da 
natureza do problema, não tem uma regra básica, 
tem que inovar em função disso”.

Para Urani, é preciso haver controle social, e as solu-
ções vão derivar de esforços conjugados de diferen-
tes níveis de governo, iniciativa privada e sociedade 
civil organizada. “Quando a gente olha a experiência 
internacional, vê que tem uma enorme diversidade 
de experiências, mas aonde funciona a regra de sele-
ção de parceiros é através da seleção dos vencedores. 
Pick-up the winners é o lema. Os que estão dentro da 
governança, públicos ou privados, são os que têm a 
ganhar com o sucesso de longo prazo da empreitada 
que está sendo colocada”, disse.  

No que tange à questão da sustentabilidade, o 
maior problema é superar o que chamou de “cultu-
ra  cur toprazista”. E os prazos do enfrentamento 
desses problemas são muito maiores do que os dos 
governantes. “Nós estamos falando de processos 
que precisam levar vinte, vinte e cinco, tr inta anos 
por vezes. E a questão é: como é que você sai da ló-
gica do projeto para a lógica do processo? Como é 
que você alimenta processos, alonga olhares? E aí 
tem uma sér ie de ferramentas que podem ajudar: 
planejamento estratégico, câmaras de desenvolvi-
mento local, etc.”

Posto isso, continuou, colocam-se outras questões: 
Quem dirige o processo? Quem está à frente desses 
esforços? É prefeito? É governador? É a sociedade 
civil? De onde vêm os recursos?”, questionou, para 
em seguida propor que a lógica a ser adotada é a do 
compartilhamento. 

Mas, apesar da tendência ser boa, avaliou, os pata-
mares atuais são muito deprimidos. “Acho que há 
alguma coisa de novo acontecendo aí. O movimento 
é claramente positivo no Rio de Janeiro. Mas, o fato 
é que nós estamos nos recuperando depois de pelo 
menos duas décadas de estagnação que deixaram 
um rastro de destruição muito importante”, disse. 

De acordo com Urani, o fenômeno da desindustria-
lização é pesado,  perdemos o setor f inanceiro, te-
mos hoje muita informalidade, muito desemprego, 
favelização, degradação das encostas, altos índices 
de violência, baixíssimo crescimento, altíssima de-
sigualdade e os setores que são dinâmicos por si só 
têm sido incapazes de gerar oportunidades de tra-
balho e de qualidade de vida para a grande maioria 
das pessoas que moram na Região Metropolitana.

“Esses problemas todos, o que têm em comum é que 
são de longo prazo e não são resolvíveis por um ou por 
outro ator isoladamente”, destacou o economista. 

Lembrando o que já anunciara nos encontros an-
ter iores, fr isou que não estamos sozinhos. O pro-
blema, segundo André Urani, é metropolitano e 
não é só brasileiro. Muitas outras metrópoles no 
mundo passaram por essa cr ise de desvocaciona-
mento e de perda de identidade. Mas souberam 
se reinventar. E a chave para isso foi a adoção de 
novas gover nanças. 

“Pittsburgh, Filadélf ia, Nova York, Chicago. E na 
Europa, a célebre Barcelona, mas não só: Bilbao, 
Turim, Milão, Dublin, Londres. São todas cidades 
que foram capazes de se reinventar. Mas para isso 
tiveram que inovar na maneira de fazer políticas 
públicas. Tiveram que mexer na caixa de ferramen-
tas. Então é disso que se trata”, af irmou André. 

soluções  diferenciadas

Em seguida, levantou algumas idéias para novas 
ferramentas, lembrando mais uma vez que elas não 
estão prontas.  “Vão aí algumas idéias, que eu acho 
que são importantes para  a gente pensar: primeiro 
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de um quebra-cabeça no Rio: como enfrentar ques-
tões urgentes como desigualdade e violência numa 
perspectiva de longo prazo e de sustentabilidade? 
A saída, segundo ele, está na busca de estabilidade 
dos processos de transformação.

“Tenho a impressão de que apesar das dif iculdades, 
há elementos de continuidade, aprofundamento e 
mudança que indicam um caminho. Este evento a 
que estamos assistindo hoje é um exemplo desses 
elementos de continuidade, que representam uma 
tentativa de uma nova governança, de mobilização 
política que seja uma estrutura intermediária entre 
uma dinâmica puramente estatal ou puramente em-
presarial”, af irmou. 

Cocco sugeriu ser importante se pensar na constru-
ção de uma esfera política que seja também produ-
tiva e não apenas representativa, que permita uma 
dinâmica de mudança. 

“Primeiro, existe esse quebra-cabeça já menciona-
do entre a urgência e o longo prazo. De um lado 
temos uma favela separada por �0 anos de distân-
cia em termos de desigualdade do bairro onde está 
inserida, como é o caso da Rocinha em São Conra-
do. E isso signif ica dengue, miséria, violência, etc. 
De outro lado, temos que, no modo de produção da 
globalização, as metrópoles hoje são maiores recur-
sos produtivos”.

Segundo o professor, isso signif ica que há trajetó-
rias caóticas que convivem - perda da linearidade do 
tempo, perda da perspectiva de uma correlação entre 
crescimento, industrialização, emprego, cidadania 
e integração social. No entanto, explicou, a multi-
plicação dos tempos permite ultrapassar uma linha 
progressiva e, neste sentido, considerar cidadania e 
integração social como ponto de partida para o cres-
cimento econômico, e não como conseqüência dele. 
Assim é possível se pensar a construção de esferas 
políticas e diferentes governanças como um desaf io 
democrático e ao mesmo tempo produtivo. 

“Como lidar então com esse quebra-cabeça? Colo-
cando a cidadania como ponto de partida e não de 

“A idéia é que a soma é maior do que as partes e é 
preciso complementar competências. Nenhum ator 
sozinho é capaz de dar conta do tamanho das en-
crencas em que a gente está metido, ou de aprovei-
tar todas as potencialidades que estão abertas ali. 
O setor público perdeu capacidade de endividamen-
to. É capaz de que recupere alguma, mas mesmo que 
recupere, não vai ter capacidade de investir na es-
cala que seria necessária para dar conta de tudo”.

Para André Urani, implementar esse futuro não é só 
tarefa para o setor público ou para o setor privado. 
É preciso criar novas instituições, como se fez na 
Europa através das agências de desenvolvimento, 
ou nos Estados Unidos, através de arranjos cha-
mados de Partnership for Development, por exem-
plo. “Em Nova York tem uma porção. O Bronx tem.  
Downtown Brooklyn tem. Outras tantas cidades 
americanas têm. São personalidades jurídicas, pri-
vadas, com ou sem f ins de lucro, frutos de parcerias 
públicas e privadas, que implementam estratégias 
de desenvolvimento. Que fazem projetos e imple-
mentam esses projetos no longo prazo”.

Segundo ele, dinheiro não é o problema: “Isso é 
uma coisa importante de se ter claro. Dinheiro tem 
de sobra. Seja de royalties, seja do BNDES, seja das 
agências multilaterais. O que falta é instituição 
para canalizar esses recursos e capacidade de fazer 
projetos que sejam críveis”, af irmou. 

E f inalizou provocando: “Bom, e aí a questão é: como 
é que se sai dessa inércia? Como é que se geram es-
sas novas instituições? Por iniciativa de quem? Qual 
é o papel do governo do Estado? Qual é o papel do 
BNDES? Qual é o papel da Caixa Econômica? O que 
estão fazendo as agências multilaterias? Como é que 
se segue o caminho que outros f izeram? Eu insisto: 
nós não estamos inventando a roda. Outros tantos 
saíram da lama. Nós estamos nos acanhando”.

mobil ização produtiva

Professor da UFRJ, o cientista político Giuseppe 
Cocco apontou para a existência do que chamou 
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rismo, para evitar que sejamos identif icados com 
qualquer partido”, explicou.

Outro aspecto da entidade destacado por Celina é a 
sua capacidade de cr iar interlocução e ar ticulação 
entre os diferentes atores que compõem a cidade, 
pr ivados e públicos, e gerar dados para comunicar 
a população a real situação do Rio nas suas diver-
sas dimensões.
 “Essa é a idéia do Rio Como Vamos, gerar esses 
indicadores e criar metas para a população possa 
monitorar as ações públicas em curso na cidade. 
Isso será feito através do trabalho de 13 grupos te-
máticos – desde saúde, educação, transporte até o 
monitoramento da Câmara dos Vereadores e do or-
çamento público”, revelou. 

integrar  a  c idade infor mal

Parafraseando o escritor Charles Dickens, que es-
creveu Um conto de duas cidades, José Luiz Alque-
res apontou a divisão entre a cidade formal e a in-
formal como um dos problemas cruciais do Rio de 
Janeiro. Para ele, nosso maior desaf io é promover a 
integração entre essas duas cidades. 

 “Eu vejo hoje como uma vantagem competitiva do Rio 
de Janeiro, diferentemente de São Paulo, as favelas es-
tarem inseridas no tecido urbano. Se soubermos usar 
de forma inteligente o dinheiro público para levarmos 
o Estado para essas comunidades, elas se integrarão ao 
tecido urbano. Quem conhece Lisboa e já andou por Al-
fama sabe que a integração é possível. O que falta, en-
tão, para falarmos nos termos das novas governanças, 
que são o tema deste seminário, é o emprego objetivo 
da inteligência para situações reais. É preciso levar o 
Estado permanentemente para dentro dessas comuni-
dades”, defendeu o presidente da Light.

Para isso, de acordo com ele, é preciso em primeiro 
lugar, ter informação confiável, seguindo a reco-
mendação do Nobel de Economia Amartya Sen. “Nes-
se ponto, a iniciativa do Rio Como Vamos, de produzir 
indicadores confiáveis sobre a cidade, é fundamental 
para ajudarmos o Estado na segunda família de me-

chegada. Mas essa cidadania tem que ser material, 
e não só formal.  Daí a importância de programas 
como o Bolsa-Família, que não são meros recursos 
assistencialistas, mas possibilitam a inserção pro-
dutiva”, af irmou. 

Consórcios  inter municipais

Convidado para mediar o debate, o jornalista Mer-
val Pereira citou um livro do canadense Richard 
Florida (Qual é a sua cidade?), segundo o qual es-
colher a cidade onde se vai viver é tão importante 
quanto escolher a prof issão ou a pessoa com quem 
se vai casar. De acordo com Mer val, existem, se-
gundo o escritor, 40 megalópoles no mundo de hoje 
que concentram a produção cultural e tecnológica, 
e a RioPaulo – a megalópole que reúne nossas duas 
maiores regiões metropolitanas - é uma delas. 

Mas, para se obter o melhor que elas têm a oferecer é 
necessário montar uma legislação para estimular um 
trabalho conjunto por parte das grandes metrópoles. 
“Consórcios intermunicipais para tratar de assuntos 
como lixo, saúde e educação são um exemplo disso. Te-
mos uma legislação muito incipiente e não temos cul-
tura de trabalho coletivo entre as cidades, que ganham 
cada vez mais importância. A dengue é um problema 
típico nesse caso. Quando surge uma questão assim, a 
tendência é sempre culpar o governo federal. Com uma 
nova cultura e uma nova legislação, as diferentes es-
feras do Estado, em conjunto com a sociedade civil e 
o setor privado, devem assumir funções para melhorar 
os serviços públicos. É inviável o mundo moderno sem 
esse trabalho coletivo”, disse o jornalista. 

Falando sobre o papel da sociedade civil nessa nova go-
vernança, a empresária Celina Carpi destacou as ações 
que a ONG Rio como Vamos vem desenvolvendo para mo-
nitorar os indicadores de qualidade de vida na cidade.

“Essa iniciativa tem a governança de um grupo de 
dez pessoas, das mais diferentes áreas e origens 
– ONGs, universidades, empresariado, instituições, 
etc. com o objetivo comum de discutir a cidade. 
É uma composição que visa preser var o apartida-



3�

tema de trens, com a Super via. Essa divergência é 
clara conceitualmente nos dois projetos políticos”, 
af irmou Bueno. 

Outra divergência na visão do secretário é a ques-
tão da gestão. “Uma corrente vê a gestão como pon-
to central, e a outra, como uma questão menor, ou 
uma questão do neoliberalismo. Nós aqui no Rio 
gastamos no ano passado R$ �2 milhões em telefo-
nia. Fizemos uma licitação, e esse valor caiu para 
R$ �,�00 milhões, com a proposta feita pelo grupo 
vencedor. Otimizar o recurso público é então para 
nós uma questão central”, disse. 

E f inalizou af irmando: “Aqui no Rio a gente tem cla-
reza que ser público é muito maior do que ser esta-
tal. Nós estamos criando um banco de investimento 
público, estamos em processo de abertura para que 
ele tenha governança corporativa e não f ique sujei-
to a usos políticos no futuro. Eu acredito fortemen-
te que ter um banco público ajuda, é um ativismo 
estatal, estimula a economia. Outra coisa que esta-
mos fazendo é tornar a AD-Rio, que já existe há anos 
mas andava meio adormecida, o lócus privilegiado 
da articulação empresarial no Rio de Janeiro, com 
o estado discutindo os projetos e programas com as 
empresas. A gente acha que a criação desses espaços 
público-privados são fundamentais para fortalecer a 
sociedade”, concluiu o secretário.  

didas, que são as de articulação. Hoje há entidades 
demais fazendo a mesma coisa e entidades de menos 
para fazer o que precisa ser feito”, disse.

O terceiro ponto, a seu ver, é o das novas governan-
ças, que implica a criação de novos tipos de entida-
des, tais como consórcios municipais ou agências do 
futuro para dar conta desse processo de integração 
das duas cidades. “Eu vejo que a classe empresarial 
também tem um papel importante de identificar as la-
cunas e acelerar o processo de conversão. Aqui mesmo 
na Light nós criamos uma companhia imobiliária da 
Rua Larga para comprar, reformar e vender ou alugar 
esses casarões, nos mesmos moldes do que foi feito 
em Lisboa com verbas do Banco Europeu de Desenvol-
vimento e que mudou a cara da cidade. Acho que pre-
cisamos de algo assim, quase artesanal, ver quais são 
as lacunas e acelerar o processo de conversão”.

espaços  público-pr ivados

Fechando o encontro, o secretário de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 
do Estado do Rio de Janeiro, Julio Bueno destacou que 
esse trabalho conjunto entre os setores público e pri-
vado já está em curso no nosso estado.  Segundo ele, 
algumas questões hoje são consensuais na sociedade 
- a estabilidade macroeconômica e a responsabilida-
de fiscal, por exemplo, são conquistas de todos. Mas 
apontou algumas contradições entre os grupos políti-
cos em atuação no país. A primeira delas o secretário 
disse ter aprendido ainda na década de �0, com Mário 
Covas, que é a diferença entre o público e o estatal.

“Aprendi que o público pode ser privado e muito 
melhor do que o estatal. O Estado do Rio de Janeiro 
nessa questão é mais avançado do que o Estado de 
São Paulo. A Light é um exemplo disso, a Ampla é 
outro, a telefonia outro ainda. No ano passado, o 
Estado de São Paulo gastou R$ �00 milhões no me-
trô, quando no Rio de Janeiro essa história está re-
solvida com ef iciência, da mesma forma que o sis-
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Beneficiário de recursos federais significativos no ensi-
no superior e na pesquisa, Estado do Rio aproveita mal 
a oportunidade em prol de seu desenvolvimento, apon-
ta seminário. Um modelo de ciência muito fechado em 
si mesmo seria um dos motivos do descasamento.

Um estado que abriga o maior leque de instituições 
ligadas à ciência e tecnologia de todo o Brasil, que 
recebe vultosos recursos do governo federal em seu 
ensino superior e em sua pós-graduação, cuja for-
ça de trabalho é mais escolarizada do que a média 
brasileira e que produz mais de �0% do petróleo do 
país. Esse é o Estado do Rio de Janeiro. O mesmo que 
registra altíssimos índices de criminalidade, graves 
problemas de saúde pública, que tem metade de seus 
adolescentes de 15 a 1� anos fora de uma escola de 
ensino médio e a menor proporção da população eco-
nomicamente ativa com qualif icação prof issional. 

Por que tanto conhecimento de ponta e tantos re-
cursos não se traduzem em qualidade de vida para 
a população car ioca e f luminense?  O que fazer 
para superar essa síndrome do terr itór io da bele-
za e do caos, como na música de Fernanda Abreu? 
Como aproveitar melhor as enormes opor tunida-
des e investimentos de que dispomos aqui?

Para ref letir e debater essas questões, a série Rio além 
do petróleo dedicou seu quinto seminário ao tema Co-
nhecimento e desenvolvimento para o Estado do Rio de 
Janeiro. Realizado no auditório do Instituto Brasilei-
ro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), em 12 de 
junho de 200�, o encontro reuniu autoridades, estu-
diosos e especialistas que falaram sobre o necessá-
rio mas difícil casamento entre ciência e sociedade e 
apontaram caminhos para que o conhecimento possa 
se transformar em riqueza social no Estado do Rio.
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“Um seminário como este é a maior prova de que 
o empresar iado e a sociedade civil já entenderam 
sua co-responsabilidade na formação dos cidadãos 
de amanhã. A bola agora está nos meus pés e es-
pero que juntos possamos marcar muitos gols em 
favor dos jovens f luminenses”, f inalizou Tereza.

Casamento dif íc i l

Parabenizando a secretária pelas iniciativas e dese-
jando-lhe boa sorte na empreitada, o sociólogo Si-
mon Schwartzman, pesquisador do Iets, iniciou sua 
apresentação destacando que quando se pensa na 
sociedade do conhecimento é preciso se trabalhar 
em todos os níveis - da educação básica, da média, 
do ensino superior e da ciência e tecnologia.

Foi desse último nível – o da ciência e tecnologia – 
que falou o sociólogo, a partir de um trabalho que fez 
comparando algumas experiências do que chamou de 
“o difícil casamento entre a ciência e a sociedade”

O pr imeiro dado apresentado dizia respeito ao nú-
mero de instituições de ensino superior, que no 
Rio é muito maior do que em São Paulo.  Enquan-
to o Rio de Janeiro tem 10 universidades federais, 
São Paulo tem muito menos e menores. Lá vigora 
basicamente um sistema estadual grande de en-
sino superior, com megauniversidades estaduais, 
como a Unesp, enquanto o Rio de Janeiro tem ape-
nas duas, a Uer j e a do Nor te Fluminense. Nos dois 
estados a quantidade de universidades pr ivadas é 
muito grande, sendo que em São Paulo há muitas 
universidades municipais. 

“Essa característica do Rio é impor tante. Por ra-
zões histór icas quem cuida, pr incipalmente, do 
ensino superior no estado é o governo federal. A 
questão que se coloca então é a seguinte: como o 
Rio pode aproveitar este investimento? O que pode 
fazer para aproveitar melhor essa opor tunidade e 
esses recursos apor tados pelo governo federal?”, 
questionou Simon. 

Diagnóstico  preciso

Recém-convidada a assumir a Secretar ia de Esta-
do de Educação, a especialista em tecnologia da 
informação Tereza Por to arrancou aplausos da 
platéia ao falar do quadro que encontrou e dos es-
forços feitos para introduzir modernas técnicas e 
métodos que lhe permitissem uma gestão mais ef i-
caz e ef iciente da pasta. “Nosso pr imeiro desaf io 
foi traçar um diagnóstico preciso da situação das 
escolas estaduais para entendermos onde temos 
que trabalhar”, disse. 

Para isso, a f im de melhor acompanhar a situação 
das cerca de 1�00 unidades da rede, ela cr iou um 
índice que pontua as escolas de acordo com a qua-
lidade da infraestrutura para saber as que preci-
sam de ser viços e reparos mais urgentes. Antes, 
esse ser viço era feito sob demanda. “Quem gr itava 
mais alto, levava. Agora estamos sendo mais jus-
tos”, contou a secretár ia. 

Tereza Porto frisou que, como prof issional da área 
de tecnologia, sabe a importância da informação 
tanto para a realidade do ensino quanto para a to-
mada de decisões, mas também sabe que educação é 
feita por e para pessoas reais. Por isso, contou estar 
dedicando boa parte do seu tempo para visitar pes-
soalmente as escolas e conhecer as demandas locais: 
em três meses foram mais de 130 escolas visitadas.

Outro desaf io, disse, era encontrar para compra 
prédios de escolas particulares fechados que pu-
dessem abrigar novas escolas estaduais na Região 
Metropolitana, onde os alunos precisam dividir o 
espaço com os da rede municipal, no horário notur-
no. “Com isso, vamos voltar a oferecer vagas de En-
sino Médio no horário diurno, que é outra carência 
nossa”, revelou a secretária, que também contou 
sobre o programa Parceiros da educação, que vem 
desenvolvendo junto com a iniciativa privada e que 
teve como um dos seus primeiros frutos a criação 
do Nave – Núcleo Avançado de Educação, em par-
ceria com o Oi Futuro, para o desenvolvimento de 
conteúdo e tecnologias escolares. 
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enfrentar os sér ios problemas na área social  e cui-
dar do meio ambiente (o que requer informação, 
conhecimento e trabalho).  

De acordo com Simon, o setor empresar ial e o setor 
público são potencialmente os dois grandes com-
pradores e usuários de conhecimento. Mas, no caso 
do Brasil, o setor público é o grande f inanciador 
da pesquisa, da Ciência e Tecnologia, mas não é 
um bom comprador, porque não é um bom usuário. 
Isso porque a maior par te de nossas políticas pú-
blicas ainda são fruto de interesses políticos e de 
grupos de pressão e não resultado de diagnósticos 
formulados a par tir de dados e informações cientí-
f icas. “Precisamos melhorar a capacidade do setor 
público de ser um bom usuário de conhecimento e 
assim ele terá melhores condições de apor tar mais 
recursos para a pesquisa”, disse. 

Simon Schwar tzman listou entre as pr incipais di-
f iculdades para um bom casamento entre a ciência 
e a sociedade as barreiras culturais e institucio-
nais entre produtores e usuários de conhecimento 
científ ico e técnico. Os usuários não identif icam o 
que podem ganhar e os pesquisadores dão pr ior i-
dade a pesquisas acadêmicas. “Esse é um problema 
sér io que precisa ser discutido pelo conjunto da 
sociedade. Não pode cada um fazer o que acha in-
teressante supostamente em nome da Ciência com 
C maiúsculo, sem pensar em investimento e em 
pr ior idades”, defendeu. 

Ele mostrou também que o governo federal investe 
signif icativamente na pós-graduação e na pesqui-
sa no Rio de Janeiro, que o setor pr ivado também 
tem uma contr ibuição, pr incipalmente a PUC,  en-
quanto o governo estadual investe relativamente 
pouco na área.

Segundo o levantamento, as pesquisas são feitas 
em grande par te pelas instituições federais, e o 
governo do Estado, pelo menos até 2003, se desin-
teressava da questão. Entre 2000 e 2003 os gastos 
estaduais com pesquisa caíram e obser va-se que o 
valor aplicado em C&T foi gasto em par te em pes-
quisa e desenvolvimento e em par te  em “outros 
gastos”, que não se sabe bem o que são. Esses “ou-
tros gastos” começam baixos em 2000 e chegam a 
quase 40% do total da área em 2003. 

Discussão tabu

“Uma discussão interessante e complicada ser ia 
quanto o ensino superior tem que ser subsidiado 
pelo governo, pelo setor público, e quanto poderia 
ser, em cer ta medida, pago pelas pessoas que es-
tão se benef iciando dele. Nós temos no Brasil uma 
obrigação legal de oferecer ensino superior gra-
tuito, enquanto na maior par te dos países existe 
um entendimento de que o ensino superior deve 
ser pago porque ele oferece uma recompensa mui-
to alta para quem ingressa nele. Assim, cr iam-se 
mecanismos de f inanciamento para que os indiví-
duos com menos possibilidades freqüentem a uni-
versidade, mas não existe essa idéia de subsídio. 
Esta discussão é meio tabu no Brasil, mas o fato é 
que o governo gasta muito dinheiro subsidiando 
as universidades, mas gasta pouco f inanciando a 
pesquisa”, disse o sociólogo. 
 
E por que se deve investir em pesquisa científ i-
ca e tecnológica? Segundo Schwar tzman porque é 
impor tante melhorar a  competitividade das em-
presas existentes (melhor conhecimento, melhor 
competência, melhores produtos), atrair novas 
(um ambiente onde exista produção científ ica 
atrai outras empresas, inclusive internacionais), 

“Temos um sistema nacional de C&T 

grande e burocrático, que virou uma 

camisa de força.  Precisamos criar 

outros incentivos, para abrir este 

sistema que acabou f icando muito 

fechado num modelo mais tradicional 

de ciência, pouco comprometido com 

a sociedade”.  Simon Schwartzman
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a par tir de um estudo feito pelos técnicos do Iets 
em diversas bases de dados, o economista André 
Urani trouxe também alguns dados e informações 
impor tantes para a discussão. 

Com relação à escolar ização de nossa força de 
trabalho, ele mostrou que estamos relativamente 
bem no quadro nacional: as pessoas com mais de 
25 anos têm em média � anos de estudo, contra 
uma média nacional de �,� anos. O Rio ocupa o se-
gundo lugar entre as 2� unidades da federação em 
relação à escolar idade média de adultos. O anal-
fabetismo tem caído e em termos de escolar idade 
média o Rio f ica apenas atrás do Distr ito Federal. 

A má notícia é que a vantagem comparativa que 
tínhamos nesse quesito em relação a outros esta-
dos está-se perdendo. “O que mais preocupa é a 
for te evidência de que nós estamos dilapidando 
esta vantagem comparativa num momento em que 
o conhecimento passa a ser cada vez mais funda-
mental na vida das pessoas. Estamos “comendo 
mosca”. Temos um passado onde a educação valia 
menos mas estávamos muito bem, e temos um fu-
turo onde com cer teza a educação vai valer muito 
mais e que está sendo hipotecado, pois investimos 
em nossas cr ianças menos que deveríamos e esta-
mos sendo passados para trás”, af irmou Urani. 

Outro dado dramático: no estado, metade dos 
adolescentes de 15 a 1� anos não está no ensino 
médio. Não falta escola, mas ela não tem sido ca-
paz de atrair e reter esses jovens. O fato de que 
na Região Metropolitana eles precisem estudar à 
noite nas escolas da prefeitura é um exemplo cla-
ro disso. “Fiquei animado com a apresentação da 
Tereza (Por to) e vemos que pelo menos ela está le-
vantando informações que até há pouco não havia 
disponível”, disse André.  

No que diz respeito à freqüência escolar das cr ian-
ças de � a 14 anos, vimos que no início da década 
passada estávamos melhores do que hoje. Como 
houve uma quase universalização do ensino fun-
damental, o Rio f icou para trás. Atualmente, há 
proporcionalmente mais cr ianças desta idade na 
escola no Brasil do que no Rio de Janeiro, mos-
trou o estudo do Iets. No quesito atraso escolar, 

Ciência  burocrática

Dentre as barreiras, Simon identif icou ainda o siste-
ma de incentivos voltados para o trabalho acadêmico, 
os padrões individuais de carreira, a pulverização de 
recursos entre pesquisadores isolados, a dif iculdade 
de lidar com áreas novas e multidisciplinares do sa-
ber, a falta de incentivos e a resistência no ambiente 
universitário para o trabalho aplicado. 

“Temos um sistema nacional de C&T grande e buro-
crático, que virou uma camisa de força.  Precisamos 
criar outros incentivos, para abrir este sistema que 
acabou f icando muito fechado num modelo mais tra-
dicional de ciência, pouco comprometido com a so-
ciedade”, disse Simon.

Falando sobre os diversos modelos existentes de tra-
balho científico, que variam segundo a ênfase dada 
ao conhecimento puro ou a sua aplicação, o sociólogo 
afirmou que predomina no Brasil o chamado modelo 
de Bohr, que privilegia o conhecimento básico e não 
suas aplicações. Além disso, ainda temos muito do que 
chamou de ciência ritualística e burocrática, muito 
voltada para títulos e eventos, com grandes desperdí-
cios de recursos e poucos resultados práticos. 

“Acabamos num país cheio de pobres, com poucos 
recursos, tentando fazer uma ciência de ponta. Não 
é que ela não deva ser feita, mas em menor medida. 
Precisamos fortalecer o modelo de Pasteur, que alia 
qualidade acadêmica com o impacto social da pes-
quisa. Precisamos também dar autonomia efetiva às 
universidades e centros de pesquisa para buscar e 
aplicar recursos. As instituições de pesquisa devem 
estar em um ambiente mais competitivo e isso tem 
a ver com mudanças institucionais que tem que ser 
feitas para que esse processo possa avançar”, disse 
Simon, que assim concluiu: “Para o Estado do Rio de 
Janeiro o grande desaf io é direcionar bem os recur-
sos federais de C&T, aumentar os estaduais, e maxi-
mizar seu impacto sobre o desenvolvimento”. 

“Comendo mosca”

Falando especif icamente da situação do Estado 
do Rio no campo da economia do conhecimento, 
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Na área de educação para o trabalho, os dados são, 
segundo Urani, desalentadores. O Rio de Janeiro 
é a região metropolitana com menor proporção da 
população economicamente ativa com qualif icação 
prof issional. Enquanto a média brasileira avançou 
signif icativamente na qualif icação prof issional, o 
Rio de Janeiro registrou queda do percentual da 
PEA com qualif icação. Tem muita habilidade bási-
ca e pouca habilidade específ ica. Enquanto os ou-
tros investem mais em habilidade específ ica tendo 
menos habilidade básica.

“Segundo dados de 200�, no ranking de quali-
f icação prof issional, o Rio de Janeiro  está “na 
lanterna”.  É um “baita” de um desperdício, por-
que qualquer um que leu manual de mercado de 
trabalho sabe que o retorno do investimento com 
educação prof issional aumenta com escolar idade 
básica, que aqui é relativamente boa. Não dá pra 
explicar sob nenhum ponto de vista, a não ser pela 
nossa incapacidade de desenhar e implantar polí-
tica pública de qualidade aqui no Rio de Janeiro”, 
af irmou Urani. 

Distorções  e  desperdícios

O economista chamou atenção para as distorções 
e desperdícios no nosso estado. Segundo ele, em 
3� dos 45 grupos ocupacionais, o Rio de Janei-
ro tem uma escolar idade média superior à média 
brasileira. “O que é interessante é que dos cinco 
grupos que exigem maior qualif icação (prof issio-
nais das ciências exatas, físicas e da engenharia; 
prof issionais das ciências biológicas, da saúde e 
af ins; prof issionais do ensino com formação de ní-
vel superior; prof issionais das ciências jurídicas; 
prof issionais das ciências sociais e humanas), o 
Rio se destaca em relação ao resto do Brasil.  Es-
ses cinco grupos representam 9,5% dos postos de 
trabalho, maior que a média brasileira, de 5,�%, 
ou do resto do Sudeste, de �,�%. O peso desses 
grupos é muito mais for te no Rio do que no resto 
do Brasil”, mostrou André Urani.

Outro dado impor tante que o estudo revelou foi o 
da ef iciência da pós-graduação. Do total de pes-

ver if ica-se o mesmo problema:  entre cr ianças e 
adolescentes de 10 a 14 anos com mais de 2 anos 
de atraso, nós melhoramos menos do que o resto 
do Brasil.  Antes estávamos melhores.

Na freqüência do Ensino Médio, o Rio está na média 
brasileira, com 50% de jovens matr iculados. Tem 
muita gente atrasada, que acumula por conta da 
repetência, ou evasão, e ao invés de estar no En-
sino Médio ainda está no Fundamental.  Estes são 
40% e esta proporção é maior que a média brasilei-
ra. Os que estão fora da escola são relativamente 
poucos: 10%. São Paulo, que tradicionalmente é 
pior do que o Rio na área de educação , nesse que-
sito está melhor que nós, revelaram os dados. 

repetência  e  evasão 

Em 2005, a qualidade do Ensino Médio, segundo 
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb), colocava o Estado do Rio entre o Ceará e Ser-
gipe no ranking brasileiro. De 2005 para 200�, nós 
pioramos. “Segundo informações recentes do MEC, 
o Ideb do Ensino Médio entre 2005 e 200� no Rio 
caiu de 3.3 para 3.2. A meta para 200� era de 3.3”, 
disse André, que acrescentou: “A causa da redução 
do Ideb no estado é a repetência e a evasão, não a 
avaliação da Prova Brasil propriamente dita, mas as 
questões de cobertura, que não estamos cumprin-
do direito. Sendo que as provas de Prof iciência em 
Língua e Matemática melhoraram”, disse. 

Segundo ele, o Ideb 200� revela uma melhora signi-
f icativa para a segunda parte do Ensino Fundamen-
tal (de 3.� para 3.�). Nos primeiros anos do Funda-
mental, a colocação do Rio de Janeiro, em termos 
de desempenho em Português e Matemática, está 
relativamente bem e melhorou na última década em 
relação aos outros estados. Já nos anos f inais do 
Ensino Fundamental e, principalmente, no Ensino 
Médio, a colocação do Rio é pior e registrou queda 
entre 1995 e 2005. Houve uma piora nos segmen-
tos intermediários. “No ranking do Ideb 2005, nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, o Rio está em 
�º lugar, nos f inais em �º e no Ensino Médio em 10º. 
O Rio piorou no ranking”, revelou.
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Citando um modelo de desenvolvimento elaborado 
por Michael Porter, ele disse que, em primeiro lugar, 
é necessário haver infraestrutura para a inovação, 
que é composta de engenheiros e cientistas, de pes-
quisa básica desenvolvida, de f inanciamento público 
para a inovação, de proteção da propriedade intelec-
tual, de incentivos f iscais, de legislação de proteção 
à concorrência e à abertura da economia.

“A capacidade de inovação decorre da qualidade 
dos vínculos que a sociedade consegue estabele-
cer entre essa infraestrutura e as empresas. É nis-
so que somos ruins, tanto o Brasil quanto o Rio de 
Janeiro”, af irmou Guedes, acrescentando: “Quero 
deixar registrado que estamos comemorando a ati-
tude do governo do estado de cr iar esses vínculos. 
Isso já vinha acontecendo em outros estados como 
Pernambuco e  Santa Catar ina, mas é algo novo 
para nós. Nunca tivemos um governo estadual que 
estivesse tão conectado com esta idéia de vincular 
a infraestrutura do Estado com o desenvolvimento 
econômico. Este é um momento muito especial no 
Rio de Janeiro e trará benefícios para todos nós”, 
af irmou Maurício Guedes.

Segundo ele, a população de pesquisadores no Bra-
sil é quantitativamente muito baixa quando com-
parada a outros países (temos 0,9 pesquisadores 
para cada mil habitantes, enquanto a Alemanha 
tem �,0, a Austrália tem �,�, a Coréia tem quase 
�, e os Estados Unidos têm 9,�. E apenas 10 % dos 

soas matr iculadas no mestrado no Rio apenas 2�% 
chegam ao f inal. O dado é alarmante, mas não di-
fere muito do resto do Brasil. E que tipo de pro-
f issional está sendo formado na pós-graduação no 
Rio de Janeiro comparado aos outros estados?  “O 
que mais salta aos olhos são os engenheiros, mais 
do que em São Paulo, o que mostra um bom  poten-
cial de inovação no estado”, disse André.

A Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec) do 
IBGE considera três tipos de inovação: de produ-
to e/ou de processo, projetos incompletos e/ou 
abandonados; mudanças estratégicas e organi-
zacionais. O Rio está em último lugar (13º) na 
proporção de empresas que f izeram inovação de 
produto e/ou processo entre as que implementa-
ram inovação por estado. Já entre empresas que 
f izeram mudanças estratégicas e organizacionais 
está em 3º lugar. No percentual de empresas que 
inovaram com depósito de patente o Rio está em 
penúltimo lugar. 

Já na proporção de trabalhadores com pós-gradua-
ção ocupados nas atividades internas de pesquisa 
e desenvolvimento, o Rio está na frente. “A lei-
tura possível aqui é que nós formamos mestres e 
doutores em engenharia, e eles chegam “pendu-
ram o paletó” e usam esse título como credencial 
para ter salár io mais alto naquela empresa gran-
de. Pode ser que eu esteja equivocado, mas minha 
leitura tem uma coisa que parece cultural ainda, 
que é a questão da escolar idade, do diploma como 
credencial para r itual burocrático do qual falou o 
Simon, mas pouco voltado para o campo da inova-
ção”, f inalizou André.

vínculos  fracos

Com uma apresentação centrada no tema Conhe-
cimento e geração de r iqueza, Maurício Guedes, 
diretor do Parque Tecnológico da Coppe/UFRJ, fa-
lou sobre as características que fazem com que as 
economias sejam inovadoras para ref letir sobre a 
situação do Estado do Rio nesse setor. 

“A capacidade de inovação decorre 

da qualidade dos vínculos que a 

sociedade consegue estabelecer entre 

a infraestrutura de C&T e as empresas. 

É nisso que somos ruins, tanto o 

Brasil quanto o Rio de Janeiro”.

Maurício Guedes
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lecidas e possam criar os vínculos para transformar 
isso em riqueza para os cariocas e f luminenses”.

ambiente  favorável

Convidado a moderar o debate, o jornalista George 
Vidor acredita que esses vínculos estão aos poucos 
sendo cr iados, a par tir da percepção das próprias 
empresas da responsabilidade social com o am-
biente em que estão inser idas. 

“Em que pese o esforço do estado, que é fundamental, 
as iniciativas estão surgindo das próprias empresas. 
Na região de Cabo Frio e Arraial do Cabo, por exem-
plo, o Campo de Peregrino foi batizado depois de uma 
consulta da empresa à comunidade. Em seguida, em 
parceria com as escolas locais, a empresa começou a 
ensinar o be-a-bá do petróleo, as profissões ligadas a 
ele, onde se pode aprender essas profissões e passou 
a f inanciar cursos para a população local. Não dá pra 
f icar esperando que o estado faça tudo”, concluiu.

Com ele concordou o professor da Coppe Marcos Ca-
valcanti, coordenador de Centro de Referência em 
Inteligência Empresarial. Último a falar no encon-
tro, Marcos acredita que se joga muita expectativa 
na atuação dos governos, quando na verdade, eles 
são apenas uma parte do processo. “Eu inclusive 
abolir ia esse nome de poder executivo e passaria a 
chamá-lo de poder articulador. Enquanto o governo 
se vir e nós o virmos também como poder executivo, 
vamos f icar na dependência da boa vontade de um 
secretário ou um governador”, disse.

Aproveitando a fala de Simon Schartzman, Marcos 
fez algumas considerações sobre o que considera 
que dif iculta o casamento entre ciência e socieda-
de. Ex-diretor de tecnologia da Faperj, ele falou das 
dif iculdades de se transformar a cultura burocráti-
ca e r itualística presente e que é preciso investir na 
criação de um ambiente propício à inovação. 

“A pr imeira questão é a transformação do ambien-
te. Temos que pensar em mecanismos e incentivos 

jovens brasileiros estão na universidade. Em rela-
ção à taxa bruta de matrículas na universidade, 
quando comparado aos outros países da América 
do Sul e Central, o Brasil é o pior. Internamente, 
São Paulo e Rio de Janeiro têm quase 40 % dos es-
tudantes universitár ios do país. 

“Existe uma enorme concentração da qualidade do 
ensino da Engenharia (mestrado e doutorado) no 
Rio de Janeiro e em São Paulo. Dos �� cursos de 
mestrado e doutorado em Engenharia com notas � 
ou � (as maiores da Capes), 50 estão ou no Rio ou 
em São Paulo. Este é um capital que temos e que 
não é exaurível”, avaliou. 
Para Maurício Guedes, a Lei de Inovação trouxe be-
nefícios importantes para o país. Mesmo sem apre-
sentar grandes novidades, ela transformou em lei 
iniciativas já em andamento, como as incubadoras, 
e trouxe algumas inovações verdadeiras como a 
subvenção econômica e a possibilidade de o gover-
no estadual colocar dinheiro nas empresas. 

De acordo com ele, o conceito de parque tecno-
lógico surge exatamente dessa necessidade de 
se adequar a infraestrutura de C&T existente às 
necessidades de desenvolvimento econômico. “O 
objetivo dos parques tecnológicos é aumentar a r i-
queza da comunidade. É isso que estamos fazendo 
no Parque Tecnológico do Rio de Janeiro na Ilha do 
Fundão. Nos próximos anos estarão sendo cr iados 
milhares de empregos altamente qualif icados. Ter 
uma enorme área para empresas dentro do campus 
de uma das maiores universidades do país é muito 
positivo. Este é um capital intelectual que só a ci-
dade do Rio de Janeiro tem. Cabe a nós agora não 
cometer o erro de ignorar isso e aproveitar”, dis-
se Maurício, que assim concluiu sua fala, fazendo 
uma alusão ao título da sér ie de seminários Rio 
além do petróleo:

“Pode ser que o petróleo dure bem mais do que os 
royalties do petróleo. Cabe às empresas do setor, 
cabe ao governo estadual e certamente aos governos 
municipais que recebem esses royalties cuidar para 
que a educação, a ciência e tecnologia sejam forta-
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Para ele, é preciso investir na construção de pontes 
entre a ciência e a sociedade. “Para isso precisamos 
construir linhas de f inanciamento com critérios cla-
ros, em projetos que casem com políticas públicas. 
Construir um ambiente onde o empreendedorismo 
seja estimulado. A saída é clara para mim: temos que 
investir em gente, educação, ciência e tecnologia, 
inovação e no combate à desigualdade, ainda hoje o 
principal gargalo do Brasil”, concluiu. 

que levem os atores sociais a terem uma atitude ade-
quada”, disse citando o exemplo da distribuição de 
verbas para a saúde: “o prefeito que teve mais casos 
de dengue em seu município porque não atuou na pre-
venção receber mais recursos do que seu vizinho que 
trabalhou muito e teve poucos casos é um incentivo 
errado. A mesma coisa acontece na área de ciência e 
tecnologia, é preciso incentivar mais quem está dando 
retorno para a sociedade”, considerou o professor. 
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Em busca de novas vocações, como f izeram outras 
metrópoles no mundo, o Rio poderia substituir a ci-
dade texana como capital mundial da energia no sé-
culo XXI. Ativos para isso não faltam. Especialistas 
discutem como viabilizar a proposta.

“O Rio é uma metrópole importante, mas que está 
desvocacionada, ainda que haja iniciativas tópicas 
que apontem para a sua recuperação. O que poderia 
ser um caminho de futuro para o Rio de Janeiro? 
Que direção poderia apontar para a sua reinven-
ção?”, questionou o economista do Iets André Ura-
ni na sua apresentação de abertura do seminário 
Rio, capital mundial da energia?

Realizado na sede do BNDES, na manhã de 23 de 
julho de 200�, o encontro foi o sexto da série Rio 
além do petróleo, organizado em parceria entre o 
governo do Estado do Rio, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e 
Ser viços, o IBP e o próprio Iets.

Depois de apresentar um amplo diagnóstico sócio-
econômico do estado, verif icar que seus principais 
problemas se concentram na Região Metropolitana, 
constatar que há fartura de recursos para enfren-
tá-los, propor governanças capazes de dar conta 
do desaf io e ref letir sobre a dif iculdade de trans-
formar em qualidade de vida nossa alta capacidade 
de produzir conhecimento - temas dos encontros 
anteriores -, os organizadores da série decidiram 
colocar em debate uma provocação: faz sentido nos 
mobilizarmos em torno da idéia de fazer do Rio a 
capital mundial da energia?

Razões para isso não faltam e foram listadas por 
Urani: “Precisamos em primeiro lugar revocacionar 
nossa Região Metropolitana para o século XXI. No 
contexto global da atualidade a questão energética 

49

sai houston, 
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sucesso da proposta está, a seu ver, condicionado a 
duas questões principais.

Um delas seria a de superar o marco de poder atra-
sado no estado, que chamou de “política da bica 
d´água”, responsável pela má qualidade dos ser vi-
ços públicos f luminenses. “A questão principal das 
chagas e do desmazelo do Rio tem um vilão principal 
que é o seu governo. Essa é uma questão histórica, 
anterior à perda de status de capital da República, 
que se acentuou com a fusão e que nos relegou um 
dos piores ser viços públicos do país”, disse. 

Hoje, segundo o secretário, nós temos a possibili-
dade de reverter esse quadro histórico de abandono 
do estado pelo poder público por causa do  ciclo de 
investimentos extraordinário que estamos vendo. 
“O Rio será a sede da petroquímica brasileira e está 
se tornando o principal ator no Brasil em relação 
à siderurgia. O Comperj é um presente inestimável 
que a Petrobras está dando aos f luminenses, com 
um impacto impressionante para todos os municí-
pios da Região Metropolitana. Além disso, estamos 
inaugurando um novo tempo em que a articulação 
do governo com a sociedade civil e a iniciativa pri-
vada se dá de uma maneira natural. Isso é um pilar 
básico para a sustentação dessa proposta”. 

A outra questão importante para Júlio Bueno é pen-
sar como e o que fazer para viabilizar o Rio como 
capital mundial da energia.

Para ele, não resta dúvida de que o Rio de Janeiro 
é hoje a capital da energia no Brasil. O petróleo e 
o gás estão aqui e com o pré-sal a predominância 
do Rio como capital do petróleo será ainda mais 
inquestionável. Ainda que todo o país tenha uma 
grande vocação hídrica, a inteligência da ativida-
de de geração elétrica também está concentrada no 
Rio de Janeiro. Assim como ocorre na área de ener-
gia nuclear e das térmicas a gás, com as principais 
usinas instaladas em solo f luminense. Também no 
que diz respeito a energias alternativas, Julio Bue-
no lembrou que temos hoje no estado o maior pro-
jeto de energia eólica do Brasil, sediado em Arraial 
do Cabo, na Costa do Sol.

é inquestionavelmente estratégica, o mundo reco-
nhece no Brasil um papel de liderança natural nes-
ta questão e, no Brasil, a capital da energia é sem 
dúvida o Rio de Janeiro”, disse.  

Mesmo reconhecendo que os biocombustíveis não 
são produzidos na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro e que não temos liderança natural em to-
dos os setores que compõem a matriz energética do 
Brasil, o economista apresentou argumentos con-
sistentes para justif icar a provocação.

“Temos uma quantidade imponente de players no 
setor, dentre os quais o IBP, a Petrobras, a Ele-
trobras, Furnas, Light, Ampla, Nuclebras, Eletro-
nuclear, BNDES, ANP, OGX e ONS; somos sede das 
pr incipais distr ibuidoras de combustíveis, como 
Shell, Br, Esso/ExxonMobil, Air BP Brasil e Ipiran-
ga; e temos um grande número de centros de pes-
quisa na área de energia – o Programa de Planeja-
mento Energético da Coppe, o Grupo de Economia 
da Energia da UFRJ, o Cenpes da Petrobras, a Em-
presa de Pesquisa Energética (EPE) e o Centro de 
Pesquisas de Energia Elétr ica (Cepel), dentre ou-
tros. Será que isso nos habilita ao posto de capital 
mundial da energia do século XXI, em substituição 
a Houston, tida como detentora do título no sécu-
lo XX?”, provocou André Urani.

Sua proposta, na mesma linha do que se debateu 
nessa série de seminários, é a de unir  esforços, en-
tre os diferentes atores, públicos e privados, para 
que o Rio se torne um centro de referência de es-
cala global em temas ligados à questão energética. 
Seja na produção e disseminação de conhecimento, 
seja em termos de desenvolvimento tecnológico, de 
realização de negócios ou ainda em termos de  pro-
moção do debate energético mais amplo.

“polít ica  da  bica  d´água”

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Energia, Indústria e Ser viços do Estado 
do Rio de Janeiro, Julio Bueno, pensar o Rio como 
capital mundial da energia faz todo sentido, mas o 
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de que estas empresas se estabeleçam em São Paulo 
e não no Rio de Janeiro”, disse.

gover nança além dos  gover nos

Representando o BNDES, o economista Júlio Ra-
mundo disse achar importante o chamamento feito 
por Urani para uma nova vocação do Rio, a partir da 
constatação do esvaziamento da região e do esgarça-
mento do tecido social que veio em consequência. 

“Nós do BNDES vimos há algum tempo acompanhan-
do os investimentos que vêm sendo feitos aqui no 
Rio de Janeiro, em particular na indústria do petró-
leo. A gente cita muito o exemplo de Macaé, onde 
se verif ica um PIB alto para um desenvolvimento 
pouco visível, porque de certa forma ele engendra 
um paradoxo da abundância. Temos ali uma ren-
da alta gerada pelos royalties mas também temos 
aumento de desigualdade. A visão do BNDES é que 
isso não deveria se reproduzir”, disse. 

Uma das grandes preocupações que o banco vem 
tendo, segundo ele, é garantir que o desenvolvi-
mento do estado se dê com uma mudança de pata-
mar na questão social. “Ou seja, está claro para nós 
que precisamos ir além do econômico tradicional”. 

No caso do Comper j, disse Ramundo, a idéia é de 
cer ta maneira reproduzir a experiência do banco 

“Temos um problema, porém:  não somos o epi-
centro da geração de etanol, que está em São 
Paulo. Mas temos a possibilidade de atrair sua 
produção para o Rio com a entrada da Petrobrás 
nesse mercado”, disse. 

Comitê  público-pr ivado

Bueno contou que o gover no Sérgio Cabral esta-
va lançando um programa estadual de raciona-
lização da energia, que pretende ser um modelo 
de ef iciência energética para o Brasil. Para isso 
cr iou um comitê estadual de energia, composto 
por representantes públicos e pr ivados de todo o 
setor. “Minha proposta é usar mos a inteligência 
e o enor me ativo que temos aqui e fazer desse 
comitê o órgão que coordene as discussões para 
consolidar o Rio como a capital mundial da ener-
gia”, suger iu.  

A proposta foi muito bem aceita por André Urani 
que comentou que outras cidades do mundo tam-
bém receberam estímulos impor tantes para a cr ia-
ção de novas governanças em sua busca por um re-
vocacionamento. Foi o caso de Barcelona e depois 
de Dublin, Milão e outras, ajudadas pela Comissão 
Européia e por outras agências de fomento com 
bem menos recursos do que o nosso BNDES.

“O BNDES tem um papel indutor impor tantíssimo 
para que o Rio de Janeiro possa se dotar dos meios 
para poder absor ver os recursos, tanto a capacida-
de institucional quanto a de fazer projetos”, af ir-
mou André, que fez ainda um comentár io sobre os 
investimentos citados por Julio Bueno:

“O Comperj é superbemvindo. Trará o petróleo da 
Bacia de Campos para a Região Metropolitana, vai 
adensar a cadeia, adicionar valor, gerar empregos 
e r iqueza, mas ainda é a primeira e a segunda ge-
ração. Ainda falta criar um ambiente de negócios 
adequado para atrair empresas de terceira geração, 
que é a que mais tem potencial de geração de em-
pregos. Estas empresas tendem a f icar onde está a 
demanda e não a oferta. Por isso, hoje, há o r isco 

“O exemplo de Macaé é muito citado 

porque de certa forma ele engendra 

um paradoxo da abundância. Temos ali 

uma renda alta gerada pelos royalties 

mas também temos aumento de 

desigualdade. A visão do BNDES é que 

isso não deveria se reproduzir”.

Julio Ramundo
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que estão aqui gastando projetos não f izerem 
novas descober tas e f icarem sem matér ia pr ima, 
elas vão embora. Temos um modelo excelente. 
Precisamos preser var esse ambiente que é o pilar 
pr incipal para ser mos a capital mundial da ener-
gia”, argumentou De Luca. 

Eloi Fernández y Fernández , diretor geral da ONIP 
e professor da PUC-Rio, concordou com De Luca que 
o ambiente de negócios competitivo é fundamental 
para o sucesso desse projeto. 

Para ele, é preciso também tratar da competitivi-
dade através da adoção de indicadores inter na-
cionais. “São fundamentais fatores tr ibutár ios, 
de f inanciamento, tecnologia e recursos huma-
nos. Temos que par ticipar do mundo de for ma 
competitiva. E isso está associado ao ambiente 
de negócios”, disse.

Outra questão importante, na sua visão, é saber iden-
tif icar o foco e estabelecer metas e ações para se che-
gar a ele. “Vivemos em função de modismos, mesmos 
nos projetos de desenvolvimento. Hoje todo mundo 
quer que a Petrobras faça alguma coisa no seu muni-
cípio. A mesma coisa com a indústria naval – todos os 
estados querem abrir estaleiro, até aqueles que não 
têm acesso à costa. Todo mundo hoje quer refinaria. É 
preciso estabelecer uma lógica para identificar o nos-
so foco ou ficamos num tiroteio de cego. Este é um 
ponto de partida”, afirmou Fernández

A seu ver, outro problema é tecnologia, que tam-
bém é um fator decisivo para def inirmos o foco. 
“Em que devemos entrar na questão da energia, 
no álcool, no óleo, no gás natural, no setor nucle-
ar? Como é que nos inser imos em cada um desses 
mercados? É preciso ter um diferencial nos setores 
para que haja reconhecimento do Rio como capi-
tal da energia e a tecnologia é quem vai permitir 
isso”, af irmou. 

Seu diagnóstico em relação à qualif icação prof is-
sional é ruim, muito embora o Rio de Janeiro te-
nha vantagens se comparado com o resto do Brasil. 
“Além disso, o setor de energia não é atrativo para os 

em Suape, Pernambuco, dotando os municípios 
afetados pelo projeto da infraestrutura e dos ser-
viços público necessár ios para o melhor aproveita-
mento da renda que será gerada no local. “Um dos 
pontos pr ior itár ios para o BNDES é o transpor te 
– a malha de transpor te deve ser capaz de supor tar 
o contingente populacional que será atraído pelo 
investimento”, disse.

Com relação à proposta específ ica de fazer do Rio a 
capital mundial da energia, ele acha que estamos 
bem posicionados para isso, a vocação está instala-
da e que o gargalo principal é a implementação: “E 
isso tem a ver com governança. Depende do gover-
no também, mas é preciso ir além”, disse.

ambiente  de  negócios

O presidente do IBP, João Carlos de Luca, concor-
da que a governança é uma questão chave para que 
um projeto do Rio como capital mundial da energia 
seja viável. “É necessário, em primeiro lugar, que o 
governo do estado tenha credibilidade junto a so-
ciedade, empresas e demais atores, e alinhamento 
junto ao governo federal. Isso está acontecendo 
agora e é um momento ímpar e ideal para aproveitar 
e maximizar este processo”, disse. 

Porém, o mais importante, na sua visão, é preser-
var o ambiente de negócios que foi conquistado. 
Segundo ele, os últimos dez anos, com a abertura, 
foram extremamente favoráveis. A Petrobrás cres-
ceu de maneira sem precedente, outras empresas se 
instalaram, e criou-se um ambiente de negócios, de 
competição, que precisa ser preser vado para que o 
projeto tenha sucesso. 

“Aí é que está o segredo. Isto deve ser conside-
rado uma pr ior idade também na discussão dentro 
do gover no sobre o marco regulatór io para o pré-
sal. Nesse sentido, no de preser var esse modelo 
aber to, de competição, é que o IBP se bate pela 
retomada das licitações. É impor tante manter a 
questão da previsibilidade e regular idade das li-
citações. Não havendo licitações, se as empresas 
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O outro ponto a ser levado em consideração, segundo 
seu ponto de vista, é que esta nova instituição deve 
pensar um modelo de desenvolvimento diferente. 
“Como essas ações coordenadas e convergentes podem 
de fato ressoar na sociedade? O setor de energia é, em 
geral, intensivo em capital e mão de obra qualificada. 
Portanto, se não se desenha um novo modelo de de-
senvolvimento, em que se invista de forma maciça e 
democrática em educação e na incorporação dos mé-
dios, pequenos e micros no processo, ele vai ficar ca-
penga, com uma imagem pela metade”, disse Thedim.

Por f im, André Urani falou que esse redesenho do 
espaço público passa por uma idéia que ele vem 
defendendo junto com o presidente da Light, José 
Luiz Alqueres, da megalópole brasileira, a M´Bras. 

“No mundo globalizado do século 21, o futuro do 
Rio de Janeiro tem de ser pensado junto com o de 
São Paulo, que também é uma cidade que está se 
esgarçando e precisa se revocacionar”, defendeu. 

Depois de apresentar os números do que comporia 
essa megalópole, André f inalizou:  “Não sabemos 
exatamente que território é esse, mas sabemos que 
tem um papel importante a jogar na conexão com o 
mundo. Um país precisa de sua vanguarda, e essa 
vanguarda, no caso brasileiro, certamente está 
nesse território da M´Bras”.  

jovens, em nenhum lugar do mundo. Ele é mal visto, 
é sujo. Qual é a fórmula para se atrair o jovem e 
fazê-lo ver a impor tância da energia para a qua-
lidade de vida da população? Há uma grande dif i-
culdade para a formação de mão-de-obra”, consta-
tou Fernández que também classif icou a questão 
da governança como a mais impor tante num pro-
jeto desse tipo.

público  mas não estatal

“Aí chegamos à questão da governança, que deve 
ser transparente, pública, voltada para a sociedade 
e com elementos de planejamento que aponte para 
a direção que queremos caminhar”, defendeu Eloi 
Fernández, destacando a importância do papel do 
Estado no planejamento e indução de um projeto 
dessa natureza. 

Com ele concordou o diretor do Iets Manuel The-
dim, que ressalvou, entretanto, que, mesmo sendo 
fundamental, o Estado tem de ser coadjuvante nes-
se novo marco institucional. “O protagonismo deve 
ser do setor privado e do terceiro setor, do público 
não estatal. Se isso não acontecer, os ciclos políti-
cos tendem a distorcer esse processo no longo pra-
zo. É necessário estabilidade e previsibilidade de 
longo prazo”, defendeu. 
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O Brasil vive um curioso paradoxo. Quanto mais ur-
banizado se torna o país, menor é a representação 
de suas metrópoles no Poder Legislativo. Contam-
se nos dedos as capitais que elegem representantes 
para a Câmara dos Deputados. Estudo realizado por 
Nelson Rojas de Car valho sobre as eleições de 2006 
mostra que as capitais abrigam 23% dos eleitores, 
mas elegeram apenas 13% dos deputados federais. 
O município do Rio de Janeiro saiu-se melhor do 
que a maioria, mas não escapou dessa sina. 

A sub-representação atinge não apenas as capi-
tais, mas estende-se às demais áreas metropolita-
nas. Em 2006, 72 das 100 maiores cidades do país, 
onde residem mais de 12 milhões de eleitores, não 
conseguiram eleger nem um representante sequer. 
Não se trata de fenômeno recente. Em 1998, 61 das 
maiores tampouco lograram fazê-lo. O que é novi-
dade é o agravamento da tendência.

A causa é o sistema de eleições proporcionais em
grandes circunscrições territoriais. Evidência de 
que os problemas do presente quase sempre deri-
vam de soluções do passado, a possibilidade de le-
gisladores receberem votos em qualquer ponto do 
território de um Estado (ou de um município, no 
caso de vereadores) visava libertá-los do poder de 
potentados locais, os famosos coronéis, que ocu-
param o imaginário político da República Velha. A 
adoção do voto proporcional seria o complemento 
natural da modernização da vida política. Minorias 
de qualquer extração (de preferência, ideológicas 
ou doutrinárias) teriam presença assegurada em 
proporção às respectivas votações, aumentando a 
representatividade dos órgãos legislativos.

Funcionou até certo ponto, pelo menos até que a es-
trutura partidária se estilhaçasse em miríades de siglas 
desprovidas de qualquer conteúdo e o eleitorado al-
cançasse números fenomenais, englobando três quin-
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tos da população acima de 16 anos. A urbanização 
acelerada completou o desmonte do sistema, envie-
sando a distribuição de cadeiras em detrimento das 
grandes cidades. Mais concentrados, os redutos elei-
torais dos municípios interioranos provaram ser mais 
resistentes à rapinagem dos milhares de candidatos 
apresentados em cada eleição por quase três dezenas 
de legendas. O contrário se deu nas metrópoles, onde 
um eleitorado de massa acaba dispersando o voto en-
tre numerosos partidos ou entre vários candidatos de 
um mesmo partido. Se a este fato se acrescentar a su-
per-representação dos Estados menos populosos (aos 
quais a Constituição assegura um número mínimo de 
oito deputados federais, independentemente do ta-
manho dos respectivos eleitorados), ver-se-á que o 
sistema atual milita contra os pólos mais atuantes e 
politizados do país, favorecendo os grotões.

Deve-se concluir que o voto proporcional acabou por 
reinstituir o poder local que se propunha a eliminar? 
A resposta é mais complexa e bem menos otimista. A
quem responde um deputado cuja eleição se deveu a
votos colhidos em todo o Estado do Rio de Janeiro, 
com 11 milhões de eleitores? Livres do escrutínio dos 
eleitores (as pesquisas de Alberto Almeida mostram 
que dois ou três meses após o pleito 30% dos eleito-
res já não se recordam do nome que sufragaram, pro-
porção esta que sobe para 70% após quatro anos), os
legisladores tornam-se os verdadeiros ¨donos¨ do 
mandato, prestando contas, se tanto, aos grupos de 
interesse que financiam suas campanhas. Esse grau 
de ¨personalização¨ do mandato é conseqüência 
da ingênua preocupação dos proporcionalistas com 
a representatividade – o ideal de Mirabeau de que a 
composição dos órgãos legislativos replicasse a com-
plexidade da vida social e política assim como um 
mapa ¨representa¨ os acidentes geográficos de um 
território. 

Menos representatividade e mais representação, en-
tretanto, é o que exige a realidade dos nossos dias. 
Entenda-se por representação uma relação direta e 
dinâmica entre eleitores e eleitos que permita aos 
primeiros exercer maior vigilância e fiscalização 
sobre os segundos e eventualmente exigir destes a 
prestação de contas de seus atos, reservando-se, no 
limite, inclusive o direito de destituí-los. Este é o 
principal argumento em prol da adoção do voto dis-
trital para as eleições legislativas. 

É conveniente clarificar os termos. As alternativas 
em jogo não são o voto proporcional versus o voto 
distrital. A rigor, toda eleição tem base distrital (ou 
territorial) definida, a qual pode ser mais ou menos 
abrangente. O que se quer significar por voto distri-
tal é a eleição de legisladores pelo voto majoritário 
em pequenos distritos. Ilustra-o o caso do Estado do 
Rio de Janeiro, com 46 deputados federais e 11 mi-
lhões de eleitores, em números redondos. No sistema 
proporcional, um candidato precisa amealhar quase 
duzentos mil votos para ser eleito (o que a grande 
maioria só consegue pelo somatório das “sobras” dos 
votos dados a outros candidatos do mesmo partido, 
haja vista que número ínfimo de deputados federais 
se elege com votos próprios). No sistema distrital, o 
Rio de Janeiro terá 46 distritos eleitorais com cerca 
de 240 mil eleitores e cada um elegerá um deputado 
federal pela maioria dos votos do distrito. 

As diferenças entre os dois sistemas são abissais. 
Eleito pelo distrito, o legislador será conhecido pelo 
menos pela maioria dos eleitores que aí residem. Para 
reeleger-se, terá que manter fina sintonia com as as-
pirações e expectativas dos eleitores, adensando as 
relações de representação. Diminuirá também o custo 
das campanhas eleitorais, posto que cada partido só 
poderá apresentar um candidato por distrito (e cada 
candidato só poderá concorrer em um único distrito 
em lugar de buscar votos em todo o Estado). Quiçá 
mais importante, a distritalização poderá aumentar 
em cerca de 50 cadeiras a bancada das metrópoles na 
Câmara dos Deputados. Menos Severinos Cavalcanti e 
mais Fernandos Gabeira. 

Tem-se contra-argumentado que o voto distrital in-
centiva o paroquialismo das demandas ou fortalece o 
poder de minorias. Dá-se, na verdade, o oposto. Bolí-
var Lamounier esclarece que no sistema proporcional 
um candidato não precisa ter maioria, mas apenas 
uma pequena fração do voto total. Decorre daí a ten-
dência de os deputados ou vereadores representarem 
apenas um segmento social, como um grupo de em-
presas, uma entidade religiosa ou uma categoria pro-
fissional. No sistema distrital, entretanto, o candi-
dato vê-se obrigado a negociar previamente o apoio 
dos vários e diferentes grupos organizados que exis-
tem no distrito sob pena de se tornar um candidato 
minoritário e ser derrotado. Em lugar de representar 
minorias organizadas, como acontece hoje, o legis-
lador distrital deverá representar uma ¨média¨ das 
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preferências de sua localidade, seja ela um conjunto 
de bairros de uma grande cidade ou de municípios 
do interior. 

O voto distrital tem especial importância para a elei-
ção de vereadores. Hoje, bairros importantes de nos-
sas metrópoles não conseguem eleger representantes 
próprios, privando os moradores de um canal para 
suas reivindicações. Nos extremos da estratificação 
social, nos bairros de classe media ou nas periferias 
miseráveis, o voto tende a se dispersar, deixando as 
Câmaras de Vereadores à mercê de minorias organiza-
das. Não se disputa aqui que as grandes cidades tam-
bém têm seus redutos eleitorais. Entretanto, como 
argumenta Nelson Rojas de Carvalho, trata-se de 
uma ¨distritalização clandestina¨ pois os chamados 
vereadores de redutos, a exemplo do que ocorre no 
Rio de Janeiro, consolidam bases de apoio em favelas 
ou comunidades carentes ao redor de ¨centros so-
ciais¨ cujas práticas assistencialistas só beneficiam 
pequena parcela dos moradores.

Devolver aos eleitores em geral, e aos eleitores das 
metrópoles e grandes cidades em particular, o poder
de fiscalizar e de responsabilizar seus representantes 
nos órgãos legislativos constitui o cerne da reforma
política que nos interessa. 
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A

MARCA  
DO RIO

SE O RIO DE JANEIRO FOSSE 
UMA MARCA, COMO ELA SERIA?

Ana Couto
DESIGNER GRÁFICA

Não sou a melhor pessoa para falar sobre economia, 
política ou meio ambiente. Deixo essa análise téc-
nica a cargo de todos os especialistas que já pen-
sam o futuro do Rio nesses aspectos. Tenho certeza 
de que muitos papers irão contemplar dados e in-
formações sobre a cidade, com diretrizes técnicas 
e soluções práticas. 

Cabe a mim, como consultora de Branding, fazer 
uma análise ref lexiva, mais pessoal e intuitiva, so-
bre a imagem do Rio. Quase uma conversa de bo-
tequim sobre aquele nosso velho amigo, o Rio de 
Janeiro. Como ele anda?

Para a f ilosof ia do Branding, a marca representa a 
construção de uma relação de valor com as pesso-
as, estimulando crenças, evocando emoções e ins-
pirando comportamentos.

Toda marca tem seu universo de interlocutores – os 
stakeholders. Nesse caso, o principal stakeholder 
é o cidadão. Outros públicos são os turistas, o go-
verno, os investidores etc. E para construir uma 
relação de valor com todos esses interlocutores, é 
preciso ter uma proposta de valor clara e def inida.

Hoje – como carioca posso falar –, parece que essa
proposta de valor não tem um saldo positivo. Anda-
se pensando muito se vale a pena dar um voto de
conf iança para a nossa cidade.

Uma marca sempre gera associações imediatas. O 
Rio certamente tem um campo associativo bastante 
claro: praia, natureza urbana, beleza, alegria, des-
contração, sensualidade, violência, desigualdade, 
favelas e carnaval.
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SE O RIO FOSSE UMA PESSOA, 
COMO ELA SERIA?

ESSA CRISE IMPACTA 
A SAÚDE DESSA MARCA/PESSOA?

Para aprofundar o universo associativo de uma 
marca, fazemos um exercício simples, porém rico 
em analogias: a personalização. Ele tem início 
com a pergunta abaixo.

Eu arriscaria dizer que seria um homem de 40 
anos, relaxado, com uma postura casual, sensual, 
comunicativo e, def initivamente, simpático. Ele 
se veste de maneira informal: bermuda, camiseta 
e havaianas – que, bem antes de estarem na moda, 
já faziam parte do estilo carioca. É um estilo pou-
co vaidoso, mas com atitude, e um jeito bastante 
individualista. Curtir a vida para ele é quase uma 
prioridade. Praia, botecos, samba e futebol fazem 
parte do lazer.

O famoso jeito carioca esbarra em uma amizade 
inconseqüente, porém calorosa. Em um jeito le-
vemente desrespeitoso, porém agradável. Um ho-
mem com poucas perspectivas, mas que não se in-
comoda com isso, pois não sabe muito bem o que
quer da vida e em que princípios acredita. Porém, 
esse jeito carioca de se deixar levar entrou em 
uma zona de perigo.

Hoje, a pessoa Rio parece estar em uma crise de 
meia idade. Desde que foi destituída de ser a capi-
tal, deixou de ser o f ilho querido da nação brasi-
leira. Porém, os anos de reinado deixaram alguns 
traços na sua personalidade. O Rio criou um padrão 
de comportamento autocentrado e um pouco egói-
co. Olha muito para o próprio umbigo e auto-enal-
tece-se o tempo todo, mas, paralelamente, cami-
nha sempre com a sombra da insegurança.

Essa pessoa Rio, como muitos nascidos com a dádiva 
da beleza e do berço de ouro da cidade maravilhosa, 
está encontrando dificuldades para se desenvolver. 
Esses dotes muitas vezes parecem ser suf icientes 
para levar a vida, o que não é verdade. 

Pensando nas conseqüências dessa possível or-
fandade que nos foi imposta, podemos detectar 
na formação da pessoa Rio alguns vácuos de edu-
cação, de uma melhor formação, de valores mais 
claros. Qual é o impacto disso?

É preciso def inir o conceito de percepção de mar-
ca. A percepção é a avaliação dos equities/valores 
que foram construídos para a marca durante um 
certo período de tempo. Para medir a percepção, 
fazemos um exame da saúde da marca, que é a 
avalia os quatro atributos: 

Diferenciação

Os atributos únicos de diferenciação da marca.

Hoje, de forma opinativa, diria que a maior diferencia-
ção do Rio, além da sua beleza natural, é o fato de ser 
uma cidade apaixonada. A violência e a falta de opor-
tunidade, porém, diminuem em muito esse valor.

Relevância

O quão apropriada a marca é para os steakholders.

A cidade já teve um alto grau de relevância para 
a vida de muitos quando era, de fato, uma cidade 
descontraída, sensual e bonita. O que não é mais. 
Muitos jovens e prof issionais deixam a cidade por 
falta de oportunidade. Infelizmente, a relevância 
do Rio está em baixa. Não parece mais uma cidade 
atrativa para ter uma boa qualidade de vida, fazer 
crescer o seu negócio ou passar boas férias.

Estima

O quanto a marca é admirada.

Está relacionada à entrega das promessas. Tenho 
certeza de que o Rio ainda mantém uma estima 
bastante alta, mesmo não entregando a sua pro-
messa. Porém, muitos consideram que nós, cario-
cas, sofremos hoje de baixa auto-estima.

Conhecimento

Um conhecimento profundo da marca.

Está relacionado à experiência geral dos públicos com 
a marca. Podemos afirmar que o Rio de Janeiro. deve 
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QUAL É A CONSEQÜÊNCIA 
DE AUMENTAR A DIFERENÇA 
ENTRE PERCEPÇÃO E REALIDADE?

QUAL É A NOSSA PROPOSTA DE VALOR 
PARA O RIO DE JANEIRO?

ter um altíssimo grau de reconhecimento. Acabamos 
de ter essa prova com a eleição do Cristo Redentor, 
símbolo da cidade. Esse atributo ainda está em alta. 

Parece que a saúde da marca Rio de Janeiro está 
com a imunidade baixa, capaz de pegar uma gripe 
ou uma doença mais séria. Se considerarmos que 
o conhecimento ainda é alto, devemos ter a luci-
dez que a estima, a consideração e a diferencia-
ção estariam bem enfraquecidas.

Acho que esse paciente levaria o seguinte sermão 
de seu médico: ou você muda o seu jeito de enca-
rar a vida, com novos hábitos e atitudes, ou a sua 
saúde estará em sério r isco. Mas como voltar a ser 
forte e saudável se ainda enfrentarmos choques 
de realidades? Nem se tem a garantia de que essa 
marca ainda suportaria mais doses de realidade e 
chegaria a ter uma boa saúde.

Logo obser vamos que podemos medir o equity 
dessa marca e def inir o quão longe a percepção 
está da realidade. Enquanto a percepção é de lon-
go prazo, a realidade muda diariamente. Parece 
que o Rio vive essa mudança todos os dias, porém 
a percepção está se transformando com a força dos 
grandes choques de realidade: bons ou ruins.

O que está pior ou melhor no Rio: a percepção ou 
a realidade? 

Por isso temos que diminuir a distância entre rea-
lidade e percepção. Não podemos apostar somente 
em campanhas sobre o Rio e continuar enaltecen-
do nossa percepção de cidade maravilhosa, pois 
isso nos distancia cada vez mais da realidade. E 
gera grande frustração para todos os stakehol-
ders. Mais uma promessa não comprida.

O objetivo do Branding é repensar nossa razão de 
ser para criar diretrizes que irão, de fato, def inir 
a promessa da nossa marca/cidade e entregá-la 
no seu dia-a-dia. Somente com expectativas rea-
listas e visão de futuro que iremos construir uma 
marca saudável e forte. A premissa de uma boa 
marca é entregar o que promete, isso gera con-
f iança, f idelidade e engajamento.

Voltamos ao desafio de construir uma proposta de 
valor para a cidade do Rio de Janeiro. A Plataforma 
da Marca é um instrumental de marca que facilita e 
di reciona esse momento de ref lexão e autoconheci-
mento. Ela é composta por:

Nossa EssênCia – o DNA da cidade.

Nossa pERsonaliDaDE – como desejamos ser des-
critos e percebidos.

Nossa visão de futuro – objetivos que queremos al-
cançar no futuro.

Nossa missão – como fazer para alcançar nossa vi-
são de futuro.

Nossos valoREs E CREnças – o que compartilha-
mos e comungamos para gerar conf iança e respei-
to entre todos.

Depois precisamos def inir como iremos nos posi-
cionar frente à vida, comunicando o nosso dife-
rencial.  Logo estaremos diante de múltiplas def i-
nições. Para quê? Para reconstruir o DNA carioca, 
redef inir nossa personalidade, voltar a ter ambi-
ção para crescer com uma visão de futuro e def inir 
uma proposta de valor, prometer e entregar. 

Só assim iremos, de fato, diminuir o gap de ima-
gem entre realidade e percepção e, o mais impor-
tante de tudo, saber o que queremos ser no futu-
ro. Porque quem não pensa no futuro f ica a mercê 
do vento. E das notícias. 
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O RIO MERECE CELEBRAR OS 

EVENTOS
DO MUNDO

Bia Aydar
AMA O RIO E É PRESIDENTE DA MPM PROPAGANDA.

A combinação entre natureza, área urbana e recepti-
vidade torna o Rio de Janeiro uma das cidades mais 
conhecidas e visitadas do território brasileiro. Sua 
capacidade de abrigar turistas é indiscutivelmente 
uma das melhores oferecidas no País. Af inal, entre 
visitas a trabalho, passeio e família, são mais de 1 
milhão de pessoas que passam pelas terras cariocas 
por ano segundo dados da Embratur.

Não há maneira de contestar a potência do Rio tam-
bém no setor de eventos, segmento esse que vem 
crescendo exponencialmente e dando espaço para 
investimentos na cidade, tanto da iniciativa priva-
da com na esfera governamental.

Felizmente, a capital fluminense adquiriu uma visão 
empreendedora no negócio de eventos e já conta com 
esforços significativos para o desenvolvimento do setor. 
A inauguração de dois centros de convenções em 2007 
é um bom sinal nesse sentido. Um deles é o Rio Cidade 
Nova Convention Center, no Centro histórico da Cidade 
para eventos de grande porte, e outro, o Espaço Baía de 
Guanabara, para eventos de pequeno e médio porte.

A cidade também possui um dos melhores centros 
de convenções da América do Sul, o Riocentro. Com 
uma infra-estrutura invejável, o espaço multifun-
cional foi escolhido para servir como uma das prin-
cipais instalações dos Jogos Panamericanos de 2007, 
recebendo 12 modalidades, o Centro de Imprensa e 
o Centro de Transmissão dos Jogos. Além disso, a 
capital f luminense conta com a Marina da Glória, 
sede de eventos de porte internacional que abriga o 
Fashion Rio 2007, realizado nos meses de Junho. 

Mas o Rio de Janeiro precisa avançar ainda mais no 
setor de eventos e isso não significa necessariamen-
te roubar ou competir com o espaço dominado por São 
Paulo. A justificativa é simples: o mercado de eventos 
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não pára de crescer em todo o Brasil. Um termômetro 
para medir essa evolução são as estatísticas da Inter-
national Congress & Convention Association (ICCA). 
A entidade produz um ranking anual de nações que 
mais realizam eventos internacionais. Em 2002, o 
Brasil ocupava a 21ª posição da lista. No ranking mais 
recente publicado em 2005, o País está no 11 ª lugar, 
com o total de 145 eventos por ano. Mesmo assim, o 
Brasil encontra-se ainda longe do primeiro colocado, 
os Estados Unidos, com 376 eventos. 

Investir em infra-estrutura é um passo importante, 
mas não é só isso. O Rio de Janeiro precisa também 
se especializar em nichos e não ser referência apenas 
duas vezes ao ano com os famosos eventos de car-
naval e reveillon. A cidade que um dia foi referência 
mundial com o tradicional festival Rock in Rio per-
deu um pouco a sua identidade nos últimos tempos. 
Vamos pegar o exemplo de Porto Alegre, que entre 
2001 e 2005 levou um público estimado em 150 mil 
pessoas para sua região na realização do Fórum So-
cial Mundial. Esse fórum acabou transformando a 
principal cidade Gaúcha na capital informal de ou-
tros grandes eventos. Um dos mais recentes foi a 9ª 
Assembléia do Conselho Mundial da Igreja em 2006 
com a presença de 4 mil pessoas.

Outro fator que não podemos esquecer é o proble-
ma da segurança pública que tem causado danos 
para a imagem da cidade. Esse entrave impede 

boa parte dos novos investimentos e ainda afasta 
muitas pessoas da cidade maravilhosa. O desen-
volvimento do turismo e grandes eventos são afe-
tados diretamente por esses fatores.

Está mais do que na hora da iniciativa privada e 
poder público se unirem e criarem uma agenda po-
sitiva para a cidade, com programas e atividades 
sociais que envolvam as comunidades carentes. 
É preciso também mostrar para a opinião públi-
ca nacional e internacional outro Rio de Janeiro, 
que não é só esse que vemos nos jornais com sua 
imagem denegrida pelo crime. O Rio que redesco-
briu o potencial cultural da Lapa. O Rio do Circo 
Voador. O Rio do Profeta Gentileza. O Rio do sam-
ba de Cartola. O Rio que continua lindo.

Enriquecendo o cenário da cidade com infra-es-
trutura, segurança pública e construção de ima-
gem favorável e especializada, não seria mais 
utopia pensar que a capital do samba pode ser 
também uma das capitais mais importantes do 
mundo no setor de eventos e feiras.

O Rio pulsa em permanente celebração à vida e 
tem a oportunidade agora de mostrar essa ener-
gia e dar um show nesse grande evento que será 
os Jogos Panamericanos. O sucesso nessa nova 
estréia tenho certeza que vai render bons frutos 
para a cidade num futuro próximo. 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES

Carlos Mariani Bittencourt
VICE-PRESIDENTE DA FIRJAN.

O Rio de Janeiro passou nos últimos anos por um 
período crítico, que foi agravado pelas dificuldades 
macroeconômicas vivenciadas pelo país. O quadro foi 
caracterizado por crescente onda de violência e de-
sordem urbana sem nenhuma reação por parte dos go-
vernos, crescimento econômico concentrado, dificul-
dades políticas e indicadores sociais e de qualidade 
de vida abaixo do desejado e do que seria condizente 
com um Estado da magnitude do Rio de Janeiro. A de-
terioração da situação da segurança e a precariedade 
da oferta dos serviços públicos, especialmente nos 
últimos 15 anos, exerceram impactos diretos sobre a 
qualidade de vida e o crescimento econômico.

Buscando dar uma resposta para tal situação, o Sistema 
FIRJAN engajou-se no processo de construção do Mapa 
do Desenvolvimento, que identificou as condições ne-
cessárias para que se inaugurasse uma nova fase, pos-
sibilitando um novo patamar de desenvolvimento sus-
tentável para o Rio de Janeiro no período 2006-2015. O 
processo de construção do Mapa contou com a ref lexão 
conjunta de mais de 1.000 representantes da sociedade 
f luminense, entre lideranças empresariais industriais, 
membros de universidades, especialistas de diversas 
áreas e corpo técnico do Sistema Firjan. Auxiliar na 
construção de um Estado forte, com objetivos comuns 
e propostas claras e concretas, permite uma tomada de 
decisões empresariais e governamentais consistentes 
e focadas, tendo como base prioridades consensuadas. 
Conseqüentemente, propicia o desenvolvimento da in-
dústria e serviços do Rio de Janeiro, cujos benefícios 
vão além da ótica exclusivamente econômica. 

O processo de construção do Mapa do Desenvolvimento 
partiu da identificação de oportunidades, vantagens e 
dificuldades dos distintos setores econômicos, assim 
como os obstáculos à sua expansão, sendo, deste modo, 
pensada a proposição de ações estratégicas concretas 
para mudança do cenário observado. O resultado des-
ta reflexão compartilhada foi então organizado em 13 
temas estratégicos sob 4 perspectivas - Resultados es 
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perados, Posicionamento estratégico do Estado, Focos 
de atuação e Bases do desenvolvimento - que se in-
terligam numa relação causa-efeito e culminam no de-
senvolvimento sustentável do Rio de Janeiro, contem-
plando questões econômicas, sociais e ambientais. 

Nas bases do desenvolvimento, constaram as précon-
dições para uma nova situação, onde o principal pro-
tagonista é o setor público. As ações propostas para 
a superação dos entraves pertinentes a este desafio 
não contemplam apenas questões clássicas como in-
vestimentos maciços em educação, saúde, segurança 
pública e infra-estrutura e logística, mas perpassam 
também questões como liderança empresarial e polí-
tica, gestão pública eficiente, ambientes institucio-
nal e regulatório e financiamento. Os pontos acima 
precedem os desafios relacionados à inovação, meio-
ambiente, responsabilidade social, gestão da quali-
dade, interiorização do desenvolvimento e exporta-
ção, onde o principal protagonista é a empresa.

Ao longo das discussões foram claramente identifi-
cadas potencialidades que tenderão a nortear o de-
senvolvimento futuro, se o Estado for pensado nesta 
perspectiva. Claramente a indústria do conhecimen-
to, que engloba a produção audiovisual, moda, bem 
como áreas de especialização como arquitetura, pro-
paganda, produção de software e jurídica, consistirá 
em um importante vetor de crescimento para o Esta-
do nos próximos anos. A cadeia do turismo, caracte-
rística histórica inegável do Rio de Janeiro, também 
se alia a este vetor, mesmo que esteja intimamente 
ligada a questões nada triviais, como, por exemplo, 
a segurança pública. O turismo e a cultura são clara-
mente vocações do Rio de Janeiro, havendo um gran-
de potencial ainda a ser explorado.

Do ponto de vista do setor produtivo, é inegável que a 
cadeia do petróleo e segmentos afins à sua cadeia cons-
tituirão um terceiro vetor de crescimento, com efeitos 
multiplicadores nos demais setores da economia flumi-
nense. Com um projeto de investimento de vulto na área 
de refino de petróleo e petroquímica, o Rio de Janeiro 
deverá tornar-se um dos maiores centros produtores do 
país, gerando negócios e emprego. A consideração dos 
investimentos no Estado leva a outro importante seg-
mento que tende a se fortalecer ainda mais no Rio de 
Janeiro, o siderúrgico. De fato, os investimentos pro-
gramados são igualmente vultosos, incluindo projetos 
como a implantação da Cia. Siderúrgica do Atlântico e 
as expansões dos grupos Gerdau e CSN , dentre outros. 

O que se observa, porém, é que a onda de investimen-
tos não se concentra apenas em dois setores especí-

ficos. Em verdade, percebe-se a presença dos mais 
diversos setores industriais e de serviços nos mais de 
R$ 60 bilhões que serão investidos em território f lu-
minense no médio prazo. Estes importantes projetos, 
ao contrário do observado no passado, encontram-se 
espalhados nas mais diversas regiões do Estado, re-
f letindo o processo de interiorização que a economia 
f luminense hoje atravessa e trazendo como benefício 
a geração de renda e empregos fora da capital. E isso 
só é possível devido às características logísticas que 
o Rio de Janeiro apresenta e suas perspectivas de ex-
pansão, em especial com a construção do Arco Rodo-
viário, que aumentará, sensivelmente, a eficiência 
ao acesso ao Porto de Itaguaí; e do Porto do Açu, que 
assim como o de Itaguaí se localizará em águas pro-
fundas, tendo capacidade de receber navios de gran-
de porte, potencializando o papel do Estado do Rio 
de Janeiro como hub da América Latina.

As perspectivas de longo prazo estão alicerçadas em 
dois resultados esperados. O primeiro é a elevação da 
qualidade de vida, com ID H mais próximo ao refe-
rencial de sucesso da América do Sul, o Chile (0,854), 
e consequentemente com avanços nas áreas de edu-
cação, saúde e renda. O segundo resultado é o cres-
cimento econômico, gerando maior nível de renda e 
emprego. A expectativa é de que, superados os desa-
fios, o Rio de Janeiro atinja em 2015 um PIB per capi-
ta igual ou superior ao do país que ocupa atualmente 
a 33ª posição no ranking de países, conquistando 
12 posições relativamente à atual. Pode-se destacar 
ainda na perspectiva de longo prazo, a obtenção do 
20 lugar no ranking de exportação entre os estados 
brasileiros; o aumento do f luxo de turistas, tomando 
como referencial a cidade de Nova York e a maior par-
ticipação do setor produtivo no dispêndio de P&D, 
assim como ocorre na Coréia e na França. 

Deste modo, o Sistema Firjan e o empresariado indus-
trial, através da elaboração do Mapa do Desenvolvi-
mento do Estado do Rio de Janeiro, estabeleceram um 
norteador de políticas públicas e de decisões privadas e 
assim estão trabalhando para que o Rio de Janeiro em 
2015 seja reconhecido como um Estado gerador e for-
necedor de produtos e serviços de alto valor agregado e 
de qualidade. Na ocasião, o Estado terá consolidado sua 
vertente exportadora nacional e internacional, bem 
como se tornado referência internacional de turismo e 
nacional de produção de conhecimento. O comprometi-
mento e o engajamento da sociedade do Rio de Janeiro 
em torno dos objetivos e metas ao longo prazo para o de-
senvolvimento sustentável, assim como o alinhamento 
de lideranças empresariais e políticas em torno de uma 
visão comum são vitais para uma nova situação.  
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 1 A saber: Colunistas e Jornalistas (12 pessoas); Dirigentes de entidades de
representação empresarial ou de trabalhadores (19 pessoas); Integrantes do Poder
Judiciário, do Tribunal de Contas e Ministério Público (5 pessoas); Executivos e
profissionais do setor público (20 pessoas); Executivos, empresários e profissionais
liberais do setor privado (35 pessoas); Lideranças comunitárias, 3º Setor e da
sociedade civil (18 pessoas); Esportistas (10 pessoas); Artistas (11 pessoas);
Intelectuais e/ou especialistas em temas e questões relevantes para o Rio de Janeiro
(20 pessoas). A pesquisa completa, além das entrevistas, envolveu uma pesquisa
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De agosto a dezembro de 2006, a Macroplan – Prospec-
tiva, Estratégia & Gestão - e o Instituto de Estudos do 
Trabalho e Sociedade – IETS , realizaram uma pesquisa 
denominada “O Rio tem Futuro!?”. Iniciativa sem fins 
comerciais, feita por intermédio do trabalho voluntário 
de suas equipes técnicas, visou colher e consolidar as 
percepções e proposições de atores sociais pertencen-
tes a segmentos distintos da sociedade sobre o Rio de 
Janeiro, com vistas a subsidiar a reflexão e o debate e a 
influenciar as decisões estratégicas relativas ao Estado.

A metodologia utilizada consistiu na realização de 
entrevistas qualitativas, conduzidas pessoalmente e 
por correio eletrônico, e orientadas com base em um 
roteiro semi-estruturado. Foram ouvidas 150 pesso-
as de diferentes grupos sócio-prof issionais com ex-
pressão no cenário carioca e f luminense1, que foram 
confrontadas com diversas questões sobre o presen-
te e o futuro do Rio de Janeiro.

Um rico e diversif icado acervo de percepções, análi-
ses e expectativas foi colhido. Este trabalho apresen-
ta uma síntese das principais expectativas dos entre-
vistados a respeito de duas questões específicas:

»  O cenário tendencial: como estará a situação do Rio da-
qui a 20 anos se forem mantidas as condições atuais?

»   O cenário desejado: como gostariam que estivesse 
neste mesmo horizonte de tempo?
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DEPOIMENTOS DE ENTREVISTADOS

“Se nada se fizer de substantivo e estrutural em menos de 20
anos teremos uma cidade totalmente dividida e ocupada por
organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, de armas
e de lavagem de dinheiro. A cidade pode consolidar seu caráter
já notado de cidade cindida, na qual grande parte da população
viverá como refém desta ordem paralela ...”

“A informalidade, a prostituição e o tráfico de drogas se forta-
lecerão como alternativas de geração de renda; a pobreza, em
geral, ganhará cada vez mais peso e visibilidade, com o aumen-
to dos fluxos migratórios, vindos do norte fluminense, em fun-
ção do declínio das reservas petrolíferas da bacia de Campos.”

“A elite (com E maiúsculo) vai se mandar daqui..”

“Haverá uma fuga massiva de bons profissionais...”

 PRIMEIRO ENFOQUE: 
UM FUTURO SEM RUPTURAS 
– O PESSIMISMO DOMINANTE

DEPOIMENTOS DE ENTREVISTADOS

“O cenário que imagino seria de uma liderança politi-
co-social-econômica que pudesse atrair de novo para o
Rio investimentos e ter alguns projetos-vitrine (que
serviriam para o país como um todo).”

“Na minha imagem de futuro, vejo o turismo revigorado
do Rio – um estado seguro e com sua natureza bem cui-
dada: praias, montanhas, ecossistemas. O turismo não
de litoral, mas também serrano e interiorizado. Não só
de praia e montanha, mas também de caráter cultural,
fazendo bom uso do valioso acervo que temos aqui.”

“O cenário que idealizo para o Rio resulta da combina-
ção virtuosa de dois vetores de desenvolvimento: um
mais soft, que reúne o entretenimento, a cultura, o
esporte, o turismo, moda e que se traduz na “alegria
de viver”; e outro mais hard, que se materializa pelo
bom aproveitamento da infra-estrutura física (logísti-
ca) e de informação e conhecimento, combinado com
indústrias competitivas, especialmente a do petróleo.
No cenário que idealizo, (...) há também espaço para
fruticultura de alta produtividade.”

SEGUNDO ENFOQUE: 
       O FUTURO DESEJADO

1

2

Poucos foram os entrevistados que se declararam 
otimistas em relação ao futuro do Rio de Janeiro. 
Uma pequena parcela tinha uma visão positiva do 
futuro. Uma fração um pouco maior desenhava o 
provável futuro de continuidade é na linha da per-
manência do já conhecido, ou mais do mesmo. 

No entanto, como a avaliação predominante do 
momento atual é negativa, o “mais do mesmo” 
implica, em certos casos, na manutenção de uma 
situação de deterioração, particularmente quan-
do se considera o campo social.

No entanto, para a maior parte dos entrevistados que 
se pronunciaram a respeito do cenário de continuida-
de os tempos vindouros não serão nada aprazíveis. 

Diversas palavras foram utilizadas para exprimir a 
imagem negativa e as representações pessimistas 
que os atores constroem a partir da tendência de 
não transformação do contexto vigente. Em uma 
escala que vai do suave “pior que hoje” e chega 
até a “barbárie absoluta”, encontramos termos 
que sintetizam um futuro desesperançoso: ”caos 
absoluto”, “muito ruim”, “trágico”, “um desastre 
anunciado”, “péssimo”, “catastróf ico”, “será um 
Deus nos acuda”, “insuportável”, e assim por dian-
te. Na mesma linha, e complementando a descrição 
do que poderia se tornar a cidade e/ou o estado do 
Rio de Janeiro, encontramos os adjetivos e com-
plementos: “inabitável”, “poluída”, “decadente”, 
“deteriorada”, “em guerra civil”, entre outros. 

Para além das imagens sucintas, dois eixos temáti-
cos se encontram fortemente articulados nas falas 
que esboçam os cenários de futuro: a violência e 
insegurança e sua correlação com o ambiente eco-
nômico. Adicionalmente, estas ref lexões são com-
plementadas por elementos que se referem a ou-
tras dimensões, tais como o campo social, político, 
ambiental e urbano.

Ao contrário do tópico anterior, que descreve o 
cenário de continuidade mantidas as atuais con-
dições vigentes, este se ocupa da descrição das 
imagens associadas a um Rio de Janeiro liberto de 
suas amarras, dos sonhos e desejado, uma herança 
que os entrevistados gostariam de deixar aos f i-
lhos e netos.

Mais uma vez, é em torno das dimensões econômica 
e social que se concentra a maior parte das expec-
tativas de melhorias, especialmente as apostas de 
que o crescimento econômico poderá trazer para o 
estado a maior geração de empregos e renda.
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De forma geral, as expectativas dos entrevistados 
envolvem o crescimento e fortalecimento da econo-
mia (e suas externalidades no ambiente social), uma 
maior atração de investimentos para o Estado e o de-
senvolvimento de atividades sustentáveis.

Com relação aos setores de maior potencial há gran-
de convergência de opiniões do que tange o turismo 
como vocação do Rio de Janeiro, nele incluído a ex-
ploração das vertentes ecológica e cultural.

Apesar de bastante relevante, este não é o único seg-
mento com potencial de desenvolvimento. São tam-
bém apontadas as indústrias cultural (incluindo com-
petições esportivas), artística e de entretenimento, 
o setor industrial (com destaque para a indústria de 
petróleo e naval), a produção de hortifrutigranjei-
ros, a vocação para a moda, as atividades financeiras 
e a produção de design lato senso.

Também é destacado que um futuro melhor do esta-
do do Rio de Janeiro passa necessariamente por uma 
mudança de qualidade no ambiente de negócios e 
requer o desenvolvimento do capital humano e dos 
setores ligados à tecnologia, a geração de patentes e
ao desenvolvimento científico.

Além dos aspectos econômicos, os entrevistados 
destacam o desejo de um futuro acompanhado de 
uma redução drástica das mazelas sociais, espe-
cialmente no que tange a diminuição da desigual-
dade, a geração de oportunidades de emprego e de 
renda, e a melhoria da qualidade de vida.

Dos diversos componentes do campo social, a educação 
é a vertente que recebe maior destaque: universaliza-
ção do ensino fundamental, melhoria da qualidade ge-
ral do ensino, elevação da escolaridade média, maior 
capacitação dos professores e mais investimentos na 
infra-estrutura emergem como essenciais ao estado.

Na seqüência da educação, destacam-se as melho-
rias a serem implantadas na área da saúde: maior 
disponibilidade de meios para o atendimento (equi-
pamentos, medicamentos, leitos), melhoria na ges-
tão do sistema de saúde pública e, como conseqüên-
cia, forte redução dos atuais índices de mortalidade 
e natalidade da população mais pobre.

Além disso, a melhoria dos sistemas de transporte 
público também aparece como relevante à constru-
ção do futuro promissor. Nesse contexto, são cla-
mados: ampliação do metrô, instalação de trens de 
superfície, implantação de transportes aquáticos 
nas cidades, integração entre os diversos meios de 
transportes públicos existentes, sinalização e re-
cuperação da malha viária.

Neste domínio, as maiores expectativas consistem 
na recuperação ambiental, principalmente da Baía 
de Guanabara, dos rios, mananciais e na preservação 
das f lorestas urbanas, de forma a alavancar as ati-
vidades turísticas do estado. As principais soluções 
levantadas envolvem incremento dos sistemas de sa-
neamento básico e uma gestão ambiental pro-ativa. 

No que tange a questão habitacional, os entrevista-
dos enfatizam a necessidade de organização, limpe-
za, contenção das ocupações irregulares e criação 
de parcerias público-privadas para planejamento 
urbano. O futuro desejado neste terreno também 
envolve a urbanização das favelas e conta com um 
maior equilíbrio demográfico e econômico entre a 
região metropolitana e o restante do estado.

No campo político, o futuro desejado envolve: res-
gate da governabilidade, maior presença do estado 
no panorama nacional, comprometimento das li-
deranças, moralidade e transparência na aplicação 
de recursos, atuação respaldada em programas de 

governo, desburocratização do estado, punição de 
crimes parlamentares e f im da corrupção. Em me-
nores proporções, também desponta o anseio pela 
ampliação da participação popular no que concer-
ne tomada de decisão sobre temas que afetem o 
coletivo.  No campo institucional, surge a neces-
sidade de maior associação e cooperação entre os 
atores públicos, privados e terceiro setor.
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Quando se trata dos aspectos culturais, desta-
ca-se como parte do futuro desejado: o máximo 
aproveitamento das r iquezas e vocações culturais 
do Rio de Janeiro, ampliação dos espaços para re-
alização de eventos relacionados à música, tea-
tro, produções de áudio-visual, maior utilização e 
conser vação de museus e acer vos culturais e his-
tóricos, garantia de acesso aos espaços culturais 
à população de baixa renda.

No campo do comportamento e da subjetividade, 
é forte o desejo de que o cidadão do Rio de Ja-
neiro consiga recuperar sua auto-estima, seja por 
meio das ações que podiam conduzir à melhoria 
do quadro geral político, econômico e social, seja 
pela construção de uma nova imagem comparti-
lhada, onde a geração de idéias e atitudes cívicas 
são tão relevantes quanto aos demais aspectos.

A redução da violência e da criminalidade ocupa 
parte signif icativa da projeção do futuro desejado. 
Os principais anseios da sociedade f luminense en-
volvem uma maior segurança nos ambientes urba-
nos e a eliminação ou derrota do narcotráf ico, e al-
gumas propostas defendem a liberação das drogas 
como forma de diminuição da sua virulência. Além 
de melhores condições oferecidas à população lo-
cal, a melhoria da segurança do estado também be-
nef iciaria o setor de turismo da região.

As principais fontes de solução do problema des-
tacadas envolvem a presença extensiva e intensi-
va do Estado e consistem na melhoria e na quali-
f icação da atuação dos quadros da polícia e na sua 
integração com a comunidade, na implantação e 
manutenção dos programas sociais, na ampliação 
da cobertura dos ser viços públicos e no combate 
ao crime organizado.

Alguns entrevistados buscaram imagens de outros 
estados ou cidades e estabeleceram uma analogia 
com aquele que imaginam que poderia vir a ser o fu-
turo de médio ou longo prazos do Rio de Janeiro. As 
menções, em sua quase totalidade, passeiam por re-
ferências norte-americanas (Nova Iorque, São Fran-
cisco, Miami e o estado da Califórnia) e européias, 
com destaque para Barcelona ou a própria Espanha.

Tais comparações baseiam-se nos potenciais de de-
senvolvimento de determinados setores econômicos 
(entretenimento, industria de conteúdo, turismo, 
tecnologia e serviços), na existência de recursos e 
belezas naturais e também no “modus vivendi” e o 
jeito de ser do cidadão residente no Rio de Janeiro.

Décadas de baixo dinamismo econômico e o acú-
mulo de mazelas políticas, sociais e ambientais 
explicam a visão predominantemente pessimista 
dos entrevistados em relação ao futuro tendencial 
do Rio de Janeiro. Esta expectativa, no entanto, 
coexiste com um forte sentimento de esperan-
ça de dias melhores. Af inal, o Estado tem ativos 
estratégicos que, se bem aproveitados, podem 
contribuir para uma reversão da tendência decli-
nante: uma posição estratégica diferenciada, um 
bom sistema logístico, signif icativas reser vas de 
petróleo, capital intelectual, uma atuante rede de 
ciência e tecnologia, belezas naturais, uma cul-
tura vibrante, ecossistemas ainda preser vados e 
uma marca internacionalmente reconhecida. 

Todavia, para alcançar um futuro melhor – com 
mais prosperidade e qualidade de vida para todos 
os f luminenses – três mudanças profundas são es-
senciais: a construção e operação de uma aliança 
estratégica entre as principais lideranças políti-
cas, econômicas e da sociedade civil em torno de 
um projeto de desenvolvimento de longo prazo (e 
isto já foi feito em outros estados do Brasil); um 
novo padrão de qualidade da gestão e das insti-
tuições públicas; e uma grande melhoria no am-
biente de negócios.  
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Há alguns anos atrás, quando ainda estava na AN P, 
participei de um debate com o então governador do Rio 
de Janeiro. Este se ufanava das virtudes de dirigir um 
estado petrolífero, o maior do Brasil, e, se Deus quises-
se, um dia o maior do mundo. Além de ocupar Deus com 
estas coisas, dizia que se fossemos um país, estaríamos 
na OPEP, e seríamos um novo Kuwait. 

Pois, justiça seja feita, este também é o pensamento que 
povoa o imaginário de boa parte de nossos conterrâneos. 
Em primeiro lugar a OPEP é um cartel que há muito per-
deu sua força, e teve origem num longínquo movimento 
de quase meio século, voltado à recuperação de preços 
do petróleo exportado. Com o passar do tempo, outras 
áreas de produção foram sendo desenvolvidas, fora da 
OPEP, e a organização deixou de ter a relevância que ti-
nha, notadamente ao longo dos anos 1970. A título de 
exemplo, o Equador foi um país da OPEP, quebrou eco-
nomicamente, e é um dos poucos países do mundo que 
não têm sequer uma moeda própria. Por outro lado, o 
México, um dos grandes exportadores mundiais, nunca 
foi da OPEP. Idem a antiga União Soviética. E o Kuwait? 
Com todo respeito ao povo Kwaitiano, nós queremos ser 
o Kuwait, para quê? Qual é a produção cientifica e cultu-
ral do Kuwait? Que liberdades políticas, religiosas e de 
costumes têm seu povo? O que tem de relevante, fora o 
petróleo, o setor produtivo do país?

O petróleo, para o Rio de Janeiro como para qualquer 
país no mundo, é considerado uma dádiva da natureza, 
um acaso estatístico decorrente de uma combinação de 
fenômenos geológicos e físico-químicos cuja probabili-
dade de acontecer simultaneamente é inferior àquela de 
acertar as cinco frutinhas em linha no Jackpot. Em ou-
tros termos, o que é conhecido no jargão mundial como 
“windfall profit” (o lucro que cai do céu) só irá ocorrer 
uma vez neste turno pelo qual passa a atual civilização, 
visto que, em caso contrário, teríamos que aguardar uns 
100 milhões de anos para que, com muito pouca proba-
bilidade, isto ocorresse novamente.
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Dito isto, e considerando os recursos fósseis como 
f initos em curto espaço de tempo, o que pode ser 
deixado como legado perene, perpetuando de for-
ma reprodutiva os ganhos f inanceiros adquiridos 
nos últimos anos e que, por um breve espaço de 
tempo, nos deixa na condição de uma economia 
que vive dependente de rendas petrolíferas? Para 
responder a esta questão, cabe um esclarecimen-
to de como nos apropriamos desta renda: o Estado 
do Rio de Janeiro responde por cerca de 85% da 
produção nacional de petróleo. Até 1997, do valor 
bruto do petróleo extraído 5% eram pagos, sob a 
forma de royalties, à União e estados e municí-
pios detentores do petróleo ou de alguma forma 
afetados pela atividade petrolífera. Após a Lei do 
Petróleo, estes royalties subiram para até 10% e 
foi criada mais uma forma de arrecadação, cha-
mada “participação especial”, auferida em cam-
pos de grande produção e alta produtividade (a 
bacia de Campos é o melhor exemplo). A incorpo-
ração da participação especial, mais o expressivo 
crescimento da produção, mais o salto no valor do 
barril do petróleo f izeram com que os ganhos do 
Estado do Rio de Janeiro passassem de 40 milhões 
de dólares ao f inal do governo Marcello Alencar 
(1998), para cerca de 6 bilhões de dólares no 
ocaso da gestão Garotinho/ Rosinha. Parte deste 
dinheiro foi incorporado, sob a forma de anteci-
pações, numa operação f inanceira com o Governo 

Federal para o pagamento da dívida do Estado. 
Porém, muito dinheiro entrou nos cofres estadu-
ais, e muito continua entrando.

Portanto, o que a maioria de nossa sociedade ainda 
não percebeu, é que, sendo o petróleo uma espécie de 
“mesada” finita, se não pensarmos em investir esta 
mesada adequadamente, no momento em que mamãe 
natureza decidir que não adianta mais sugar a terra 
com o canudinho, pois o óleo acabou, poderemos viver 
um enorme retrocesso na saúde financeira do Estado. E 
não teremos capacidade de criarmos novas competên-
cias e vocações para a sociedade fluminense. E aí é que 
está a chave para a solução do problema. Em outras 
palavras, se desde já criarmos uma estrutura capaz de 
imaginar quais são estas vocações e competências, te-
remos a possibilidade de legar às gerações futuras uma 
economia saudável e moderna, baseada em serviços e 
indústrias de grande teor de conhecimento, de baixo 
impacto ambiental e voltados ao bem estar da socie-
dade. Concretamente, o Governo do Estado poderia 
criar um grupo, comissão ou o nome que se queira dar, 
para delinear as ações e as medidas necessárias para 
transformar o que é finito numa riqueza infinita. Por 
exemplo, um fundo de investimento com o conceito 
de “petróleo para o futuro”. Algo que seja fomentador 
do conhecimento, da cultura e do lazer, construindo 
de forma sólida as fundações de uma nova sociedade 
fluminense. Antes que o petróleo acabe... 
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O Estado do Rio de Janeiro para além do petróleo. Pois 
bem, ao abrirmos a janela do Estado que nos descor-
tina o futuro, deparamos, como que perifericamente, 
com alguns elementos imprescindíveis na abordagem 
dos fatos. Elementos estes que nos permitirão cons-
truir um futuro melhor ou pior, de acordo com o tra-
tamento que, ao longo do tempo, dermos a eles.

A realidade é que no mundo de hoje o conhecimento e 
a competência são cada vez mais exigidos, seja na área 
do turismo, da saúde, do petróleo, da educação ou nos 
serviços oferecidos, como transporte, hospedagem, 
alimentação, limpeza etc. O padrão de atendimento 
destes setores da economia deve buscar os mais eleva-
dos índices de satisfação. Este fato, nível internacio-
nal de competitividade, é talvez o mais indispensável 
dos elementos para a construção do futuro do Estado.

É impensável projetarmos nosso desenvolvimento 
sem, antes de mais nada, enfrentarmos o desaf io 
de dotar o Estado de capacidade competitiva com 
os padrões internacionais. 

Ao longo dos anos, alguns elementos contribuíram 
para que nossas ofertas fossem aquém das expec-
tativas. O crescimento populacional, a favelização 
e a desordem urbana, que muitas vezes foram con-
cebidas por interesses políticos de baixa qualidade, 
são problemas a serem encarados sem demagogias e 
dogmatismos. Não é possível falarmos em futuro se 
temos, por exemplo, todas as cidades do Estado cer-
cadas desses problemas e suas conseqüências. 

Educação eficiente, saúde, urbanização e construção 
de um ambiente salubre para a população são fontes de 
qualificação e, hoje, sobretudo, segurança da socieda-
de. Afinal, não se pode falar em segurança quando há 
grupos sociais em risco. Além disto, qualificação pro-
fissional, redução da violência e urbanização eficiente 
são quesitos imprescindíveis para atingirmos um nível 
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de competência internacional. Note-se que ao falar-
mos de educação compreendemos a idéia na sua to-
talidade, diferenciando-a do que se pode chamar de 
grau de instrução profissional. Esse nível de educação 
compreende a instrução, bem como as demais atitudes 
do processo de formação do cidadão, como respeito ao 
meio-ambiente, além de critérios de limpeza, higie-
ne e cordialidade no convívio com as pessoas, seja no 
trânsito ou nos espaços públicos. Tais fatores irão nos 
diferenciar na gestão dos recursos humanos. 

Devemos entender que ao falarmos de competência 
internacional, a redução de custos no valor final dos 
produtos é um dos mais importantes fatores. Este ob-
jetivo deve ser perseguido na busca da competitivi-
dade. Portanto, é imprescindível que o foco do nosso 
parque científico esteja voltado para as necessidades 
de desenvolvimento dos setores industriais, ou me-
lhor, para todas as atividades geradoras de riqueza.
Não podemos dissociar nossa capacidade já instalada 
dos setores em desenvolvimento. Assim, se temos um 
futuro promissor na siderurgia, por exemplo, devemos 
voltar nossas pesquisas para este setor, e assim dotá-lo 
de inovações tecnológicas que agregarão valor final ao 
produto, fazendo com que este segmento econômico 
possa competir no mercado internacional com os paí-
ses mais desenvolvidos. Associarmos nossa capacida-
de já instalada com a realidade das demandas exigidas 
pelos setores produtivos significa agregar valor, e isto, 
como sabemos, fará com que tenhamos mais chances 
no competitivo mercado globalizado.

Por outro lado, e paralelamente a isto, temos que re-
verter a metodologia dos estados populistas que vi-
venciamos nos últimos anos. Ao longo da maioria des-
tes Governos, a lógica do investimento estava voltada 
para atender a projetos eleitorais, que não contribuí-
ram em nada para o nosso desenvolvimento. A já abor-
dada questão da favelização do Estado do Rio é fruto 
desta lógica que atende pontualmente às demandas 
oriundas deste setor, sem que isso represente agrega-
ção de valor para a população em saúde e educação por 
exemplo, ou mesmo melhoria dos equipamentos pú-
blicos que pudessem ser disponibilizados para alavan-
car a opção pela tão acalentada indústria do Turismo. 
Pois, na realidade, como poderemos despontar nesta 
área na atual situação em que nos encontramos, sem 
infra-estrutura e com um risco social que gera violên-
cia urbana etc?

Um outro fator também deve ser enfrentado: os inves-
timentos a serem realizados não devem, ou melhor, 
não podem gerar mais custos para o Estado. O custeio 
da máquina estatal já é por demais alto e gerar mais 
custeio é um paradoxo a ser evitado.

As tão faladas PPPs (ou melhor PEP – Parceria Estatal 
Privada) e/ou privatizações devem ser abordados pela 
lógica da economia mundial e não com discursos polí-
ticos de fundo eleitoral. Alguns investimentos neces-
sários em infra-estrutura podem ter capital estatal na 
sua fase inicial. Entretanto, sua gestão deve ser inde-
pendente e minimizada no que depender de orçamen-
tos adicionais de custeio do governo do estado para 
o seu funcionamento. Ocorre que, em geral, o estado 
gasta em custeio, por ano, em cada novo equipamento 
instalado, no mínimo, o mesmo valor do investimento 
inicial, além de gerenciá-lo mal, o que inviabiliza no-
vos investimentos. É claro que sempre existem honro-
sas exceções. 

Após enfrentarmos este problema, seria importante 
tratar de uma outra questão, que me parece bem ra-
zoável, no que tange à aplicação de recursos oriundos 
dos royalties do petróleo. A constituição de um fundo 
do petróleo, que poderia atuar em conjunto ou não 
com a indústria que viesse a ser implantada.
Porém, há que se ressalvar a imperiosa necessidade
de que este fundo seja gerido de maneira independen-
te, com metas e critérios transparentes.

Alguns números podem ser citados. Os royalties de pe-
tróleo contribuíram com R$ 40 bilhões ao longo dos 
últimos dez anos. Isto somente para o Estado do Rio de 
Janeiro. No ano de 2006, os royalties e a Participação 
Especial representaram 30 % da arrecadação do ICMS. 
E é bom lembrarmos que o ICMS tem uma participação 
da indústria do petróleo, percebida no consumo dos 
seus derivados. Uma pergunta pode ser feita: como 
foram gastos estes recursos? Talvez, responder a esta 
pergunta detalhadamente seja o primeiro passo para 
coibir a má alocação do dinheiro e fazer com que estes 
recursos sejam usados da melhor maneira possível.

O futuro deste Estado é promissor, não seria pessimis-
ta com relação a ele. Temos um dos melhores índices 
no que diz respeito à qualificação da mão-de obra. 
Poderíamos estar atravessando um divisor de águas 
no que diz respeito à atitude de projetos de políticas 
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públicas que privilegiem a integração do pensamento 
científico à produção industrial. E, se estabelecermos 
uma analogia com o axioma de Marx e Proudhon, tal-
vez possamos dizer “de cada setor segundo sua capa-
cidade e máxima qualidade e a cada setor segundo sua 
necessidade de trabalho e conhecimento”.

Em última análise, possuímos uma capacidade instala-
da capaz de agregar valor aos produtos e auxiliar algu-
mas indústrias a encontrarem aqui o local ideal para 
se instalarem. Mas esta integração e esta identificação 
do segmento a ser alavancado, não é algo que nos seja 
dito pela bola de cristal, mas sim algo que será per-
cebido a partir do momento que voltemos o foco de 
nossas atenções para esta necessidade. 
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A região metropolitana do Rio de Janeiro apresenta 
hoje as pré-condições para ser um pólo de logística 
marítima de nível internacional. O sucesso desta em-
preitada teria um impacto substancial na economia 
da cidade e do Estado do Rio de Janeiro, com poten-
cial para gerar 50 mil empregos diretos de alto valor 
agregado.

No entanto, ainda há muito a ser feito para que a re-
gião metropolitana realmente se transforme em um 
pólo de logística marítima. Em particular, destaca-
mos três iniciativas fundamentais para o sucesso
dessa iniciativa:

»  O desenvolvimento do porto de Itaguaí, devido a seu 
potencial de crescimento por meio da concentração 
do tráfego portuário dos países do Mercosul;

»  A criação de um centro de conhecimento de refe-
rência que permita a formação de técnicos e execu-
tivosem logística marítima; e

»  A desburocratização do processo de liberação de 
navios nos portos do Estado do Rio.

Para viabilizar este projeto, será necessário desen-
volver um plano integrado único, que inclua um de-
talhamento das iniciativas e a definição de “indica-
dores de desempenho” para monitorar a evolução e o 
desenvolvimento do trabalho. Finalmente, será fun-
damental o comprometimento da iniciativa privada e 
do setor público em diversos níveis.
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Nesse sentido, seria importante analisar quatro pon-
tos principais:

1. Por que pólos setoriais?
2.  Características principais de um pólo setorial de 

serviços.
3.  Por que o Rio de Janeiro tem as pré-condições para 

um pólo de logística marítima?
4.  I niciativas para a consolidação de um pólo de logís-

tica marítima. 

Atualmente, o interior do Estado do Rio já conta com 
volumes significativos de investimentos industriais 
programados – da ordem de R$ 100 bilhões previs-
tos entre 2007 e 2011 . No entanto, a economia do 
Estado do Rio é altamente dependente de serviços, 
que representam cerca de 60% de seu PIB.

Segundo nossa perspectiva, o Estado do Rio deveria 
complementar sua bemsucedida estratégia de atra-
ção de investimentos industriais com uma estraté-
gia de pólos de serviços. Devido à sua natureza, tais 
investimentos devem estar concentrados em grande 
escala na região metropolitana do Rio de Janeiro. 
Essa estratégia é fundamental, pois foi exatamente 
na região metropolitana que o esvaziamento econô-
mico ocorrido nas últimas décadas foi mais drástico.

Tais pólos devem ser selecionados de forma a criar 
um mecanismo de reforço mútuo, que os impulsione 
adequadamente – por exemplo, logística e turismo.

Pólos de serviços, quando bem-sucedidos, podem 
gerar um impacto bastante significativo na econo-
mia, como foram os casos dos pólos de tecnologia da 
informação no Vale do Silício na Califórnia, de audio-
visual em Los Angeles, e de turismo, em Barcelona.

No caso do Vale do Silício, com uma concentração 
de mais de 6 mil empresas de tecnologia e estilo de 
vida alinhado com os profissionais do setor, a taxa 
de geração de empregos foi sete vezes superior ao do 
restante dos Estados Unidos nos últimos 15 anos.

Em Los Angeles, o clima ideal para tomadas externas 
de filmes e preços relativamente acessíveis de terras 
(em comparação à Costa Leste dos EUA) contribui para 
que as empresas ligadas à indústria audiovisual em-
preguem diretamente 250 mil profissionais, sendo o 
segundo setor mais importante da economia local.

Em Barcelona, os Jogos Olímpicos de 1992 serviram 

para consolidar a cidade como o principal destino tu-
rístico da Espanha. Nos últimos 10 anos, o número de
turistas que visitam a cidade praticamente dobrou. 

De maneira geral, quatro pilares sustentam um pólo 
setorial de serviços bemsucedido:

1º  A mbiente de negócios atraente para empreen-
dedores, caracterizado pelo baixo custo de fa-
zer negócios, e pela ef iciência e transparência 
dos governos locais.

2º  E xistência de massa crítica de clientes e talentos. 
Para atrair empresas, é necessário a presença de 
mão-de-obra especializada e de clientes e fornece-
dores atuando em conjunto, de forma a minimizar 
custos de transação e facilitar o compartilhamen-
to das melhores práticas. Dentro desse contexto,é 
possível criar um ambiente que fomente ainda 
mais o espíritoempreendedor e inovador.

3º  I nfra-estrutura adequada e qualidade de vida. A 
existência de infraestrutura básica a um custo com-
petitivo, assim como a qualidade de vida são dife-
renciais importantes para empresas de serviços.

4º  Visão de desenvolvimento de longo prazo com-
partilhada entre o setor público e o privado. 
Apenas com uma atuação coordenada entre a 
iniciativa pública e privada é possível criar pó-
los realmente sustentáveis. 

A região metropolitana do Rio de Janeiro tem as 
précondições que a posiciona de forma favorável 
para se transformar num pólo de logística maríti-
ma. Fatores específ icos reforçam essa perspectiva 
como parte de um contexto mais amplo:

»  O Estado concentra 22% da mão-de-obra nacio-
nal do setor, em função de sua tradição do setor 
naval, bem como a importante participação da 
Petrobras como fomentadora de projetos.

»  A cidade do Rio é sede de importantes instituições do 
setor como a Antaq, o Tribunal Marítimo, o Fundo de 
Marinha Mercante, o Sindarma, e o próprio BNDES.

»  Localização bastante privilegiada, a 500 km de 70% 
do PIB do País.
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»  Presença de clientes importantes do setor como a 
Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, a CSN , e, 
futuramente, a CSA .

»  Presença do Porto de Itaguaí, com calado profundo e 
retro-área livre, com amplo espaço para o desenvol-
vimento de toda a estrutura de suporte.

»  Um novo Governo disposto a trabalhar em projetos 
importantes para o setor, como a melhoria das vias 
de acesso rodoviário aos portos.

Em um levantamento das entidades relacionadas à 
atividade marítima, constatamos que o Estado do Rio 
concentra mais de 220 instituições do setor (Quadro 
1, acima).

Apesar de toda a estrutura existente, o Rio tem 
ainda um longo caminho a percorrer para se tornar 
um pólo de logística marítima de nível interna-
cional. A Fir jan destacou algumas das ações mais 
importantes em seu Mapa de Desenvolvimento 
Econômico do Estado do Rio, incluídas neste tra-
balho. Segundo nossa perspectiva, as principais 
iniciativas a desenvolver são:

»  A ssegurar uma melhor infra-estrutura portuária, 
em especial de acesso aos portos. Por exemplo, é de 
fundamental importância a melhoria do acesso rodo-
viário de Barra Mansa a Itaguaí. Além disto, a cons-
trução do terceiro trilho na linha da MRS expandiria 
em muito a área de influência do porto de Itaguaí 
atingindo, de forma eficiente, o triângulo mineiro e 
as regiões de soja no Mato Grosso do Sul e Goiás.

»  Melhorar a coordenação com o Governo Federal para 
agilizar a liberação de novas instalações nos portos 
do Rio, em especial em Itaguaí.

»  T ornar os portos mais eficientes. As empresas de na-
vegação selecionam os portos em função do tempo 
de espera. Duas das medidas mais importantes se-
riam: elevar a praticagem aos padrões dos melhores 
portos do mundo – com maior velocidade e menores 
custos –, e desburocratizar a liberação de navios.

»  Melhorar a capacitação de recursos humanos. 
Dentre as ações indicadas, incluem-se a criação 
de incentivos para que as universidades desen-
volvam cursos de formação de executivos em 
shipping e áreas af ins, e o desenvolvimento de 
um centro de referência de formação de pessoal 
técnico e executivo.

»  Fazer um esforço para atrair novamente grandes em-
presas do setor de trading e armadores que já tive-
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ram suas sedes no Rio anteriormente, como a 
Aliança e o Maersk.

»  Promover o aumento do embarque CIF nos por-
tos do Estado do Rio.

»  A umentar competitividade da construção naval 
via a atração de um estaleiro de alta relevância 
internacional. 

O importante neste processo é não perdermos de 
vista que a tendência do Brasil, ao se inserir cada 
vez mais no âmbito do comércio mundial, é elevar 
de maneira signif icativa seu nível de comércio ex-
terior. Hoje não há portos com capacidade ociosa 
para lidar com a demanda prevista futura. 

O Rio de Janeiro tem, portanto, uma oportunidade úni-
ca de concentrar este comércio nos seus portos. Se atin-
girmos a concentração de 50% dos empregos do setor 
(o que caracterizaria a existência de um pólo), seriam 
gerados aproximadamente 50 mil empregos diretos de 
alto valor agregado, aumentando a renda e melhorando 
a auto-estima do fluminense (Quadro 2).
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Chegar lá não é uma tarefa nem fácil, nem simples; re-
quer acima de tudo vontade e um movimento de trans-
formação muito grande. Para isso é necessário um foco 
claro na direção para qual se pretende ir. 

Outras cidades ao redor do mundo já fizeram esse mo-
vimento. Dubai é um exemplo marcante desse tipo de 
transformação. Há 20 anos, Dubai iniciou um proces-
so de diversificação de sua economia – anteriormen-
te muito dependente do petróleo. De forma análoga, 
foram definidas metas e priorizados caminhos, sendo 
que a logística foi a principal âncora de diversificação 
(Quadro 3, acima).

Hoje Dubai tem o maior PIB per capita da região, sua 
economia cresce a índicessimilares aos da China, e 
encerrou sua dependência do petróleo, tornandose 
umimportante hub do ponto de vista logístico e turísti-
co. Precisamos pensar o Rio de Janeiro da mesma forma 
grande e ambiciosa. O pólo de logística marítima pode 
ser um primeiro passo. Para isso, o Rio precisa desen-
volver um plano integrado e único, com o comprometi-
mento da iniciativa privada e do setor público em seus 
mais diversos níveis. 
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Há muito a fazer no campo da saúde se partimos do 
princípio de que o futuro do Rio de Janeiro não está 
garantido apenas pela riqueza gerada pelo petróleo. 
A noção de “cidade-partida” pode ser constatada 
todos os dias na forma como o Estado (ou sua au-
sência) está presente nos serviços de atendimento 
médico à população que contrasta com os serviços 
de hotelaria hospitalar de “1º mundo” para os quem 
tem o privilégio de ter um plano de saúde privado. 
É um retrato de nossa sociedade desigual. Ordenar e 
melhorar o sistema de saúde para todos é uma pode-
rosa ação de inclusão social. Tornar essas diferenças 
menos aberrantes constitui uma forma de nos tor-
narmos uma sociedade melhor, mais justa. 

Há pelo menos duas décadas se fazem estudos que 
demonstram a existência de correlação positiva en-
tre variáveis sócio-econômicas (acesso a água po-
tável, saneamento, educação, renda, entre outras), 
e as condições de saúde de uma população (Carrin, 
1984; Evans et al, 1994; Wilknson, 1996). O melhor 
ou pior estado de saúde de uma população inf lui di-
retamente nos índices de desenvolvimento humano. 
Países como Costa Rica, Cuba, Uruguai, Chile são 
exemplos de bom desempenho do Índice de Desen-
volvimento Humano apesar de não estarem entre os 
mais ricos. A saúde é, portanto, causa e conseqüên-
cia do grau de desenvolvimento de uma sociedade.

Fontes e Chermont (2004, IETS ) f izeram uma aná-
lise dos dados publicados no Atlas de Desenvolvi-
mento Humano publicado pelo IPEA e constata-
ram que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
(RMRJ), quando comparada com outras 25 áreas 
metropolitanas do Brasil, está mais próxima da re-
gião Nordeste do que das regiões sul e sudeste. Os 
indicadores mais críticos são a esperança de vida 
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ao nascer e o percentual de adolescentes com f i-
lhos. A RMRJ vista através da comparação de seus 
19 municípios também apresenta desigualdades 
muito grandes. Embora muitos indicadores te-
nham apresentado alguma melhora ao longo de 
dez anos (1990-2000), a mor talidade infantil, 
por exemplo, var ia de 12 por mil nascidos vivos 
em Niterói até 26,5 em Queimados e Tinguá. O 
percentual de adolescentes com f ilhos var ia de 
7,0% em Guapimir im até 15,4% em Mangaratiba 
e 15% em Japeri.

Para diminuir a desigualdade, existe uma lista 
extensa de ações que podem reverter quadros 
evitáveis ou mesmo doenças que continuam sen-
do mais freqüentes entre os pobres. Desde ações 
específ icas como distribuição de preser vativos 
até as mais complexas e que envolvem o desenvol-
vimento de outros setores, a saúde é inf luenciada 
e inf lui em todas as políticas sociais. Entretanto, 
vamos tratar nesta abordagem do aspecto mais 
visível de um sistema de saúde que é o “parque 
industrial” voltado para o diagnóstico, tratamen-
to e cura de doenças admitindo que seu funciona-
mento atual é caótico e gera desigualdades.

Praticamente todos os dias os meios de comunica-
ção noticiam cenas de caos nos hospitais públicos 
de nosso Estado e cidade. Os problemas parecem 
básicos para administradores porque as técnicas 
para controle de estoque e reposição de medica-
mentos, manutenção de equipamentos, escala de 
ocupação, gerencia de recursos humanos, entre 
outras funções, são típicas e mais do que conhe-
cidas pelos administradores.

O que essa aparente simplicidade de funções escon-
de é a complexidade do sistema onde os hospitais 
se inserem. Sem uma visão sistêmica onde o relacio-
namento entre as partes f ique aparente, qualquer 
plano de ação perde força.

Existe uma complexa engrenagem entre segmentos 
da sociedade e do mercado (tanto público quanto 
privado) que deve ser observada sob o aspecto de 
suas inter-relações. De forma simplif icada, as prin-
cipais peças dessa engrenagem seriam os profissio-
nais de saúde (especialmente os médicos), os esta-
belecimentos de saúde (hospitais, clinicas, serviços 
de apoio diagnóstico, serviços de reabilitação, etc), 
os clientes (usuários, contribuintes e empresas), 
os centros formadores de profissionais (Universi-

dades), as indústrias farmacêutica e de tecnologia 
e equipamentos, os órgãos reguladores (AN VISA , 
ANS , entre outros) e os gestores (Diretores de Hos-
pitais, Secretarias de Saúde, Planos de Saúde, etc). 

Para tornar visível a implicação que cada parte no 
sistema gera, é importante que fique em evidência 
a forma como essas engrenagens são f inanciadas e 
quais são as modalidades de pagamento dos servi-
ços.  Estas ligações inf luem diretamente no grau de 
eficiência da assistência à saúde, no gerenciamento 
de desperdícios e, em conseqüência, na inf lação dos 
preços dos componentes do setor. Tradicionalmen-
te existem três tipos de mecanismos de pagamentos 
de honorários médicos que se estendem de forma 
análoga ao pagamento dos serviços hospitalares e 
ambulatoriais: remuneração por ato médico (“fee 
for service”), por capitação (por numero de pessoas 
inscritas ao serviço ou profissional) e através de sa-
lário. Nenhuma delas é ideal, pois se utilizadas sem 
mecanismos compensatórios e de incentivos podem 
gerar distorções do tipo provisão de serviços des-
necessários e fraudes nas contas apresentadas, ne-
gligencia com os casos que exigem mais cuidados e 
são mais complexos e, efeitos negativos sob a ótica 
de eficiência e produtividade.Existem mecanismos 
de pagamento compensatórios que não são neces-
sariamente monetários e que devolvem ao médico 
e a outros profissionais de saúde o prestígio e a ob-
jetividade que sua função exige para o adequado 
funcionamento do sistema.

Em cada ponta do f inanciamento do sistema existe 
um conjunto de entidades que têm relações intrín-
secas bastante complexas. São os profissionais de 
saúde (especialmente os médicos), a infra-estrutura 
de serviços ambulatoriais e hospitalares, bem como 
a extensa rede de serviços de apoio ao diagnóstico 
e tratamento (SADT). Embora mereçam análise pr 
pria, a auto-percepção desses agentes como parte e 
não como unidade já seria em si um ganho para me-
lhor compreender o processo e as possíveis formas 
de gestão da saúde de uma população. Se a procura 
por um serviço médico de emergência, por exemplo, 
funcionar sem conexão formal com outros serviços 
e, portanto, não for capaz de triar e conduzir o pa-
ciente dentro de um processo organizacional, fatal-
mente este serviço será mal utilizado e possivelmen-
te com casos que não correspondem a real vocação 
da função de um serviço de emergência. Quando 
esta forma de organização básica (sistemas, pro-
cessos e informação) não é percebida/reconhecida 
pela população leiga, naturalmente instala-se uma 
sensação de insegurança e suscetibilidade. Dali em 
diante hospitais e profissionais subordinam-se a um 
estado de per cepção subjetiva que se legitima pela 
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falta da organização de processos. No meio de tanto 
desconhecimento e subjetividade, com importantes 
funções sendo desempenhadas sem apoio e estrutu-
ra, a população é levada a agir e atuar, quando, de 
fato, seu papel é ser conduzida através do sistema 
até a solução de seu problema. 

A atuação na gestão desta emaranhada rede de 
ser viços e prof issionais pode se converter em um 
instrumento de política de inclusão social, dimi-
nuição das desigualdades e até de inovação dos 
modelos vigentes.

O Estado do Rio de Janeiro é o que tem maior nú-
mero de leitos públicos de nosso país. Devido ao 
fato de ter sido capital federal e de o sistema de 
saúde, antes de sua unif icação, ter sido consti-
tuído por institutos de categorias prof issionais 
(Instituto dos Bancários, dos Ser vidores Públicos, 
etc), a proporção entre leitos públicos e privados 
no Rio é mais equilibrada do que no resto do país. 
Enquanto no Brasil os leitos públicos correspon-
dem a apenas 27% do total, no Rio este percentu-
al é de 32,4%. Ainda assim, a presença do setor 
privado no Rio é grande e também pode ser cons-
tatada através do volume de gastos com saúde.
No país como um todo, o setor privado gasta 54% 
do total dos recursos e, dentro destes, 75% com 
planos de saúde. O Rio é o segundo maior Esta-
do, atrás de São Paulo, com pessoas inscritas em 
planos de saúde privados. A convivência, portan-
to, entre os setores público e privado poderia ser 
mais explorada através de parcerias que levassem 
a um ordenamento hierárquico dos ser viços por 
nível de complexidade, por exemplo. Os recursos 
públicos poderiam se concentrar nos eventos me-
nos atrativos do ponto de vista da rentabilidade 
para usar o setor privado para desafogar a limita-
da infra-estrutura hospitalar.

O fato da Agencia Nacional de Saúde ter sua sede 
na nossa cidade também é um recurso para o Rio 
de Janeiro. Juntamente com o Ministério da Saú-
de, a ANS poderia desenvolver cases no nosso Es-
tado a exemplo do que foi feito em Mar yland nos 
Estados Unidos. A Divisão de Revisão de Custos de 
Ser viços de Saúde da Agencia Reguladora daque-

le Estado propôs um novo modelo de pagamento 
único para os hospitais, independente do tipo de 
“pagante” (Medicare, Medicaid ou as seguradoras 
e HMO’s). Os objetivos eram: o controle do cresci-
mento dos custos, a melhora do acesso aos ser vi-
ços, garantir estabilidade f inanceira para os hos-
pitais, e aumentar a transparência e a qualidade 
do relacionamento entre os agentes do sistema. O 
novo modelo começou a ser implantado em 1977 
e, no período 1976-2005, foi o Estado com menor 
índice de crescimento dos custos hospitalares dos 
EUA. Também obtiveram melhor acesso para a po-
pulação sem seguro médico, equilibraram os ga-
nhos dos hospitais com mais transparência atra-
vés da forma única e, sobretudo, estabeleceram 
metas de qualidade que inf luíam no pagamento 
(pay for performance). A Agencia Nacional de 
Saúde vem atuando positivamente no processo de 
regulação do setor privado, mas o sistema deve 
ser visto na sua totalidade porque os defeitos de 
um interferem na performance do outro.

Uma revisão nas formas de f inanciamento destes 
ser viços, tanto público quanto privado, com o 
objetivo de melhorar o acesso da população pode 
abrir espaço para novas modalidades de gestão 
que restabeleça uma ordem mínima para, de for-
ma sustentada, poder implantar as políticas de 
saúde. Sem base, vigorará a sensação de caos. 
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O aumento de produtividade / competitividade das
cidades depende, cada vez mais, das políticas pú-
blicas estabelecidas pelo governo local. Conforme 
Kotler , o potencial de um local não mais depende 
tanto de sua localização, clima ou recursos natu-
rais, mas de sua vontade, habilidade, energia, va-
lores e organização humana.

A competitividade na era do conhecimento está na 
velocidade em que se gera inovação, sendo esta re-
lação um dos fatores críticos de sucesso para a qua-
lidade de vida da população. Quanto mais se gera 
inovação, mais temos desenvolvimento econômico e 
conseqüentemente mais recursos para investimento 
na qualidade de vida da população que agrega mais 
conhecimento ao processo, que pode gerar mais mu-
danças tecnológicas, que pode gerar mais inovação, 
formando um circulo virtuoso conforme mostra o re-
latório de desenvolvimento humano do PNUD1.

Conforme Lopes as cidades com alto nível de quali-
dade de vida urbana são os locais mais adequados 
para as inovações, pois são capazes de atrair  man-
ter um grande número de pessoas com alta qualif i-
cação intelectual e cultural. Portanto, precisamos 
de capital humano e capital social para produzir 
um ambiente competitivo de inovação.

As cidades podem ter mais ou menos competiti-
vidade na produção de empreendimentos locais 
inovadores quanto maior é a sua concentração de 
talentos. Conforme Aranha , esta competitividade 
está associada à competitividade comunitária que 
é a o grau de aproveitamento que cada comunidade 
faz dos seus talentos.

As cidades que se mantiverem na periferia da eco-
nomia mundial vão sofrer os efeitos de um mundo 
globalizado que concentra cada vez mais o poder 
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econômico nos países mais desenvolvidos. Em 
quatro décadas a renda ‘per capita’ média em US$ 
triplicou nos 20 países mais r icos2.

Dono de grandes potencialidades naturais, porta-
dor de uma economia que está entre as maiores do 
mundo, o Brasil é o quarto país em desigualdade  
social no ranking mundial3. Sofre com a fome, a 
miséria, consideráveis taxas de analfabetismo e 
elevados índices de desemprego, ao mesmo tempo 
em que abarca pólos tecnológicos, grandes multi-
nacionais e boas universidades.

Apesar de muitos autores conceituarem o Brasil 
como sendo um país formado por características 
diversas e muitas vezes até opostas como se fos-
sem vários paises, podemos obser var que o Brasil 
e possivelmente outros países que mantém duas 
situações sociais bastante distintas convivendo 
dentro de um mesmo espaço geográf ico e exposto 
às mesmas regras, podem ser estratif icados como 
sendo “dois países dentro de um mesmo país”.

O primeiro está alinhado no desenvolvimento e 
competitividade mundial na visão atual da trí-
plice hélice de Etzkowitziv onde a sociedade está 
dentro da hélice, no segundo, uma população 
excluída, onde a sociedade está fora da hélice 
(Aranha)v.

Para Yunusvi (1998) a erradicação da pobreza não 
vem do aumento da riqueza que se distribui para 
os pobres, mas vem da ação direta sobre os po-
bres, mobilizando sua energia para que possam 
produzir o que necessitam para sair da pobreza.

Quando focamos esta energia concentrada pela 
tríplice hélice em uma micro-região aberta e re-
ceptiva tendo como principal objetivo o seu de-
senvolvimento sócio-econômico, ocorre uma si-
nergia poderosa que mobiliza as energias locais 
produzindo a partir da sua própria identidade 
uma proposta de desenvolvimento sustentado.

Aumentando a auto-estima da população que co-
meça a acreditar em si mesma, ter orgulho da sua 
localidade e conf iar nos seus pares e nas insti-
tuições organizadas que participam deste projeto 
em conjunto, despertamos o sentimento de que o 
bem comum deve ser mais importante que o indi-
vidual, e desta forma, possam ser criadas alianças 
espontâneas para o desenvolvimento coletivo.

O ponto de convergência desta ação é a cidadania. 
A esfera governo participa no estabelecimento de 
leis e decretos, que estimulam as ações sociais, 
as empresas cidadãs com responsabilidade social, 
que é uma forma de conduzir os seus negócios 
tornando-se parceira e co-responsável pelo de-
senvolvimento social do micro região, e os cen-
tros geradores de conhecimento / universidades 
cidadãs, que contribuem com a geração de idéias, 
projetos e empreendimentos inovadores.

Esta situação do Brasil é encontrada no Rio de Janei-
ro, municípios “aparentemente ricos”, como Duque 
de Caxias, por exemplo, 10° maior PIB do Brasil (R$ 
21.615 em 2004)vii, dobro do brasileiro, tem 17,5% de 
sua população morando em favelas, 23,89% de anal-
fabetos funcionais e um ID H que a coloca em 1.786° 
entre os 5.562 municípios do país. O mesmo fenôme-
no, porém de dependência econômica, é encontrado 
em vários outros municípios. Vejam abaixo a diferen-
ça da posição de algumas cidades sem os “royalties” 
de petróleo. A pergunta é o que vai acontecer nestas 
cidades após o fim destas riquezas? Como estas ci-
dades estão se preparando para isso? 

As cidades podem se apropriar de oportunidades 
surgidas de macro políticas públicas de formas 
diferentesviii. Alguns exemplos podem ser vir de 
ref lexão aos prefeitos. Como o programa brasilei-
ro de álcool4. Este programa possibilitou ao Brasil 
deter 40% do mercado mundial com exportação 
de 2,3 bilhões de litros. 

A apropriação das oportunidades e posterior liberta-
ção das pessoas, conforme Buarqueix, não está mais 
na economia nem na estatização, mas na educação e 
na distribuição do conhecimento. A utopia não é mais 
uma economia controlada pelo Estado que distribui 
renda, mas um processo social que garanta a mesma 
chance a todos, e isso só se consegue com uma esco-
la igual para todos: a escola do filho do pobre com a 
mesma qualidade da escola do filho do rico.
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Esse é o gesto, conforme Buarque, revolucioná-
rio do século XXI. O único capaz de transformar 
operários em operadores, libertá-los das neces-
sidades e derrubar o muro da desigualdade. Essa 
é a luta que substitui o objetivo da abolição, do 
século XIX, e do socialismo, no século XX.

Só a escola igual para todos, e com qualidade má-
xima, vai permitir que o Brasil derrube o muro 
da desigualdade, assegurando a mesma chance 
a cada brasileiro e derrubando o muro do atraso, 
avançando para uma economia do conhecimento.

O poder das diversas classes sociais tem muda-
do através dos tempos acompanhando os ciclos. 
Primeiro foram os senhores feudais, depois os 
grandes capitalistas, atualmente os visionários 
do setor de ser viços e do entretenimento e pode 
ocorrer conforme Aranhax escreveu em 1996 que 
o bastão do poder passasse aos senhores do co-
nhecimento.

Este grupo ou feudo pensante, que poderia deter 
o poder, poderia não querer compartilhar sua ren-
da com o país como um todo, e teria que: subsidiar 
solidariamente a grande massa sem condições de 
trabalho ou pagar para que uma grande parcela 
desta população pudesse proteger seus interesses 

contra a outra parte que estaria vivendo da ilega-
lidade e do vandalismo.

A f im de que se possa evitar que esta situação 
perdure ou ocorra, uma ação da tripla hélice (go-
verno, empresas e universidades) é necessária, 
através de um grande programa de educação, de 
formação prof issional e de mudança comporta-
mental para que se possa distribuir o conheci-
mento e dar igualdade de oportunidade a todos 
de uma maneira mais justa e sustentável. 
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“Qual a vocação econômica do Estado do Rio de Ja-
neiro?”. Esta pergunta vem sempre à tona na dis-
cussão da def inição de uma estratégia de retomada 
do desenvolvimento do estado. A própria formula-
ção da pergunta levanta dois pontos importantes:

»  O primeiro é a idéia de que o estado do Rio de 
Janeiro tem uma vocação própria, que é diferente 
da de outros estados do país;

»  O segundo, é a incapacidade dos interlocutores 
de def inir tal “vocação”.

O que teria o Estado do Rio de Janeiro de tão es-
pecial que torna tão difícil a def inição de sua “vo-
cação econômica”? Porque outros Estados do país, 
como Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul 
não vivem este problema, pelo menos não com tan-
ta intensidade?

O Estado do Rio de Janeiro pode ser dividido em 
três regiões, totalmente diferentes entre si, do 
ponto de vista econômico. O sul do Estado, que por 
estar entre os dois maiores mercados consumido-
res do país, São Paulo e o Rio de Janeiro, e muito 
próximo do terceiro maior centro consumidor, Mi-
nas Gerais, tem uma clara vocação industrial, não 
muito diferente do Estado de São Paulo. Além da 
proximidade do mercado, esta região tem uma mão 
de obra relativamente qualif icada e uma boa infra-
estrutura de transportes, facilitando o escoamento 
da produção. Não é por outra razão que esta é a 
região mais industrializada do Estado.

A segunda é a região norte, que tem na extrativa mi-
neral, principalmente petróleo, seu principal foco 
econômico. Como o petróleo é um recurso natural 
esgotável, a questão fundamental é o que poderá 
repor esta atividade econômica quando se esgotar o 
petróleo. E, no caso do norte f luminense, a agrope-
cuária parece ser a atividade mais compatível com a 
oferta relativa de fatores e com a posição geográf i-
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ca da região. Para tal, seria fundamental investir 
parte do excedente do setor de extrativa mineral 
no desenvolvimento deste setor, com projetos de 
irrigação, construção de infra-estrutura, etc.

Portanto, no que se refere a estas duas regiões, 
não existe nada de especial no Estado do Rio de 
Janeiro que possa justif icar a dif iculdade na def i-
nição de uma estratégia de desenvolvimento. Des-
te ponto de vista, permanece a pergunta: o que 
teria o estado do Rio de Janeiro de tão especial 
que torna tão difícil a def inição de sua vocação 
econômica? E, a nosso ver, a resposta a esta per-
gunta está nas características da terceira região. 
Esta região pode ser def inida como um triângulo, 
que tem um vértice na cidade de Paraty, ao sul, 
outro na cidade de Nova Friburgo, nas montanhas 
a oeste e o terceiro na cidade de Rio das Ostras ao 
norte. É este tr iângulo que dá ao Rio de Janeiro 
uma característica totalmente diferente de todos 
os outros Estados brasileiros. A esta região, por 
razões que f icarão claras a seguir, vamos dar o 
nome de “triângulo mágico”.

A principal característica deste tr iângulo é a 
concentração, em um espaço relativamente pe-
queno de território, de uma enorme quantidade 
e variedade de beleza natural. Florestas, praias, 
montanhas, cachoeiras e r ios, pequenas e gran-
des baías, lagoas, etc. fazem parte do cotidiano 
da vida das pessoas que nele vivem, e das que 
nele transitam. É esta característica que torna a 
região uma das mais belas do mundo. A escolha 
do nome “triângulo mágico” decorre desta bele-
za. O ponto importante a ser destacado é que esta 
é a r iqueza da região, sua principal dotação de 
recursos. Qualquer estratégia de desenvolvimen-
to do estado do Rio de Janeiro tem que levar em 
consideração as características fundamentais do 
“triângulo mágico”. É esta região que diferencia o 
Rio de Janeiro do resto do país. O problema é que 
esta r iqueza é um bem público.

Para evitar confusão terminológica, o termo bem 
público é utilizado neste artigo não no sentido 
de bem ofertado pelo Estado, mas sim no senti-
do econômico, ou seja, bens que não podem ser 
apropriados privadamente pelos consumidores 
individuais, sendo consumidos coletivamente por 
todos. Por exemplo, um automóvel é um bem nor-
mal, enquanto o ar é um bem público.

O grande problema decorrente deste fato é que, 
como é impossível para um consumidor individual 
se apropriar do bem público que está consumindo, 
no exemplo acima o ar, ele não está disposto a pa-
gar por sua utilização e, portanto, os mercados des-
tes bens não aparecem “naturalmente”, como nos 
bens normais. Como os mercados não existem, não 
existem preços para estes bens e, como o preço é 
um sinal da escassez relativa do bem, os consumido-
res não têm sinais corretos de se estão utilizando o 
bem público na quantidade adequada ou não. A ar-
gumento do artigo é que o bem público cuja oferta 
no Rio de Janeiro é particularmente abundante é a 
beleza natural ou, dizendo de forma mais concreta, 
tudo o que compõe esta beleza, as montanhas, as 
praias, as matas, a baía da Guanabara, as lagoas Ro-
drigo de Freitas e as da região dos lagos, etc.

Como ninguém pode comprá-los e privatizar sua uti-
lização, como fazemos com um automóvel, o preço do 
bem público será zero e, como resultado, teremos:

»  Primeiro, todos irão utilizar os bens públicos sem 
qualquer preocupação com sua preservação, pois 
existe um custo em preservar e ninguém irá, vo-
luntariamente, arcar com este custo se não tiver o 
benefício de poder dispor da propriedade do bem;

»  Segundo, como o preço é zero, o consumidor utiliza 
o bem até que tenha desprazer em fazê-lo e não até 
que o custo social de utilizá-lo (conservar) se iguale 
ao benefício (prazer) decorrente deste fato. Ou seja, 
ocorre uma super-utilização dos bens públicos.

A primeira característica gera um incentivo para 
que as pessoas tenham um comportamento free 
r ider em relação ao bem, ou seja, “eu uso e outro 
cuida”, enquanto a segunda característica tende 
a gerar destruição, pois o custo da utilização é 
menor do que o benefício, enquanto o bem não 
for super-utilizado, gerando incentivo para a não 
conser vação. A forma como as praias são utiliza-
das na região é um exemplo claro dos dois tipos de 
atitude: todos usam e ninguém cuida, nem mesmo 
nos aspectos mais simples como a manutenção da 
limpeza, e vai-se à praia até que o prazer de ir à 
praia devido à sua superpopulação seja negativo.

O ponto importante a ser destacado é que em uma 
região na qual a oferta deste tipo de bem é muito 
grande, como no “triângulo mágico”, estes incen-
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ti vos passam a permear a própria “alma” da re-
gião, gerando problemas específ icos, que mudam 
completamente o tipo de gestão que pode resultar 
em desenvolvimento. Não seria difícil para qual-
quer morador do Rio de Janeiro identif icar ambos 
os comportamentos em sua população e na “alma” 
ou na cultura da cidade1.

Se este diagnóstico está correto, a conclusão que 
se segue é que qualquer estratégia de desenvolvi-
mento do Rio de Janeiro deve levar em conta esta 
característica fundamental do “triângulo mági-
co”, que a região que torna o Estado diferente e, 
dado o fato de que a r iqueza da região é um bem 
público (beleza natural), a conclusão é que exis-
te falta e não excesso de governo. Entretanto, o 
Governo que falta não é um Governo cuja função 
é aumentar a oferta de ser viços governamentais 
(hospitais, escolas, etc., ainda que isto também 
seja importante), mas sim um governo direciona-
do a criar os “mercados” onde poderiam ser de-
terminados indiretamente os preços para os bens 
públicos disponíveis. E isto somente é possível 
via regulação adequada, principalmente direitos 
de propriedade bem def inidos.

Apesar de parecer uma idéia esdrúxula, pois es-
tamos falando de criar “mercados” para a beleza 
natural, o ponto fundamental neste processo é a 
def inição precisa de direitos de propriedade so-
bre os bens públicos existentes através de regras 
claras e precisas que def inam sua utilização. Um 
exemplo simples ajuda a tornar esta af irmação 
mais clara. Tomemos o exemplo da baía de Guana-
bara. Como def inir o padrão de utilização da baía? 
O que será necessário def inir é se são os morado-
res e indústrias das cidades vizinhas, dos navios 
que utilizam o porto da cidade do Rio de Janeiro, 
das concessionárias das barcas que nela  rafegam, 
etc., que têm direito a sujar sua água despejando
nela os esgotos de suas residências e empresas, 
limpando seus navios e barcos, etc., ou se é o con-
junto dos cidadãos que tem direito a que a água 
da baía permaneça limpa para ser desfrutada por 
todos. Se o direito é dos moradores e empresas 
das cidades vizinhas à baía, dos utilizadores do 
porto do Rio, das barcas de transporte coletivo, 
etc., eles decidirão nela desaguar seus esgotos li-
vremente e, ou o estado se encarrega de limpá-la, 
se assim for decido pela população, ou paga um 
preço para que estes agentes reduzam a produção 

de dejetos e a poluam menos. Por outro lado, se o 
direito for dos cidadãos de preser var a água lim-
pa, ou os poluidores conseguem resolver como se 
ver livres de seus dejetos de outra forma, ou pa-
gam um preço para utilizar a baía de Guanabara 
para fazê-lo. O preço será determinado pelas re-
gras def inidas pelo direito de propriedade.

Dois pontos importantes precisam ser destaca-
dos neste exemplo. Em primeiro lugar, ao def i-
nir claramente o direito de propriedade, estamos 
“criando a possibilidade de existir um mercado” 
para o bem público em pauta (a água da baía de 
Guanabara). E ao fazermos isto, estaremos def i-
nindo um preço para sua utilização, quem deverá 
pagar este preço e quem irá se apropriar da receita 
daí decorrente. Segundo, ao criarmos um preço, 
estaremos dando um sinal quanto à escassez do 
bem. Se o direito de propriedade é dos cidadãos 
do estado, os potenciais poluidores terão muito 
mais cuidado com suas instalações sanitárias, 
com o tratamento dos dejetos industriais a serem 
lançados na baía, a forma como farão a limpeza de 
seus barcos e navios, etc., do que se eles puderem 
dispor de seus dejetos livremente, sem qualquer 
custo, como ocorreria se eles tivessem o direito 
de propriedade sobre a água da baía de Guana-
bara. Isto porque, se o preço cobrado for uma 
função crescente do montante de dejetos emiti-
dos por cada poluidor, o que dá um sinal quanto 
à escassez de água limpa na baía, estas terão o 
incentivo de reduzir as emissões.

Ao def inir o direito de propriedade, estamos im-
plicitamente def inindo a estratégia de desen-
volvimento do Estado. Voltando ao exemplo da 
baía de Guanabara, caso o direito de propriedade 
seja def inido de tal forma que aqueles agentes 
que a utilizam sejam cobrados por tal utilização, 
seu grau de poluição certamente seria reduzido 
de forma drástica e os recursos obtidos pela sua 
utilização poderiam ser utilizados pelo estado 
no sentido de mantê-la limpa. Neste caso, ela po-
deria se transformar em um importante pólo de 
esportes aquáticos e de lazer, não apenas para a 
população que nela vive, assim como pelos seus 
visitantes. Neste caso, toda a dinâmica de cresci-
mento da grande Rio de Janeiro e do próprio es-
tado seria totalmente modif icada. O custo seria 
uma redução do crescimento industrial do grande 
Rio. Mais atividade econômica voltada ao espor-
te, lazer e turismo e menos atividade industrial. 
O oposto ocorreria caso o direito de propriedade 
fosse do poluidor. 
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Note que proibir a utilização da riqueza não é ne-
cessariamente a solução adequada. Proibir signi-
f ica colocar preço inf inito e, como o benefício não 
é inf inito, a r iqueza não seria utilizada, e seu va-
lor econômico seria reduzido a zero. Neste caso, 
o incentivo seria que a r iqueza seja utilizada de 
forma ilegal, pois todo o custo da preser vação 
recairia sobre o Estado, que teria benefício zero 
nesta atividade. Os incentivos gerados seriam to-
talmente per versos (comportamento free r ider e 
super-utilização) e o Estado estaria abrindo mão 
de explorar sua principal r iqueza. Esta, aliás, tem 
sido a dinâmica das últimas décadas. 

Neste artigo, exploramos o exemplo da baía de 
Guanabara para mostrar que a def inição adequa-
da dos direitos de propriedade sobre a beleza na-
tural é uma tarefa difícil, mas não impossível, e 
está na origem de qualquer estratégia de desen-
volvimento do Estado do Rio de Janeiro. Inúme-
ros outros exemplos que apontam na mesma di-
reção poderiam ser utilizados, como a def inição 
do direito de propriedade sobre a utilização das 
encostas e das f lorestas na região, as lagoas, as 
praias, etc. Em qualquer caso, a def inição do di-
reito de propriedade implica custos e benefícios. 
Ter a propriedade sobre uma determinada riqueza 

signif ica ter que pagar um preço para explorá-la e 
mantê-la (seja para lazer ou para negócio). A re-
ceita seria arrecadada pelo Estado que teria como 
função gerar os ser viços públicos adequados à 
sua preser vação. É a este processo que chamamos 
criar mercado para a beleza natural.

O Estado do Rio de Janeiro, em especial seu “tri-
ângulo mágico”, é, certamente, uma das regiões 
mais bonitas do mundo. Explorar esta beleza, 
tornando-a um ativo importante para seu de-
senvolvimento sustentável é o desaf io para seus 
governantes e para sua população. E, por ser a 
beleza natural um bem público, a única forma de 
fazê-lo, é criando mercados para esta beleza, o 
que signif ica def inir regras claras de utilização e 
exploração desta r iqueza e, portanto, os direitos 
de propriedade sobre ela. Sem isto a tendência 
ao comportamento free r ider e à super-utilização 
fatalmente levarão à destruição deste ativo. E a 
experiência é que, à medida que aumenta a po-
pulação do estado, a velocidade da destruição se 
torna exponencial. Como no caso do petróleo no 
norte f luminense, se este processo não for rever-
tido, esta r iqueza será fatalmente destruída sem 
qualquer benefício de longo prazo para a popula-
ção do estado. 
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Um dia, há uns 15 anos, um estrangeiro de passa-
gem pelo Brasil foi assaltado na rua em Copacaba-
na. Era de dia e o visitante participava da Confe-
rência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, a Rio 92. Os bandidos, brandindo 
facas, levaram seu dinheiro, mas não o agrediram e 
ainda lhe devolveram a carteira e até os cartões de 
crédito. “Isso que é desenvolvimento sustentável”, 
comentou a vítima após o susto, com admirável 
bom humor. 

Bons tempos aqueles. Agora os relatos cariocas são 
outros. Enquanto escrevo, as autoridades ainda con-
tabilizam as baixas no Complexo do Alemão (eram 
bandidos ou “civis”?) no prolongado confronto entre 
policiais e traf icantes. Uma modelo ainda luta para 
superar as queimaduras de terceiro grau que sofreu 
sobre 35 por cento do seu corpo, quando crimino-
sos do Rio assaltaram e depois atearam fogo ao ôni-
bus em que viajava, matando nove pessoas, no f inal 
do ano passado. O burburinho ainda ressoa sobre 
o novo livro escolar (recolhido a mando do Prefei-
to) que ensina quais facções criminosas controlam 
quais morros no Rio, enquanto o carioca contempla 
os conselhos do Governador Sérgio Cabral para que 
todos se acostumem ao “estresse de guerra”.

Ninguém dúvida, crimes terríveis sempre houve no 
Rio. Mas outro consenso também parece se desenhar: 
que a violência no Brasil, sobretudo no Rio, pulou 
de patamar. Era uma vez a idéia, ou pelo menos a 
fantasia, de existir um acordo tácito no asfalto: o 
assaltante levaria o que lhe interessava - dinheiro, 
carro, um par de tênis - e o assaltado preservaria a 
vida e, quem sabe, os documentos.

Nesse pacto, agora saudoso, o assaltante era, no 
fundo, um medroso ou pelo menos um calculista 
que, no aperto, não se arriscaria frente à resistência 
maior. Af inal, gritaria e sangue eram mau negócio, 
pois criavam confusão e atraíam a polícia. 
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Mas o cr ime mudou. No Rio de hoje, assalto à 
faca é quase folclore. Hoje nenhum bandido que 
se preze se impor ta de eliminar sua presa. O ca-
r ioca, malabarista por excelência, se adapta aos 
novos códigos. No linguajar bandido, ele preci-
sou saber quando “perdeu”. Resta saber se o Rio 
está pronto para vencer. 

Como reaver a cidade maravilhosa? Não ousaria 
dar receita. Mas assumir a gravidade do problema 
bem que poderia ser um começo. Vez por outra as 
autoridades af irmam, indignadas, que o retrato da 
cidade está sendo distorcido pela imprensa - a im-
prensa estrangeira, sobretudo. Certo dia, ouvi esta 
queixa - suavemente colocada, é bom dizer - numa 
agradabilíssima conversa que tivera com três gra-
duados empresários do ramo de turismo carioca. 
Estávamos num restaurante de elite, no mais no-
bre quadrado de Ipanema e tudo ia bem até que 
se levantou a questão de como alavancar o perf il 
do Rio na imprensa mundial. Só quando a violência 
estiver domada, sugeri. Os três f izeram protesto 
em coro, refutando com energia a sugestão de que 
o estrangeiro se espanta pelo crime, lançando mão 
de balanços de turismo e depoimentos de visitan-
tes ilustres para calçar seus argumentos. “Nem ca-
valos selvagens conseguiriam me afastar do Rio!” 
um importante turista inglês teria declarado ao 
gerente de um luxuoso hotel de Copacabana. 

Deve ser o inglês para brasileiro ver. Claro que 
os estrangeiros não são as principais vítimas da 
violência carioca. É só conversar com os morado-
res do Complexo do Alemão, Complexo da Maré e 
as tantas outras faixas de Gaza brasileiras onde, 
longe do balneário, o morador se equilibra como 
pode no embate de uma facção contra outra, e de 
todas contra a polícia. Os turistas que na sua vasta 
maioria deslizam longe dessa paisagem maltratada 
nunca precisam se incomodar com o que se passa 
nas ruelas abaixo, onde ‘soldados’ adolescentes 
tentam liquidar uns aos outros na luta para frações 
de território. São atentados à brasileira. 

O país inteiro comemorou com os car iocas a 
eleição do seu maior ícone, o Cr isto Redentor, 
ao rol das novas sete maravilhas do mundo. Mas 
Rio também é a cidade do caveirão. Está cer to, 
a ótica estrangeira não está imune a exageros 
nem preconceitos. (Com a palavra, o assessor 
de comunicação americano para os jogos pana-

mericanos, que ao se instalar no Rio deu boas 
vindas “ao Congo”.) Mas a julgar pelas reações, 
muitas vezes são as opiniões estrangeiras e não 
a barbár ie das ruas que mais mexem com os br ios 
of iciais. Os governos Anthony e Rosinha Garo-
tinho jamais se entenderam com o do prefeito 
César Maia. Bastou uma matér ia do jornal inglês 
The Independent sobre a violência do Rio para 
que as duas esferas entrassem em súbita harmo-
nia para denunciar o libelo forasteiro. “Conheço 
vár ias pessoas que foram assaltadas em Par is”, 
o Secretár io Estadual de Segurança me devolveu 
numa entrevista à época.

Não se assistia a tamanho zelo desde que os guar-
diões do Estado se elevaram contra aquela outra 
ameaça à dignidade nacional - Os Simpsons, de-
senho animado que ousou gozar da cidade mara-
vilhosa. Felizmente os cidadãos cariocas soube-
ram reagir com bom humor, tanto às autoridades 
quanto à galhardia alheia. Assistiram à blague.

O novo Governo do Estado tem demonstrado mais 
tranqüilidade com a opinião alheia. Mas o bom as-
tral do carioca - talvez seu maior patrimônio - já 
começa a azedar. “As autoridades têm medo, as 
policias têm medo, pais e mães têm medo”, de-
sabafou recentemente a atriz Marília Pêra ao jor-
nal O Globo. Nem os turistas parecem escapar do 
mau humor. Após anos seguidos de aumentos, o 
f luxo de estrangeiros para o Brasil caiu seis por 
cento em 2006, um tombo e tanto já que no resto 
do mundo o número de turistas internacionais só 
cresce. Os dados, da Organização Mundial de Tu-
rismo, são nacionais, mas especialmente preocu-
pantes para o Rio, a porta de entrada do país. Não 
se sabe precisar as razões da queda; sem dúvida, o 
caos no espaço aéreo e a super valorização do Real 
contribuíram. Mas a violência não ajudou e não 
adianta culpar os Simpsons. 

O novo Governo do Estado terá como inverter o 
jogo e reacender o astral da mais encantada das 
cidades do hemisfério? A hora é boa. Nesse exato 
momento, reina uma paz serena sobre boa parte 
das ruas do Rio, blindadas por esquema exemplar 
de segurança para os jogos Panamericanos. Paz 
ou trégua? Entre o Cristo e caveirão, os cariocas 
- inclusive cariocas adotivos, como eu - se esfor-
çam para acreditar que a cidade do Pan não seja 
uma Vila Potemkin. 
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É um prazer voltar a contribuir com os esforços do 
IETS para discutir o futuro da nossa cidade e do nos-
so estado. Nós, cariocas e f luminenses, tipicamen-
te gostamos de onde moramos, mas olhamos pouco 
para cá. Em São Paulo, por exemplo, e em outras 
áreas, privilegia- se muito mais questões locais, 
uma espécie de corporativismo bairrista. Aqui nos 
acostumamos, talvez pela inf luência dos tempos da 
Corte e da Capital Federal, a olhar mais para o país e 
para o mundo. 

Observemos os títulos dos jornais cariocas: O Globo, 
Jornal do Brasil, e não Folha de São Paulo, Estado 
São Paulo ou de Minas, por exemplo. O que exem-
plif ica como olhamos mais para fora e menos para 
dentro do Rio. Além de olharmos pouco para a nossa 
localidade, não olhamos com freqüência para a lon-
go prazo. Então, esta iniciativa de olharmos o futuro 
da Região Metropolitana, da cidade e do Estado, me-
rece parabéns pelo fato de ser não só relevante, mas 
atípica. Traçamos aqui uma visão ampla do processo 
de decadência do Rio e de suas vulnerabilidades.

O Rio vem passando, há algum tempo, por um pro-
cesso de decadência relativa. Uma causa frequente-
mente citada no âmbito da cidade é a perda do sta-
tus de Capital Federal; outros argumentam, a nível 
do Estado, que a fusão reforçou este processo. Eu 
não quero entrar no mérito das suas causas, mas no-
tar que há diminuição do peso relativo da cidade e 
do Estado frente ao resto do país.

Não só a trajetória passada, mas o futuro também 
suscita preocupação: o Estado está sustentado por 
alguns recursos exauríveis, como o petróleo. Numa 
economia movida a petróleo, por ser ele recurso na-
tural haverá dif iculdades a prazo mais longo. Outro 
problema é que a atividade de ref inamento do pe-
tróleo que não pertence à população local. Duque de 
Caxias, o quinto PIB per capita municipal do Brasil,
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entre cinco mil municípios, é o octogésimo no Rio, 
em termos de pobreza. Então, Duque de Caxias re-
f ina petróleo, gera renda, mas não se apropria da 
renda. É verdade que existem outros municípios, 
notadamente no Norte Fluminense que se benefi-
ciam com os royalties do petróleo. Diversos desses 
municípios se destacam, mas esse recurso vai aca-
bar. As reservas conhecidas de petróleo duram 25 
anos, pode-se descobrir mais, etc. Mas, em mais 
algum tempo, vamos estar próximos da exaustão 
desse recurso natural, e a experiência interna-
cional mostra que, se há riqueza natural e se não 
criarmos alternativas, estaremos ao f im e ao cabo 
piores do que antes. O nosso lado Emirados Árabes 
não é rico, mas está rico.

Outro recurso f luminense, não natural, mas tam-
bém exaurível e fundamental para sustentar nossa 
economia, são as rendas de aposentadorias e pen-
sões. O Rio de Janeiro possui a maior população de 
terceira idade, dentre todos os estados brasileiros. 
O Rio é uma espécie de Flórida e a cidade do Rio de 
Janeiro, uma espécie de Miami. O clima é quente 
atrai não só turistas, mas também idosos que mi-
gram para a cidade.

A participação da renda das aposentadorias é 50% 
maior do que do conjunto dos Estados brasileiros. 
Isso deriva do fato de o Rio ter deixado de ser ca-
pital, e dispormos das altas aposentadorias dos 
inativos do setor público. Isso vai acabar com o 
tempo, à medida que as pessoas que já estão idosas 
vão morrendo. Essas rendas são importantes para 
sustentar atividades econômicas locais.

Finalmente, o Rio é o Estado mais metropolitano 
da federação, 76% da população f luminense mora 
numa metrópole. Não há nenhum Estado que che-
gue perto disso. Nos últimos 15 anos, vivemos no 
Brasil uma grande crise metropolitana. As áreas 
metropolitanas não são as áreas mais pobres, mas 
foram as localidades onde a renda caiu mais. Basta 
ver que dos 5 mil e tantos municípios do Brasil.  
Onde o problema au mentou mais entre os censos 

de 1991 e 2000? Foi em São Paulo, o maior municí-
pio brasileiro o que dá idéia de como tamanho de 
cidade e evolução econômica tem se relacionado 
nos últimos anos. 

A crise metropolitana iniciada em 1996, só a partir 
de 2003 dá sinal de arrefecimento. O Rio talvez seja 
a melhor foto tirada a nível de um Estado da crise 
metropolitana. No caso das crises metropolitanas, 
temos poucas políticas de atendimento a elas, por-
que a metrópole é o agrupamento de vários muni-
cípios e de prefeitos de partidos diferentes. Não se 
tem a instância administrat iva referente à Região 
Metropolitana. Logo, problemas ligados a externa-
lidades como as questões de segurança, de meio 
ambiente, de transporte, de moradia onde o que 
acontece em um município perpassa para o outro 
município vizinho, não são bem trabalhados den-
tro do marco institucional vigente. Assim, preci-
sa-se de Fórum de Coordenação, que não existe na 
Região Metropolitana, o que afeta muito ao Rio. 
Adiantando um pouco a discussão em termos de 
política, já há pessoas defendendo que seria ne-
cessário Fórum Metropolitano para a cidade, com o 
objetivo de olhar os problemas conjuntos do Gran-
de Rio de forma simultânea. O Fórum Metropolita-
no não seria para uma cidade, mas para o conjunto 
de municípios da metrópole. 

Em termos gerais, todo ônus da chamada crise so-
cial dos últimos 15 anos se concentrou nas grandes 
cidades e o bônus das grandes políticas sociais fo-
ram para as áreas pobres, grotões de pobreza no 
Nordeste – o que faz sentido se for olhado no senti-
do de pobreza. Lá existem mais pobres, daí a prio-
ridade. Nós pagamos certo custo pelo fato de não 
sermos pobres, não termos alegações de injustiça 
social tão forte e vivermos numa grande cidade. 
Nisso há certa ausência de políticas em geral.

O Estado do Rio de Janeiro, se comparado com o 
Brasil, tem população de renda mais alta. Classes 
A1 , A2 são duas vezes maiores: 9% da população 
carioca, contra 5%, no Brasil. 
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A renda do f luminense é maior do que a do resto 
do Brasil. Mas quando se pergunta se ele tem dif i-
culdade: sobra mês no f im do seu salário, como o 
Millôr Fernandes brincava? Vejamos uma pergunta 
direto às pessoas. O f luminense de todas faixas de 
renda diz que falta salário no f im do mês. Compa-
rável aos níveis dos nordestinos, onde a renda é 
bem mais baixa. O f luminense tem percepção de 
dif iculdade desproporcional à sua renda. Há outra 
pergunta sobre se as famílias consomem alimentos 
do tipo que querem.  Em todas as faixas sociais de 
A à E, o f luminense consome menos do que quer. 
Há certa insatisfação no f luminense. Acho que 
isso resulta da nossa decadência histórica. Como 
disse certa vez André Urani, quem se acostumou 
a comer quatro bifes por semana, quando começa 
a comer três, acha que a vida está ruim. No Nor-
deste, quem comia um bife por semana, ou não 
comia nenhum, come um bife por semana, acha a 
vida ótima. Quer dizer, em relação aos hábitos que 
adquirimos, fomos perdendo, em função da deca-
dência f luminense e carioca. 
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Olhando, por outro lado, para as famílias com atra-
so em prestações de bens e serviços. Ou seja, pela 
perspectiva do consumidor: o f luminense apresen-
ta menos inadimplência que o brasileiro. Apesar da 
insatisfação, não temos problemas de inadimplên-
cia nesse e em outros aspectos. Estou comparando 
por classe de renda, senão f ica pouco útil a aná-
lise. Os f luminenses da classe A têm menos aces-
so ao crédito e menos acesso ao cheque especial 
que lhes permite f inanciar compras, etc. e comprar 
serviços, pré-datado, etc. do que no Brasil. Nas 
classes de renda mais baixa, o acesso a crédito, 
como o possibilitado cheque especial é maior. Tal-
vez porque exista uma característica fundamen-
tal no Rio: ele é o Estado mais metropolitano da 
federação, porque 76% da população f luminense 
mora numa metrópole. Não há nenhum Estado que 
chegue perto disso. O crédito popular se dissemina 
com mais facilidade nos grandes centros. 

Em suma, a tendência f luminense dos últimos 
trinta anos é de perda de importância relativa 
no cenário nacional e os dados que a conf irmam 
são claros. O nível de frustração consumista do 
f luminense acima do que se esperaria pela sua 
renda parece ref letir esta decadência. A questão 
da crise metropolitana ainda não foi adequada-
mente equacionada, afetando mais o Rio, o mais 
metropolitano de todos os Estados da federação 
brasileira. Rio, uma grande metrópole voltada 
para o mar e para o mundo. A conjuntura atual 
não é particularmente favorável ao comércio e os 
ser viços, e, portanto, não favorece ao Rio e em 
particular aos pobres f luminenses que são inten-
sivos nestes setores. A perspectiva futura de di-
lapidação das reser vas de petróleo e de pensões e 
aposentadorias de ex-funcionários públicos, que 
pesam muito, além da série de reformas do Gover-
no Federal, afetam de forma particularmente ad-
versa a atividade econômica do Rio, há portanto 
que se olhar e preparar para o futuro, buscando 
novas vocações e motivações econômicas. 
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Os efeitos negativos da violência sobre as cidades já
estão devidamente demonstrados por estudos diver-
sos: há custos diretos, como a redução do valor das 
propriedades, e indiretos, como o desestímulo aos 
investimentos. O crime provoca a evasão de pessoas 
qualif icadas das cidades afetadas, e especif icamen-
te no Brasil, um crescimento de 10% da criminalida-
de corresponde ao decréscimo da população de uma 
cidade a cada cinco anos. Ao contrário, o crescimen-
to da população e a valorização dos imóveis são os 
dois maiores medidores do sucesso de uma cidade. 

A redução da violência é responsável por 1/3 da 
valorização dos imóveis em Nova York, ao mesmo 
tempo em que há uma correlação estreita entre o 
pico da crise de violência nas cidades americanas e 
a de valorização dos imóveis, e a conseqüente va-
lorização a partir do f inal dos anos 1970, quando 
as cidades americanas começaram a combater a cri-
minalidade, e ao mesmo tempo criar atrativos para 
seus habitantes. 

As conseqüências da violência crescente no Estado 
do Rio de Janeiro são visíveis e estão reveladas em 
pesquisa do Instituto de Estudos do Trabalho e So-
ciedade (IETS ): da primeira metade do século pas-
sado até hoje, o Estado cresceu menos que o Bra-
sil. Nos últimos 15 anos essa tendência vem sendo 
revertida, mas por causa do petróleo, que não tem 
grandes repercussões para a maior parte da popula-
ção. E dentro do Estado, a região metropolitana tem 
f icado para trás, com destaque para a capital. 

Os estudos mostram que a cidade do Rio tem hoje o 
mesmo PIB que nos tempos da fusão, o que repre-
senta nada menos que três décadas perdidas. Em 
termos  e PIB per capita, encolhemos cerca de 1/3 
nesse período, e só não estamos piores por causa do 
peso crescente das aposentadorias, o que é um sinal 
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preocupante para nossa economia. Hoje 1 de cada 
3 reais que circulam na economia da região metro-
politana do Rio vem da aposentadoria, mostram 
estudos recentes. 

O item pior avaliado de todas as dimensões do Esta-
do é a segurança, e em segundo lugar sobressai-se 
o nível de pobreza. Há uma convergência em torno 
da ‘violência urbana’, seguida imediatamente pela 
questão da ‘expansão descontrolada das favelas’, o 
que indica que os cidadãos fazem uma forte asso-
ciação entre os dois temas. 

Pensando no futuro, o que não pode deixar de ser 
feito em primeiro lugar é cuidar das favelas: remo-
ver o que for possível, urbanizar o que não for pos-
sível remover. É importante e urgente controlar a 
expansão das favelas. Tomemos o exemplo de Rio 
das Pedras, na Barra, que está se expandindo e é 
um processo recente, que repete os mesmos erros e 
mazelas anteriores. 

No enfrentamento da questão das favelas, além 
da  stratégia que já está em prática no chamado 
Complexo do Alemão, de confronto com o crime or-
ganizado, para que o estado reassuma o controle 
de áreas da cidade que hoje estão controladas pela 
bandidagem, há a necessidade de projetos urbanís-
ticos. A FIRJAN tem uma proposta de construção 
de moradias para baixa renda que se coaduna bem 
com o do novo governo de urbanizar as favelas, a 
começar pela da Rocinha. 

O Conselho de Construção Civil da FIRJAN propôs a 
criação de um fundo estadual de habitação de inte-
resse social, que f inanciaria a construção de mini-
bairros em terrenos ociosos e vazios urbanos com 
infra- estrutura, próximos ao transporte de massa. 
Paralelamente a isso, seria imprescindível reorgani-
zar a polícia para conseguir controlar a violência, e 
sustentar o desenvolvimento do turismo. 

O nosso turismo é muito afetado pela questão da 
segurança. É uma coisa inacreditável que não se 
consiga policiar e patrulhar adequadamente áreas 
tão pequenas como as nossas praias, ou outras zo-
nas turísticas. A escolha do Cristo Redentor como 
uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo deve ter 

grande inf luência no f luxo de turismo, além de de-
monstrar a solidariedade do país e a capacidade de 
mobilização da cidade para sua valorização. 
É fundamental que seja feita uma reforma nas po-
líticas civil e militar, desde a sua gestão à sua cul-
tura, muito corroída por anos de promiscuidade 
com o crime. Analisando-se as pesquisas sobre o 
Estado, a principal evidência é de que, em qual-
quer dimensão que se considere, seja econômi-
ca, política, ou social e cultural, a avaliação do 
desempenho geral do estado do Rio de Janeiro é 
predominantemente negativa. 

Entretanto, é sobre o contexto político que pesam 
as maiores críticas negativas. A integração entre os 
três níveis de governo, o diálogo entre governo e 
sociedade, a atuação dos políticos e a competência 
e idoneidade dos governantes, até recentemente 
eram objeto de críticas generalizadas. Os aspectos 
relacionados ao ambiente político e institucional, 
como a baixa qualidade da gestão pública’ e a ‘cor-
rupção endêmica’ aparecem em lugar de importân-
cia nos problemas mais relevantes do estado. 

No entanto, o Rio de Janeiro ainda tem ativos estra-
tégicos que poderão ser muito importantes na cons-
trução de um melhor futuro. Um ativo forte é a edu-
cação. Temos algumas das melhores instituições de 
pesquisa e ensino superior do país: COPPE, IUPERJ, 
PUC, UFRJ. São instituições importantes, e que já 
deram o rumo do país, como o Departamento de Eco-
nomia da PUC, cujos economistas foram os principais 
responsáveis pela elaboração do Plano Real. 

Um ponto importante seria a integração entre uni-
versidade, escola técnica e empresa, alinhando a 
formação prof issional oferecida em uma região às 
suas vocações econômicas. A indústria da moda, 
por exemplo, é um ponto forte de nossa economia, 
que o Rio aproveita bem, um ativo importante, 
uma indústria que rivaliza com a de São Paulo. 

Transformar o Rio em um pólo de cinema, de novas 
tecnologias, trabalhando com as universidades e 
aproveitando suas potencialidades, seria funda-
mental para o fortalecimento econômico do esta-
do. Temos um pólo de tecnologia da informação 
que pode ser incentivado. O estímulo à criação de 
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consórcios regionais, centralizando os serviços de 
média e alta complexidade em municípios de refe-
rência em cada região, com uma central regulado-
ra informatizada, alimentada pela base de dados 
unif icada, é uma das propostas da Federação das 
Indústrias (FIRJAN ). No interior, temos o Porto de 
Itaguaí, que é muito importante para a economia 
do Estado. Priorizar a organização da infra-estru-
tura do Porto de Itaguaí é tarefa urgente. 

Imagino o Rio dando certo como uma simbiose de 
Miami com a Califórnia, uma mistura de lazer e tu-
rismo com um pólo tecnológico, não da dimensão 
do Vale do Silício, mas um ativo importante para 
o Estado. Seria preciso que, aproveitando os bons 
ventos da economia internacional, o Rio voltasse 
a crescer no mesmo ritmo que o país, o que não 
acontece há décadas se tirarmos o petróleo. 

Mesmo esse crescimento da indústria petrolífera, 
se fosse bem conduzido, poderia espalhar os be-
nefícios para além das fronteiras das cidades di-
retamente envolvidas. Se os royalties do petróleo 
fossem mais bem investidos, melhoraria muito a 
qualidade do Estado. A lei dos royalties deveria 
conter obrigações e proibições, algo que impedisse 
os governantes de jogar dinheiro fora. 

Outro estudo, esse feito pela Associação Comercial do 
Rio de Janeiro, traça uma estratégia objetivando me 
lhorar o clima de negócios da Região Metropolitana, 
estimulando o empreendedorismo. Há hoje obstácu-
los de todos os tipos, desde o desrespeito aos direitos 
básicos de propriedade, à violência; uma burocracia 
e a uma carga tributária mais elevadas que em ou-
tros Estados, e um acesso incipiente aos serviços que 
seriam necessários para o empreendedor prosperar: 
capacitação, assistência técnica, jurídica e contábil, 
crédito, apoio à comercialização, infra-estrutura. 

Para abrir uma empresa no Rio, o empresário tem 
cinco passos a mais na burocracia do que em Minas 
Gerais, e leva 30 dias, enquanto em Vitória o pra-
zo é de apenas seis dias. Segundo o Banco Mundial, 
a carga tributária do Rio é a maior do Brasil, e se 
todos fossem pagar todos os tributos, gastariam o 
dobro do seu lucro bruto. Por isso a informalidade é 
imensa, e a saída de empresas do Estado também. 

Os últimos meses mostraram uma reversão de ex-
pectativas com relação ao futuro do Rio de Janei-
ro, com o novo Governo Estadual assumindo como 
prioridade clara o combate à criminalidade e, ao 
mesmo tempo, se mobilizando no sentido das re-
formas necessárias. 
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Gostaria de fazer alguns breves comentários sobre 
a importância da indústria audiovisual do Rio de 
Janeiro, especialmente a indústria da música desta 
localidade. Apesar de ser uma importante ativida-
de econômica para o Estado do Rio e para o país, o 
potencial da indústria audiovisual desta localidade 
ainda não foi devidamente avaliado.

Apesar da enorme capacidade produtiva, o Rio de 
Janeiro está longe de se constituir numa espécie de 
“estado da Califórnia tupiniquim”. Ao contrário, no 
Rio, ao longo das últimas décadas, é possível atestar 
facilmente políticas públicas equivocadas que não 
valorizam o bem mais precioso produzido ali – a cul-
tura –, e, em razão disso e das crises vividas pelo 
país, a região vem mostrando sinais de decadência.

O resultado é que não só a região vem perdendo seu 
protagonismo no setor cultural para São Paulo (o 
Rio já foi, por exemplo, um importante centro publi-
citário e sede das maiores empresas do setor edito-
rial), como também o país vem jogando pela janela a 
oportunidade de alavancar-se no cenário mundial.

Em geral, os dados divulgados por fundações, agên-
cias, consultores e pelo próprio Ministério da Cultu-
ra (MinC) sugerem que o f luxo econômico da cultura 
no país geraria algo em torno de 1% do Produto In-
terno Bruto. Segundo a Revista Marketing Cultural, 
em 2003, a cultura teria movimentado cerca de sete 
bilhões de reais por ano e, de acordo com uma in-
vestigação realizada em 1998 pela Fundação João 
Pinheiro – já um tanto defasada pelo tempo trans-
corrido, mas com alguns dados interessantes gera-
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dos pela economia da cultura –, por cada milhão de 
reais investi dos, criavam-se 160 postos de traba-
lho diretos e indiretos e, até meados da década de 
1990, calculava-se que no setor cultural havia 510 
mil pessoas trabalhando (76,7% no setor privado e 
9,7% no setor público). 

A verdade é que, apesar de existirem alguns dados 
que operam como parâmetro para os investigadores e 
gestores, a carência de informação é ainda enorme. 
Além disso, os dados referentes à cultura continuam 
muito mesclados com os dados de outros setores da 
economia nos Sistemas de Contas Nacionais.

Os poucos dados de que o MinC dispõe revelam 
que a indústria da música (juntamente com a de 
cinema e a de televisão) geraria uma parte percen-
tualmente signif icativa da riqueza produzida pela 
cultura no Brasil. Segundo dados divulgados pela 
Internacional Federation of Phonographic Indus-
try, em 2005, o Brasil era o décimo mercado mun-
dial e responsável por 1% das vendas de produtos 
fonográf icos no mundo, totalizando aproximada-
mente 265,4 milhões de dólares no período. Quan-
do analisamos a importância dessa indústria no 
Estado do Rio de Janeiro os números são também 
bastante expressivos. De acordo com os resultados 
de uma pesquisa feita pela Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico do Estado elaborada a respeito 
do PIB cultural, as atividades desenvolvidas pelas 
indústrias culturais representam mais de 3,8% da 
riqueza gerada no estado do Rio de Janeiro. 

Em geral, reconhece-se parcialmente o potencial da 
diversidade cultural como fator de agregação de va-
lor e que se traduz em produtos que, por trazerem 
inovação, têm, em alguma medida, grande aceita-
ção no mercado transnacional do mundo globaliza-
do, ávido por consumir o outro na forma de produ-
tos exóticos e/ou de novidades. Em outras palavras, 
a cultura representa uma fonte importantíssima de 
riqueza num mundo globalizado. Assim, nota-se 
que as diferentes regiões do globo, conscientes dis-
so, vêm buscando identificar vocações locais, de 
modo a concretizar expressões da cultura local em 
produtos e serviços. Isso é bastante claro quando 
avaliamos a forte demanda externa por música bra-

sileira como uma modalidade da world music ou na 
relevância mundial da indústria de turismo para a 
sustentabilidade de alguns centros urbanos.

Entretanto, muitas vezes não se percebe que os fa-
tores culturais são vetores cruciais não apenas na
ponta do processo (na forma de produto ou servi-
ço), mas do processo em si, e que agregam valor 
quando as organizações e os agentes sociais bus-
cam investir no universo simbólico que está asso-
ciado a sua produção. Com isso, eles abrem opor-
tunidade para que processos de identif icação e/ou 
mobilização do consumidor se produzam de manei-
ra mais efetiva.

Com a alta competitividade e a globalização, todos 
os produtos e serviços estão passando por um pro-
cesso de “comoditização”, isto é, as empresas ofe-
recem produtos e serviços emparelhados e numa 
faixa de preço muito similar, daí a necessidade de 
encontrarem modos de sedução e/ou mobilização 
de seus públicos. Não basta baixar preços, fazer 
promoções, instituir programas de f idelidade, 
aplicar recursos em pesquisa e inovação, efetuar-
downsizing, é preciso, a todo custo, seduzir, en-
cantar consumidores, de modo a mobilizá-los.

No ambiente de alta competitividade atual, alguns 
pequenos empreendedores e, em geral, as gran-
des corporações vêm investindo em estratégias de 
marketing e publicidade, como, por exemplo, em 
repertórios simbólicos específ icos relacionados à 
sua marca, pois sabem que cativarão e produzirão 
identif icação com seu público. Ao mesmo tempo, 
podem apoiar produções culturais de determinada 
região e, com isso, melhorar a imagem perante a 
população daquele território.

Assim, mais do que nunca a indústria cultural de 
uma determinada localidade é crucial para o de-
senvolvimento de um território, não apenas pelo 
que ela representa para o setor produtivo em si, 
mas também pelo que esta indústria pode agregar 
de valor ao restante da produção regional/nacio-
nal. Podemos, por exemplo, mensurar a impor-
tância da indústria do cinema de Hollywood, mas 
como avaliar o que ela representa do ponto de vis-
ta simbólico – em processos de agregação de valor 
a diferentes cadeias produtivas – para a economia 
norte-americana como um todo? Neste sentido, 
poderíamos também nos perguntar: o que repre-
sentam a indústria fonográf ica ou a de televisão 
nacionais para o Brasil? 
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Além das dif iculdades que as organizações cultu-
rais locais (especialmente as pequenas e médias 
empresas) enfrentam para conseguir alcançar 
sustentabilidade no mercado atual – globalizado 
e altamente competitivo -, talvez o outro gran-
de obstáculo seja uma “miopia” das autoridades 
e dos gestores de cultura que atuam em impor-
tantes órgãos do Estado (tanto na esfera muni-
cipal quanto na estadual ou federal). Ou melhor, 
a dif iculdade desses atores sociais e lideranças 
em perceber a real importância socioeconômica e 
política de se apoiarem esses (pequenos) artistas 
e empreendedores culturais dessa região do país. 
Infelizmente, para um grande número deles, a 
cultura continua representando um gasto e não 
uma oportunidade de crescimento das regiões e 
de solução de problemas sociais. 

Poder-se-ia afirmar que, no mundo atual, há grandes 
oportunidades e desafios para a música brasileira, mes-
mo a regional/local que não seja exatamente uma ex-
pressão cultural massiva. O Brasil tem dois trunfos na 
mão que poucos países no mundo possuem – à exceção 
dos Estados Unidos e da Inglaterra: o alto consumo de 

música local (cerca de 70%) e o reconhecimento global 
de que a produção do país é diversa e de “alta qualida-
de”. Assim, a indústria da música (juntamente com a 
do audiovisual) pode ter um importante papel no de-
senvolvimento regional do Rio de Janeiro ou mesmo 
agregar valor à economia nacional. Evidentemente, é 
preciso reforçar o mercado interno e adotar medidas de 
regulação e apoio à produção local a fim de minimizar 
as distorções e os desequilíbrios que vêm ocorrendo 
em razão da concentração (vertical e horizontal) e da 
internacionalização das empresas de comunicação, 
cultura e entretenimento. No mercado fonográfico, 
tanto no âmbito nacional quanto no internacional – e 
não muito diferente da situação em que se encontram 
outros setores das indústrias culturais –, um pequeno 
número de empresas, organizadas em estruturas oligo-
pólicas, controlam em grande medida a oferta, a pro-
moção, a distribuição e a comercialização dos produtos 
e serviços. 

Portanto, hoje, é vital que se construam novas po-
líticas públicas: a) não só políticas culturais mais 
democráticas (que colaborarão, entre outras coisas, 
para a preservação e dinamização do pluralismo 
cultural local); b) mas também políticas de desen-
volvimento (dada a importância da comunicação e 
da cultura hoje) que podem auxiliar no desenvolvi-
mento regional sustentável e na ampliação da cida-
dania. Se possível integrando essas políticas cultu-
rais com as políticas de desenvolvimento. 
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Há muito tempo, o Rio de Janeiro não tem uma con-
juntura tão favorável ao seu desenvolvimento. O 
aquecimento da economia internacional ref letiu-
se amplamente no Estado, criando condições para 
a expansão das empresas que cada vez mais estão 
tornando-se empresas globalizadas. Com a estabili-
dade interna, o Rio de Janeiro tornou-se um forte 
candidato ao recebimento de investimentos inter-
nacionais, o que vem ocorrendo fortemente, prin-
cipalmente nos setores de petróleo, petroquímica e 
indústria naval. No campo político, o Governo do Es-
tado, liderado por Sérgio Cabral Filho, inaugura uma 
era em que promete estabelecer um diálogo efeti-
vo com o Município e o Governo Federal, criando as 
condições para a realização de uma colaboração pro-
dutiva para a realização de obras de infra-estrutura 
fundamentais, ao mesmo tempo em que se propõe a 
trabalhar em parceria com as empresas privadas para 
criar condições de crescimento que há muitos anos 
não se vê no Rio de Janeiro.

Neste cenário, setores em que o Rio de Janeiro possui 
uma clara vantagem competitiva – como a indústria 
de moda, educação, turismo e tecnologia – vêm ob-
tendo bons índices de expansão, assim como a cons-
trução civil, que está revitalizando a oferta imobiliá-
ria na capital e em várias cidades do interior. 

Em que pesem as variáveis positivas, a oportunidade 
que se apresenta hoje, no Rio de Janeiro, é o apro-
veitamento dessa janela de oportunidade para gerar 
uma transformação dos alicerces sociais, políticos e 
econômicos, de forma a criar uma estrutura que per-
mita ao nosso Estado não apenas acompanhar o atual 
momento, mas sim definir as condições para um de-
senvolvimento sustentável. Em outras palavras, o Rio 
de Janeiro precisa reinventar as suas instituições, 
valorizar os seus recursos humanos e eliminar os gar-
galos ao crescimento que hoje persistem no estado. 
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Violência, burocracia e uma carga tributária pesa-
da são os principais impedimentos à prosperidade 
econômica local. Acredito que a melhor maneira de 
combater esses males é a eliminação dos entraves ao 
empreendedorismo. Retiradas as barreiras que hoje 
constrangem especialmente os micro e pequenos 
empresários, o Rio de Janeiro tem condições de ala-
vancar um crescimento econômico sem precedentes 
em sua história, ao mesmo tempo em que gera qua-
lidade de vida para a sua população, na forma de 
aumento da oferta de empregos e melhoria do nível 
dos postos de trabalho. 

A questão é, o que falta para gerar esse patamar 
que todos almejamos? De acordo com o que temos 
apurado na Associação Comercial do Rio de Janei-
ro através de estudos, apresentações e discussões 
internas, o caminho é o estabelecimento de um 
diálogo produtivo entre os diversos atores sociais, 
focado na implementação de projetos específicos 
e estratégicos. Hoje, os empreendedores f lumi-
nenses têm respondido com coragem, criatividade 
e perseverança, fazendo crescer as suas empresas, 
criando trabalho e renda para toda a sociedade. As 
entidades de classe vêm organizando discussões, 
implementando projetos, identificando oportuni-
dades e resolvendo entraves ao desenvolvimento 
presentes não apenas no Rio de Janeiro, mas em 
todo o país. O governo atual, alinhado com as práti-
cas mais modernas de gestão focada em resultados, 
vem criando parcerias que prometem fazer avançar 
as questões mais prementes, atendendo aos anseios 
de toda a população do Estado. O que precisamos é 
criar ações articuladas, em que a participação dos 
diferentes setores gere melhorias claras, palpáveis 
e estratégicas. É trabalhando para a implementação 
de projetos específicos que as articulações entre as 
diferentes camadas da sociedade se estabelece, e 
cria condições para um crescimento continuado.

Dentro do leque de ações desejáveis, a Associação 
Comercial está focando em um grande nicho de tra-
balho: a criação de um ambiente de negócios favo-
rável à micro e pequena empresa na região metropo-
litana do Rio de Janeiro, através do Fórum do Rio. 
Hoje, a economia estadual está em melhor forma do 
que a economia da capital. Uma vez que o centro 
do Rio de Janeiro torne-se um atrativo para o es-
tabelecimento de novas empresas, toda a economia 
do Estado se beneficiará. Ao mesmo tempo, a cria-
ção de uma rede de fornecedores capilarizada terá 
um impacto positivo na economia de todo o estado. 
Isso é fundamental para vários setores, mas é es-
pecialmente vital para a área de petróleo. Hoje, as 

empresas de petróleo estabelecidas na nossa cidade 
demandam uma grande quantidade de pessoal qua-
lif icado tanto na área técnica de operação em plata-
formas como na área gerencial. Isso é um campo de 
trabalho inigualável para a juventude f luminense, 
que tem a oportunidade de se qualif icar dentro de 
uma indústria internacional, com oportunidades 
crescentes ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, 
essa indústria – assim como os setores de petro-
químicos e indústria naval – demanda uma grande 
gama de insumos, que podem – e devem – ser for-
necidos por empresário locais. Desde serviços al-
tamente especializados, como análise de materiais 
geológicos, até o fornecimento de equipamentos de 
alta tecnologia para a prospecção e exploração de 
petróleo, existem inúmeras oportunidades à espera 
de empreendedores de visão e qualidade. Uma vez 
consolidada a cadeia produtiva do petróleo no Rio 
de Janeiro, podemos nos tornar uma referência não 
apenas para a América Latina, mas para continentes 
vizinhos como América Central, América do Norte e 
África, este último com grande potencial de desen-
volvimento nas próximas décadas.

Para que todo o potencial que se descortina à frente 
do Rio de Janeiro se transforme em real prosperi-
dade é necessário muito trabalho. Temos décadas 
de atraso em setores críticos, como logística, segu-
rança, legislação municipal, estadual e federal, sem 
falar na carga tributária, que penaliza os cidadãos. 
A boa notícia é que temos tudo o que é necessário 
para a superação dos obstáculos que ainda restrin-
gem o crescimento do Rio de Janeiro e do nosso 
país. Ajudados pela estabilidade econômica interna 
e pelo aquecimento da economia internacional, a 
única coisa que precisamos fazer é nos organizar e 
trabalhar. Isso é o que estamos fazendo na ACRJ.

O envolvimento com projetos como a recuperação 
do Centro do Rio, a revitalização da área portuária, 
a bem-sucedida aprovação da Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa são vitórias em torno das quais 
estamos criando uma cultura de diálogo e resulta-
dos. Esta cultura, esse diálogo dinâmico e produti-
vo, é o que garante o nascimento de uma metrópole 
vigorosa, capaz de se renovar e se adaptar às novas 
realidades trazidas, de maneira cada vez mais rápi-
da, pelo século da comunicação, no qual estamos 
vivendo agora. Nesta nova realidade, cada vez mais 
a capacidade de adaptação e percepção de oportu-
nidades prevalecerá sobre a disponibilidade de re-
cursos naturais. É esse f ilão que o Rio de Janeiro 
quer explorar. Se depender da ACRJ, é esse caminho 
que o Rio de Janeiro trilhará. 
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O modelo de civilização movido a petróleo é f inito. 
Mantidos os níveis atuais de consumo, as reservas 
mundiais se esgotam em 30 anos. A manutenção dos 
níveis atuais de consumo será altamente danosa para 
o aquecimento global, ameaçando a própria sobrevi-
vência da humanidade no planeta Terra. Pensar o fu-
turo da humanidade sem o petróleo tem sido o grande 
esforço feito, nas últimas décadas, pelos cientistas e 
grandes corporações das nações mais poderosas do 
mundo. A Federação do Comércio do Estado do Rio de 
Janeiro, entidade que congrega 61 sindicatos f iliados 
com empresas ligadas às atividades de Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo, que representam 89% das 
empresas dos três segmentos, gerando 2,5 milhões de 
empregos formais e contribuindo com 58% do PIB do 
estado, tem a visão de futuro como tema constante 
de sua atuação estratégica. A Fecomércio-RJ procu-
ra conciliar a promoção e o incentivo ao crescimento 
empresarial, sempre de forma harmoniosa com o de-
senvolvimento sustentável da sociedade.

O petróleo descoberto na Bacia de Campos em 1974, 
um ano após o primeiro choque do petróleo, foi uma 
dádiva para a economia regional e para todo o Bra-
sil. Permitiu ao país superar com mais tranqüilidade 
os desequilíbrios estruturais de seu balanço de pa-
gamentos. Quando a Petrobras encontrou petróleo 
em Campos, o Brasil importava 85% do seu consumo. 
Hoje, quando o país desfruta da virtual auto-sufici-
ência, o petróleo da Bacia de Campos contribui com 
85% da produção nacional. A contribuição do Estado
do Rio é tão importante quanto as receitas do agro-
negócio. Os benefícios da auto-suficiência tendem a 
fortalecer a indústria petroquímica, com grande efei-
to multiplicador na geração de produtos, empregos e 
renda. Bons exemplos são o Pólo Gasquímico, de Du-
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que de Caxias, e o futuro Complexo Petroquímico, 
de Itaboraí/São Gonçalo. 

Cabe lembrar, ainda, a criação de um pujante par-
que industrial, tanto na produção de equipamen-
tos de apoio às atividades de exploração e pro-
dução, com destaque para a construção naval de 
barcos, plataformas e navios petroleiros, quanto 
na multiplicação de empregos nas atividades de 
ser viços e comércio. Ainda que as reser vas da Ba-
cia de Campos, ao Norte, e da Bacia de Santos, ao 
Sul do Estado, possam durar 40 anos, o petróleo 
passará. Alternativas como o álcool e o biodiesel 
podem revitalizar a atividade agrícola nas regiões 
Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. 

Vivemos uma fase de transição econômica no Rio de 
Janeiro, com expansão e diversif icação da base in-
dustrial, com forte impacto nas exportações, ainda 
insuficiente para compensar o impacto no emprego 
e na renda produzido pela mudança do centro f i-
nanceiro para São Paulo no fim do século 20. Um 
dos motivos dessa migração foi a falta de seguran-
ça. Na esteira do esvaziamento financeiro, gran-
des empresas transferiram as sedes para a capital 
paulista onde se concentraram os grandes bancos 
e um ambiente propício aos negócios. O esforço de 
reconstrução de uma base econômica sólida e diver-
sif icada no Estado do Rio de Janeiro, abrangendo as 
mais diversas regiões, desconcentrando a atividade 
econômica na Região Metropolitana, está em curso. 
Mas não pode ser feito isoladamente.

Muito menos sem o envolvimento direto dos poderes 
públicos, nas três esferas de poder. O enfrentamento 
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violência e da criminalidade é o ponto de partida para 
a ação do poder público. O alinhamento das esferas 
de poder público, tanto nas ações de segurança pú-
blica em curso como nos projetos de infra-estrutura 
para a recuperação da ação do Estado em áreas domi-
nadas pelo narcotráfico, poderá ter efeito altamente 
importante nas comunidades locais e na recuperação 
da auto-estima de toda a sociedade f luminense, rein-
jetando confiança no ambiente empresarial. 

É preciso transformar o Estado do Rio em território 
identificado com o empreendedorismo empresarial, 
a inovação e a vanguarda no Brasil. As locomoti-
vas devem ser os setores terciário e quaternário - 
caracterizado pelo uso intensivo de tecnologia de 
informação - imersos naquele que o meio econômi-
co convencionou chamar de setor quinário, repre-
sentado pela agregação de valores decorrentes da 
criatividade e inovação. Devemos buscar o desen-
volvimento local por meio de um novo pacto de ação 
entre o setor público e privado, com a criação de 
uma ambiência favorável aos negócios.

Na visão da Fecomércio-RJ, o futuro do desenvolvi-
mento do Estado do Rio de Janeiro aponta em várias 
direções: (i) apoio às micro e pequenas empresas; 
(ii) geração de emprego e renda; (iii) promoção do 
desenvolvimento do Estado com ênfase no interior; 
(iv) promoção do associativismo, Arranjos Produti-
vos Locais - APLs, sindicatos patronais e coopera-
ção entre empresas; (v) redução e simplif icação da 
carga tributária; (vi) desburocratização; (vii) par-
cerias com outras entidades empresariais; e (viii) 
aproximação com a sociedade civil. 
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Podem-se obser var novos horizontes de desenvol-
vimento no Estado do Rio de Janeiro, sobretudo 
a partir de uma perspectiva de enfrentamento de 
questões críticas, de investimento na maior ef ici-
ência e agilidade da gestão e de adoção de polí-
ticas de desenvolvimento com foco nas vocações 
principais do Estado. Ao mesmo tempo, a crescente 
articulação entre o Governo do Estado, o Governo 
Federal, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, 
demais Prefeituras do Estado e os governos esta-
duais da região sudeste abrem oportunidades para 
ações de maior abrangência.

A carteira de investimentos de grande porte cen-
trados em petróleo e siderurgia, que se encontra 
em franca implantação, traz uma oportunidade de 
injeção de recursos no Estado em um espaço relati-
vamente curto de tempo, gerando desaf ios e novas 
oportunidades em direção a um modelo sustentável 
e articulado de mudanças socioeconômicas.

No entanto, problemas estruturais recorrentes e 
com complexidade crescente permanecem como 
desaf ios a serem superados: a problemática da se-
gurança pública, a desorganização urbana, um am-
biente pouco receptivo ao investimento privado e a 
estagnação econômica da Região Metropolitana da 
cidade do Rio de Janeiro. 
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Nos próximos três anos, o eixo central desse pro-
cesso de desenvolvimento está relacionado à im-
plantação dos investimentos, principalmente dos 
pólos de petróleo, petroquímica e siderurgia e 
empreendimentos complementares.

1. A maximização dos benefícios da implantação de 
tais investimentos é a principal oportunidade econô-
mica, potencialmente atingíveis por meio da adoção 
de políticas públicas que promovam a absorção de ati-
vidades industriais e de serviços complementares e a 
capacitação de recursos humanos, potencializando a 
inclusão dos habitantes dos municípios nas regiões 
de inf luência dos investimentos. São igualmente im-
portantes investimentos públicos em infra-estrutura 
urbana para a manutenção da capacidade de suporte 
das regiões norte e litoral sul-f luminense.

2. A conclusão de obras de infra-estrutura de transpor-
tes na região do Sul Fluminense, como o Arco Rodoviá-
rio e a duplicação da BR-101, é um aspecto importante 
para a economia do Estado, tendo em conta a acessibi-
lidade ao Porto de Itaguaí, tanto do Norte quanto do 
Sul do Estado, e sua ligação com São Paulo.

3. Espera-se a continuidade na evolução de proces-
sos e no aprimoramento da gestão pública com foco 
na superação de problemas críticos, como a segu-
rança pública. Ações de impacto na atratividade a 
novos investimentos privados são fundamentais, 
tais como, desburocratização e modernização de 
processos da administração pública, competitivida-
de tributária em relação a outras regiões do País, 
equidade tributária dentro do próprio Estado, agi-
lização de processos de licenciamento ambiental, 
bem como o diálogo contínuo com o setor privado 
do Estado do Rio de Janeiro.

4. Observa-se a importância de os investimentos pú-
blicos em infra-estrutura estarem combinados ao de-
senvolvimento dos empreendimentos privados, ba-
seados num planejamento integrado entre Estados e 
Municípios, possibilitando a superação de entraves, 
a melhoria do ambiente urbano e dos atributos das 
regiões para o desenvolvimento econômico.

Em uma perspectiva de cerca de dez anos, é possível
projetar a concentração de foco e recursos no desen-

volvimento das principais vocações estratégicas do
Rio de Janeiro, com a configuração de incentivos a
setores estratégicos, englobando infra-estrutura 
física, tecnológica, matriz tributária e disponibili-
dade de conhecimento.

A partir do Porto de Itaguaí, dotado de condições 
naturais excepcionais para operações portuárias 
transoceânicas, integrado aos principais centros 
produtores do País através de infra-estrutura fer-
roviária e rodoviária e interligado a um cluster de 
empresas de serviços portuários na Região Metro-
politana do Rio de Janeiro, evidencia-se o poten-
cial para um centro logístico continental.

Essa é uma vocação natural estratégica do Estado e 
da cidade do Rio de Janeiro, realizável a partir de 
iniciativas dos setores público e privado, baseado 
em casos de modelos bem-sucedidos, como Cinga-
pura, Dubai, entre outros.

É estratégico para o Rio de Janeiro que o crescimen-
to econômico considere a proteção e recuperação de 
seus ativos naturais, como a Baía de Guanabara e as 
Baías de Sepetiba e da Ilha Grande, que constituem 
importante diferencial na atratividade e qualidade do 
ambiente inclusive para empreendimentos futuros. A 
disponibilidade de recursos oriundos das compensa-
ções ambientais dos investimentos torna possível a 
recuperação e proteção desses ativos e o investimento 
na gestão da capacidade de suporte das regiões.

Para que se perpetue um ambiente próprio a negó-
cios e atração de ativos econômicos baseados em 
conhecimento, é premente que nesse horizonte de 
tempo já estejam encaminhadas soluções estrutu-
rais para a segurança pública, regularização fun-
diária e habitação, para que as cidades venham a 
atingir níveis de qualidade urbana que as tornem 
atrativas a empresas de primeira linha e a serviços 
de alto valor agregado.

»  Segurança Pública – Questão central que, se não 
resolvida, pode progressivamente inviabilizar o 
desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro e 
do Estado. Requer um modelo integrado com de-
senvolvimento econômico, social e institucional 
para comunidades carentes, proporcionando uma 
maior presença do Estado nessas comunidades.

»   Infra-Estrutura de Transportes – Necessidade 
da conclusão do Arco Rodoviário, duplicação da 
BR-101, aumento da acessibilidade ferroviária do 
Porto de Itaguaí para o escoamento de cargas, 
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melhoria da in tegração com a Região Metropolita-
na de São Paulo via alça ferroviária e melhoria da 
circulação e mobilidade urbana.

»  Saneamento e Habitação – Necessidade de recu-
peração da Baía de Guanabara e ações preventivas 
para sustentabilidade das Baías de Sepetiba e da 
Ilha Grande. Políticas voltadas à ampliação de ofer-
ta de moradia são necessárias para superar o desa-
fio de escassez de habitação, principalmente nas 
regiões que receberão grandes investimentos.

»  Evasão Tributária e Informalidade – O grau de infor-
malidade e a evasão tributária no Estado são apon-
tados por potenciais empreendedores, principal-
mente nas cadeias downstream e de serviços, como 
entraves competitivos para atuação no Estado.

Diversas atividades já foram identificadas como poten-
cialidades econômicas naturais do Estado do Rio de Ja-
neiro, como o turismo, petróleo, entretenimento e au-
diovisual, tecnologia da informação, telecomunicações
e seguros. Além desses setores, há espaço para outras 
oportunidades:

a. Consolidação de Centro logístico Continental

»  Hub logístico continental. O Porto de Itaguaí, a partir 
do Arco Rodoviário e dos investimentos complemen-
tares, poderá passar a cumprir papel fundamental na 
integração do eixo econômico Sudeste e Centro-Oeste 
do Brasil com o mercado nacional e internacional.

»  Centro de Serviços de Navegação e Logística Marítima 
na Cidade do Rio de Janeiro. Fomento à instalação de 
empresas de serviços da indústria de navegação na 
área central da cidade do Rio de Janeiro, e criação de 
um Centro de Excelência internacional na indústria, 
que seja referência internacional, difusor de melho-
res práticas, capacitação profissional especializada e 
centro de informações e de estudos da indústria.

B. adensamento de Cadeias produtivas: Centro in-
dustrial de siderurgia e metálicos e Concentração de 
prestadores de serviços

»  Uma vez integrados pelo Arco Rodoviário, os pólos 
industriais petroquímico e siderúrgico deverão trazer 
oportunidades para atração da instalação de forne-
cedores e prestadores de serviços diretos e indiretos, 
que devem ser incentivados.

»  Centro industrial de siderurgia e metálicos no entor-
no do Porto de Itaguaí a partir dos investimentos das 
plantas siderúrgicas já instaladas e novos investimen-
tos previstos. A concentração de empreendimentos e 
a logística trazem condições excepcionais para o in-
centivo à atração de empresas prestadoras de serviços 
e atividades complementares. 

Pólo de Alumínio na Zona Oeste - A atração de empresas 
para a cadeia downstream também consolidaria um pólo 
de alumínio na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O decreto 
33.980, de setembro de 2003, criou o Pólo do Alumínio, 
incluindo a área adjacente à Valesul, onde os produtos 
seriam extrudados(?), perfispara indústria de janelas, 
esquadrias e rodas automobilísticas de alumínio. O su-
cesso do Pólo, porém, está diretamente associado a uma 
necessária competitividade tributária em comparação 
com outros estados, como São Paulo e Paraná, e com a 
própria região Norte Fluminense.

C. Economia da Região metropolitana – atração de
serviços de alto valor agregado

»  Importância da revitalização da região central da 
cidade do Rio de Janeiro, com foco na instalação de 
sedes de empresas associadas às principais vocações 
do Estado e em particular na indústria de serviços 
de alto valor agregado. Paralelamente à necessida-
de de melhoria de qualidade do ambiente urbano do 
centro, fazemse necessários investimentos privados 
na modernização de imóveis comerciais para aten-
dimento às demandas de espaço e tecnologias cres-
centes de empresas de ponta a custos competitivos 
com outras capitais.

»  O aprimoramento da qualidade do ambiente urbano 
e da segurança da região metropolitana da cidade é 
essencial como diferencial para atração e retenção 
de empresas de primeira linha e atividades com ca-
ract rísticas de economia urbana e geradora de tri-
butos municipais.

»  Potencial para tornar-se um centro de referência 
internacional em desenvolvimento sustentável, 
tendo em vista ter sediado a Rio 92, com a presença 
das empresas líderes em petróleo e mineração no 
Brasil, ambas com intensa atividade em desenvol-
vimento sustentável. Adicionalmente, a concen-
tração de centros científicos e de pesquisa de pri-
meira linha habilita o posicionamento da cidade do 
Rio de Janeiro como centro de excelência mundial 
na prestação de serviços de engenharia ambiental, 
mercado de ativos de sustentabilidade e pesquisa 
e desenvolvimento em energias alternativas, além 
de fórum para realização de eventos internacionais 
sobre sustentabilidade. 
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O Rio de Janeiro, para voltar a trilhar o caminho da 
prosperidade, precisará celebrar a paz e iniciar um 
processo de total reconstrução, após décadas de vio-
lência política, seguida pela explosão da violência 
econômica, com a perda de suas maiores empresas, 
de enormes talentos, expatriados ou, pior que tudo, 
através da perda irreparável de milhares de vidas. 

É necessária uma transformação substantiva, capaz 
de quebrar o estado de degradação atual. O primei-
ro paradigma é o da “vontade política”. O desalen-
to dos pobres e o cinismo dos r icos precisam dar 
lugar a um entusiasmo e à ambição de realizar, de 
crescer, de transformar novos sonhos em realidade 
palpável. O segundo é a segurança pública. Não há 
cidadania sem liberdade. Segurança não é condi-
ção, é obrigação, é premissa, é ponto de partida.

O terceiro paradigma a ser quebrado é o da beleza. 
Anos de guerra e violência explícita nos tornaram du-
ros e feios. A desordem estética da Cidade e da Baixa-
da Fluminense ref lete esse fruto amargo do empobre-
cimento da nossa alma coletiva. A vida é bela quando 
o ambiente ref lete a harmonia do homem com a na-
tureza e com suas criações. A começar pela casa da 
família. A morada de cada um é sagrada, merecendo 
o respeito de um templo. Ali se educam as crianças, 
esperanças de nosso futuro comum. Cada lar merece 
nome, número, inscrição patrimonial, cidadania en-
fim. A palavra é “ordenamento urbano”, nas áreas de 
risco, nas áreas de degradação ambiental e nos seto-
res de aglomeração ou adensamento excessivo. 

Um quarto paradigma a ser quebrado é o do traba-
lho. Só o trabalho constrói e remunera a dignidade 
humana. O quinto, e último, paradigma é o conhe-
cimento. As r iquezas naturais do Estado – petró-
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leo, gás, natureza – devem converter-se em ins-
trumentos de capi talização de conhecimento, 
disseminado a todas as camadas da população.

O Rio, mesmo depauperado, permanece sendo vi-
trine do Brasil. Aliás, num duplo sentido: vitrine 
“para dentro”, como parâmetro social dos costu-
mes brasileiros, e vitrine “para fora”, porque é 
assim, através do Rio, que o resto do mundo cos-
tuma ver e avaliar o Brasil e sua cultura.

Em qualquer listagem das 10 mais importantes me-
trópoles mundiais, em qualquer parte do mundo, o 
Rio de Janeiro é lembrado. A Capital Federal per-
maneceu no Rio de Janeiro durante os 60 primei-
ros anos do século XX, na seqüência de ser capital 
do Império e sede do Reino e da antiga colônia do 
Brasil por outros 150 anos. Isso deu à cidade e à 
sua região limítrofe, uma condição excepcional-
mente próxima ao poder instituído e aos recursos 
dele alcançáveis. Por outro lado, o Rio de Janeiro, 
como pólo cultural se aproximou do resto do Brasil 
e, simbioticamente, adquiriu-lhe uma condição de 
“nação em miniatura”, que exercia com absoluta 
naturalidade, até porque a cidade a todos absorvia 
como cidadãos a ela pertencentes.

Tudo isso foi sacado do Rio de Janeiro na transfe-
rência política do Distrito Federal para Brasília. O 
surgimento de Brasília – antigo projeto de inte-
riorização – signif icou para o Rio de Janeiro uma 
concreta e também virtual “descapitalização”. 
Saiu a Capital e começou a evadir-se o capital, 
primeiro pela transferência forçada de boa parte 
dos ser vidores federais, levando consigo a oferta 
de ser viços mais variados e, a seguir, pela eva-
são lenta do capital industrial e, principalmente, 
f inanceiro, que três décadas depois, se tornaria 
patente com a absoluta cessação dos negócios 
naquela que era, até então, a principal Bolsa do 
país, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. 

A falta de segurança no Rio de Janeiro foi primeiro 
conseqüência, e depois causa, num processo de re-
troalimentação da decadência econômica. Em vão 
se f icou esperando por “medidas compensatórias” 
e, depois, por “medidas saneadoras”. Nada veio.

É essencial vender a arquitetura da transformação 
para o “círculo maior” da nossa sociedade, que cor-
responde ao âmbito da Nação Brasileira. A questão do 
Rio tem que ser tratada como questão nacional O Rio 
de Janeiro deve negociar com o Brasil uma posição 

“hors-concours”, ou seja, uma posição especial, ou 
de excelência, através da qual possa devolver, ao 
próprio Brasil, transformações exemplares no cam-
po administrativo e da equação social. Dizer isso é 
propor que o Rio se transforme numa cidade de sta-
tus mundializado, tal como já o são Nova York, Lon-
dres, Xangai, Paris, Tóquio e umas poucas mais.

Será possível e plausível, para o Rio, tal desa-
f io? A resposta, hoje, estaria mais para “Não!”, 
o que comprova o quão difícil – embora possível 
– é tocar a empreitada da transformação.

Tudo dependerá, em princípio, da qualidade intrín-
seca do projeto planejado. Alterações decorativas 
da realidade serão propostas sempre insuficientes 
para despertar a necessária mudança. Se aqui for 
possível uma solução duradoura, também o será no 
resto do Brasil. Seguindo sua vocação de naciona-
lizar suas vivências, a partir do Rio deve-se puxar 
o cordão de transformações sociais com impacto 
nacional e até continental. Portanto, a qualidade 
de um “projeto Rio” é a de ser excepcional, não bus-
cando menos do que adequar este pólo regional à 
condição de “primeiro mundo”, a exemplo de ou-
tros que assim o fizeram entre os emergentes, como 
Cingapura, Hong Kong, Barcelona. A conceituação 
geral deve ser “Rio: Padrão Mundial”.

Seria exeqüível essa transformação, de um ex-
centro federal decadente em novo centro de 
padrão mundial? Por sorte, a resposta é ampla-
mente af irmativa.

O Rio conta com uma fonte de renda excepcional, os 
royalties das bacias de Campos e de Santos (no futu-
ro próximo). Hoje, esse recurso está empenhado no 
Rio Previdência. A transformação começará quando 
ele passe a ser convertido em investimentos.

A começar garantindo um reordenamento urba-
no amplo, para transformar profundamente o Rio 
Metropolitano, com titulação e urbanização de 
favelas. Ademais, usufruindo a legislação da ZPE 
de Itaguaí, para transformar a periferia da Me-
trópole em plataformas de produção exportado-
ra, contando com a intensif icação de três portas 
de intercâmbio mundial: o Porto do Rio, o Porto 
de Sepetiba e o Aeroporto Internacional do Rio.

Mas nada disso é viável sem um “choque de se-
gurança pública”. Como bem público, de aces-
so coletivo e provimento difuso, a segurança é 
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“produzida”, por assim dizer, como qualquer ou-
tro bem é gerado, dis tr ibuído e apropriado eco-
nomicamente. Com algumas diferenças, porém, 
em relação a outros bens e ser viços. A segurança 
é um estado do bem estar e conf iança, depende 
tanto de percepção como de ação para atingir cer-
ta marca ou nível de produção.

Feitas essas considerações, podemos entender 
como a segurança tem um “custo econômico”, que 
se não removido, inviabiliza qualquer esforço de 
reconstrução. Por exemplo, é um ganho expressi-
vo de mais segurança o fato de um jovem talen-
toso desistir de mudar-se da cidade, que assim o 
terá “mantido em casa” ou, ainda, a atração de 
uma nova planta industrial ou a localização de 
uma empresa de ser viços.

Como investimento que, de fato, o é, a segurança per-
dida constitui um esforço com sinal negativo: é desin-
vestimento. E, como tal, impacta não só a geração dos 
bens no momento presente (custo direto), mas, sobre-
tudo, nos momentos futuros (custo indireto), na me-
dida em que causa o desinvestimento de capital físico 
e de capital humano na localização que o sofre. O cus-
to indireto acaba sendo o pior e mais grave de todos os 
custos associados à insegurança, pois corrói, por as-
sim dizer, os próprios alicerces da sociedade - seu ca-
pital físico e humano - na medida em que o vetor crime 
causa rebaixamento do valor das propriedades e dos 
rendimentos salariais, provocando saída ou migração, 
tanto de riqueza financeira quanto de pessoas.

Pior ainda. O crime exerce, na sociedade que o 
abriga, um tipo de “seleção adversa”, pois pro-
voca a evasão justamente de quem mais poderia 
ajudar a combatê-lo: as empresas empregadoras 
de mão de obra, as pessoas mais jovens e mais 

educadas e produtivas e os mais empreendedores. 
Esse fenômeno de expulsão do bom pelo mau (a 
tal “seleção adversa”) ocorre em todos níveis: nas 
ruas, nos bairros e favelas.

Nesta abordagem, o crime é causador de perda de 
produção. Esta relação de causalidade não deixa de 
ser realimentadora de mais crime. Isso é óbvio, na 
medida em que graus cada vez mais avançados de 
marginalidade e desemprego – exclusão social – pro-
vocam uma espécie de convite ou incentivo poderoso 
aos atos delituosos. Trata-se da microeconomia do 
crime, isto é, do estudo da “oferta de produção crimi-
nal”. O importante é ressaltar a causalidade oposta, 
ou seja, o crime destrói produção presente e riqueza 
futura; em suma, a falta de segurança destrói nos-
so futuro coletivo, como metrópole e como região. 
Esta é, portanto, uma abordagem macroeconômica, 
embora sensível às lições que a microeconomia das 
decisões individuais tem a nos ensinar.

Portanto, oferecer mais segurança atenuará as 
enormes perdas líquidas decorrentes do atual es-
tágio de insegurança. Haverá uma recuperação de 
riqueza. Corroborará para a geração de empregos. 
É o padrão essencial de reerguimento coletivo.

Embora a falta de segurança pessoal e patrimonial 
requeira a indispensável coerção e a repressão 
com mão dura, certamente não é pelo foco no es-
tágio repressivo que sairemos desse “imbróglio”. 
O estágio necessário é compreensivo, ou institu-
cional. Por isso, a solução do problema tem que 
estar numa “caminhada de mãos dadas” entre 
ações de inteligência e ef icácia no combate e um 
amplo programa de revitalização da economia, 
pavimentando um caminho de viabilidade para o 
“Rio: Padrão Mundial”. 
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Em meu livro “O Mundo Construído*”, analiso o futuro 
das cidades. Não existe nada mais intrigante e incerto 
do que falar sobre o futuro. A visão faustiana pode de-
terminar o desaparecimento de um dos maiores desa-
fios da raça humana que é a sua capacidade, dentro de 
suas limitações a cada tempo, de forjar um futuro pre-
visível a partir de sonhos, palavras, conhecimentos, 
pesquisas, atos e trabalhos. Nenhuma pessoa humana, 
em nenhum campo, é considerada mais importante do 
que aquela que define rumos para o futuro da humani-
dade. E quão poucas pessoas têm, no presente, uma vi-
são correta do que se desenvolverá, no futuro, a partir 
de seus atos, palavras e conhecimentos.”

“A grande dificuldade é que o futuro é definido por um 
número tão grande de variáveis que não pode ser intei-
ramente previsível em seu todo, mesmo em ambientes 
mais restritos e controlados. É possível influenciá-lo, 
muitas vezes de forma marcante e definida, embora 
sempre dentro de uma realidade de incertezas e descon-
tinuidades. Mesmo assim, grande parte da humanidade 
trabalha no presente buscando influenciar a sua evolu-
ção. São os estadistas e políticos, definindo os rumos 
das relações entre estados e sua evolução interna; são 
os cientistas, filósofos, pesquisadores, inventores e ar-
tistas, definindo novos conhecimentos, instrumentos e 
objetos; são os administradores, definindo o desenvol-
vimento de suas entidades; e são os religiosos definindo 
os padrões de vida, a partir da vida após a vida.”

“Muitas vezes é fácil prever acontecimentos futuros a 
partir dos conhecimentos presentes, como no caso da 
viagem à lua, descrita num período anterior de quase 
um século, por Júlio Verne. Durante todo esse tempo 
sabia-se que, algum dia, iríamos à lua, como acon-
teceu em 1969. O que não fomos capazes de prever 
foi que grande parte da humanidade assistiria esse 
fantástico evento diretamente, através da televisão, 
em sua casa. Entretanto, hoje é mais do que eviden-
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te que, sem a enorme evolução da comunicação à 
distância, dificilmente conseguiríamos realizar esse 
feito. E fica a pergunta, o que será mais importante 
para o futuro da humanidade? A lua ou a televisão?
Hoje, certamente é o desenvolvimento das teleco-
municações que se tornou universal em função da 
implantação de satélites em órbita estacionaria, o 
que, por sua vez, só foi possível graças à evolução da 
tecnologia aeroespacial. Temos, portanto, um caso 
típico que demonstra a constante sinergia entre cada 
área de conhecimento e tecnologia na definição de 
eventos e evoluções futuras em nosso universo.”

“A confecção de cenários a partir do melhor julga-
mento de um conjunto de pessoas qualif icadas com
amplo conhecimento e experiência, busca estabe-
lecer uma descrição conceptual do futuro, com base 
em causa e efeito. Para ser útil é preciso fazer dife-
rença naquilo que acontece agora.”

“A partir da tecnologia de planejamento estratégi-
co, o objetivo da utilização de cenários é permitir a 
utilização de pontos fortes, o desenvolvimento de 
potencialidades, a eliminação de pontos fracos e o 
confronto de ameaças, de um determinado sistema. 
Prevendo-se evoluções futuras, é possível definir 
ações no presente a partir da capacidade evolutiva 
do sistema em estudo. O sucesso verif icado no futu-
ro confirmará a validez dos cenários previstos, mes-
mo que eles não ocorram inteiramente. No fundo o 
sucesso define a validez do exercício.”

Para elaborarmos cenários futuros para o estado e 
a cidade do Rio de Janeiro é preciso entender o que 
foi a sua evolução no passado. 

A primeira fase vem desde sua fundação até a che-
gada da família real quando a cidade se tornou ca-
pital do império. A segunda fase desenvolveu-se até 
a proclamação da Republica, cuja principal caracte-
rística foi a economia escravocrata, centrada no Rio 
de Janeiro e suas plantações de café, que dominou 
a economia do país.

O período da Republica, que se seguiu, foi o mais 
produtivo período do estado e da cidade do Rio de 
Janeiro, quando se tornou a região mais desenvolvi-
da do país e seu centro político, cultural e intelectu-
al. Foram vários períodos diversos, mas nenhum de-
les diminuiu a centralidade do Rio, que comandava 
o desenvolvimento do país. Ao f inal desse período, 
a evolução de São Paulo como um centro agropecuá-

rio e industrial começou a rivalizar com o Rio, ini-
ciando-se um processo de esvaziamento econômi-
co que iria se acentuar com o passar do tempo. Ao 
final da década de 50, São Paulo tornou-se a maior 
cidade do país, passando o Rio em população e sua 
economia desenvolveu-se aceleradamente dentro 
do novo processo de industrialização do país.

Mesmo com a competição de São Paulo, o Rio de 
Janeiro continuava a ser o principal centro de atra-
ção de inteligência do país, concentrando aqui os 
grandes expoentes da engenharia e da arquitetura, 
da medicina, da educação, do direito, da adminis-
tração publica e privada, das ciências em geral, in-
clusive dos primórdios computação eletrônica, da 
cultura, das artes e dos esportes. Ao tempo em que 
aqui se compunha a bossa nova também aqui insta-
lava-se o primeiro computador no pais. 

O f inal desse período foi marcado pela transferên-
cia da capital para Brasília, que se desenrolou, em 
termos de mudanças físicas, por um período de 
mais de 10 anos. Foi um período de mudanças pro-
fundas na cidade e no estado, que culminou com o 
processo de fusão dos estados da Guanabara e do 
Rio de Janeiro. O fundamento dessa fusão era que 
com maiores dimensões e estrutura o Rio pudesse 
receber um pouco do processo de industrialização 
que se desenvolvia em São Paulo e já, um pouco, em 
Minas Gerais. A época, planos de desenvolvimento 
industrial foram desenvolvidos, que se baseavam 
no vale do Paraíba, por sua proximidade com São 
Paulo e no futuro porto de Itaguaí. O processo de 
fusão foi mal conduzido e implantado, sendo que 
o Estado passou a ser dominado por governos po-
pulistas que conduziram um processo de decadên-
cia crescente do Estado, ajudado por um período 
de grande turbulência na economia nacional. Esse 
processo de decadência concentrou-se principal-
mente na região urbana do Grande Rio, com enor-
mes ref lexos no seu processo de desenvolvimento 
econômico e social.

No momento atual, estamos chegando ao f im do 
processo de industrialização imaginado pelos ar-
tíf ices da fusão com um sucesso bastante signifi-
cativo através da implantação de grandes projetos 
no setor siderúrgico, de automóveis, petroquími-
co e petróleo, que darão um novo horizonte de 
progresso ao estado. Em vista disso, temos que 
pensar no que fazer para maxi mizar esse processo 
de desenvolvimento no futuro. 

* - O Mundo Construído” -  Editora Forense Universitária 2001
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O resultado dos anos de decadência, fruto principal-
mente dos governos populistas (a era Brizola), levou 
a um grande esvaziamento do Estado e da cidade em 
termos de Capital Intelectual. Não que tenhamos dei-
xado de formar bons técnicos e dirigentes. O que não 
conseguimos foi segura-los. O êxodo de Capital Inte-
lectual nos últimos vinte anos foi extenso e custoso. 

Ao mesmo tempo, a decadência da estrutura ur-
bana, com seus problemas de segurança, levou a 
que seja difícil atrair sede de empresas, grupos 
de ser viços e de pesquisa, além de segurar as que 
aqui se encontravam. O que ainda salva o Rio são 
as grandes empresas estatais como os complexos 
Petrobrás e Eletrobrás, e empresas recentemente 
privatizadas com as de telecomunicações, Light, 
CERJ e outras. Algumas foram embora, como a 
CSN que levou sua administração para São Paulo. 

O segundo ponto que afugentou as empresas foi, 
além do problema de segurança, a enorme teia de 
corrupção que se instalou nos ser viços estatais. 
Exemplo é o caso Silverinha de f iscais da Receita. 

O descaso com a defesa do patrimônio e da pro-
priedade pelos governos, caracterizou um exten-
so período da história do Rio.

Mas o processo de esvaziamento foi mais amplo. A 
fuga de Capital Intelectual nos setores artísticos,
culturais e esportivos só não foi maior pela atra-
ção do amplo sistema de televisão aqui instalado. 
Mas mesmo esse teve uma sensível perda de quali-
dade se comparado ao que foi no passado.

Por tudo isso, não podemos nos contentar somen-
te com o processo de industrialização, mas temos 
que agir já para implantar um planejamento e uma 
gestão estratégica que contemple como objetivo 
principal a recomposição da capacidade de atra-
ção de Capital Intelectual para o nosso estado. 
E isso não será difícil, pois o Estado e a cidade 
possuem recursos e beleza natural capazes de se-
rem poderosos atrativos, permitindo uma vida de 
qualidade. O futuro do Rio está diretamente liga-
do à sua capacidade de atraí-lo outra vez. Vamos 
trazer de volta o Capital Intelectual. 



142



RIO  além do PETRÓLEO 143boletim 1 143

O Rio de Janeiro, como capital do Brasil até o ano 
de 1960, desfrutou de condições políticas, f inan-
ceiras e culturais privilegiadas. Com a mudança da 
capital para Brasília, criou-se uma indef inição do 
papel do novo estado perante o País. As décadas se-
guintes foram marcadas pelo esvaziamento indus-
trial da Região Metropolitana e pela transferência 
de setores tradicionais, como o f inanceiro, da cida-
de do Rio de Janeiro para São Paulo.

Passados quase 50 anos, o Rio de Janeiro dá sinais 
de reencontrar suas vocações e potencialidades, re-
def inindo sua participação na federação brasileira. 
O estado atravessa fase de grandes investimentos, 
que chegam a quase R$ 100 bilhões.

A conjuntura política também é extremamente favo-
rável. Estamos vivendo inédito alinhamento entre os 
governos federal, estadual e municipais, incluindo a 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, o que permite 
que os investimentos sejam articulados com os inte-
resses e as necessidades da sociedade f luminense.

É necessário registrar que grande parte dos investi-
mentos está ligada a importante recurso natural, o pe-
tróleo com abundantes reservas na Bacia de Campos, 
no Norte Fluminense. Para os próximos quatro anos 
está previsto o investimento de R$ 56 bilhões na ex-
ploração e produção de petróleo e gás naquela região.

Mas nem só da produção petrolífera vive a economia 
f luminense. Está previsto também o investimento 
de R$ 21 bilhões no ref ino do petróleo. O Comperj, 
em Itaboraí, e a Reduc, na Região Metropolitana 
são ref inarias petroquímicas que agregam valor ao 
petróleo e ao gás extraídos da Bacia de Campos. 
Elas fornecem insumos para indústrias químicas 
que já estão ou virão a se instalar nas regiões. 
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A reforma da Reduc permitirá sua adequação às no-
vas exigências mundiais de qualidade e segurança 
ambientais. O Comperj será uma refinaria de padrão 
internacional. Contará com tecnologia de ponta, sen-
do capaz de refinar o óleo pesado da Bacia de Campos 
e gerar subprodutos com alto valor agregado.

Ainda na área de energia, não pode deixar de ser citada 
a construção do Gasoduto Vitória-Cabiúnas, no valor 
de R$ 4 bilhões, e a instalação do Terminal de Gás Na-
tural Liquefeito, na Baía de Guanabara, ao custo de R$ 
300 milhões. Além de todos os benefícios proporcio-
nados por estes investimentos, geradores de emprego 
e de renda, eles garantem segurança energética.

O Estado do Rio de Janeiro vem se consolidando 
também como importante pólo siderúrgico do 
país. Além da tradicional Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN ), em Volta Redonda, estão previs-
tos investimentos da ordem de R$ 13 bilhões em 
três novas siderúrgicas.

A Thyssen Krupp CSA – Companhia Siderúrgica está 
implantando usina com capacidade de processa-
mento de cinco milhões de toneladas de aço/ano, 
voltada, nesta fase, à exportação. A CSN estuda com 
o governo estadual um plano de investimentos que 
contempla a instalação de nova usina, em Itaguaí, 
além do aumento do valor agregado dos produtos da 
unidade de Volta Redonda. A Votorantim negocia a 
implantação de usina não integrada, em Resende, 
para atuar no mercado de produtos não planos.

O fortalecimento do setor siderúrgico no Rio de 
Janeiro é fundamental para dar vigor a outras in-
dústrias, como a automobilística e a de construção 
civil, que têm grande encadeamento com outros 
setores produtivos. Além dos investimentos indus-
triais, o Estado do Rio de Janeiro contará com a 
alocação de cerca de R$ 2 bilhões em logística.

Com o objetivo de incrementar o apoio logístico à 
produção e comércio de petróleo da Bacia de Cam-
pos será construído o Porto do Açu, orçado em R$ 
700 milhões. Também terá fundamental importân-
cia logística o Arco Metropolitano do Rio de Ja-
neiro, com custo de R$ 650 milhões. O Arco ligará 
Itaguaí a Itaboraí, passando por fora da cidade do 
Rio de Janeiro, e deslocará o f luxo de cargas que 
cruza a cidade para atravessar a Baía de Guanaba-
ra. A obra faz parte do PAC, do governo federal, e 
será concretizada a partir de um Plano Diretor, a 

cargo do governo estadual, que mapeará a ocu-
pação ordenada do entorno da via, respeitando 
as vocações locais e promovendo o desenvolvi-
mento dos municípios da Baixada Fluminense. 

Como parte do desenvolvimento da vocação turís-
tica do Estado, serão investidos R$ 2 bilhões na 
construção de três resorts cinco estrelas ao longo 
da zona costeira, em Cabo Frio e Maricá. O Rio de 
Janeiro, estado mais visitado do Brasil, recebeu, 
em 2006, 1,6 milhão de turistas estrangeiros e 
4,5 milhões de turistas brasileiros, atraindo 32% 
dos turistas estrangeiros que vieram ao Brasil. 

Contribui para este novo surto de desenvolvimento a 
localização do estado na Região Sudeste, a de maior 
importância geoeconômica do país, que responde 
por mais de 50% do PIB brasileiro. A posição privile-
giada do Rio de Janeiro é reforçada pela extensão de 
sua linha costeira, com 636 quilômetros. Para o me-
lhor aproveitamento deste benefício natural, serão 
investidos R$ 200 milhões na dragagem do Porto de 
Sepetiba, melhorando as condições de exportação 
para as siderúrgicas instaladas naquela área. 

Nova alternativa para geração de emprego e renda 
é a recente aprovação, pela Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro, do projeto de lei que 
institui o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE ) 
no Rio de Janeiro. A nova lei visa o ordenamento e a 
regulamentação da silvicultura econômica no terri-
tório f luminense, como o plantio de eucalipto, para 
a produção de papel e para a indústria moveleira.

A nova lei determina o plantio de espécies de 
Mata Atlântica, levando em conta as diferentes 
condições ambientais de cada região f luminense. 
O menor percentual de exigência será nas regiões 
do Norte e Noroeste, que sofrem processo de de-
sertif icação. Em outras regiões, como a Serrana, 
haverá exigências mais rigorosas, no sentido de 
preservar áreas de Mata Atlântica ainda existen-
tes. Já em Parati, Angra dos Reis e Mangaratiba, 
onde há grande concentração de Mata Atlântica, 
a nova lei é bem mais rigorosa do que a anterior.

O Rio de Janeiro conserva sua posição como pólo 
gerador de cultura e agregador de artistas. A ten-
dência fortaleceu-se ao longo dos anos pela presen-
ça da TV Globo. Além disso, a arquitetura histórica 
e variada, além do clima propício, faz com que o Rio 
abrigue 65% da produção nacional de cinema.
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Além de pólo cultural, a cidade do Rio de Janeiro 
é importante formadora de mão-de-obra qualif i-
cada. A existência de grande número de universi-
dades e centros de pesquisa de excelência, além 
de infraestrutura básica (maior pólo de telecomu-
nicações do país), faz da capital importante Pólo 
de Tecnologia da Informação.

É fundamental ressaltar que o povo f luminense 
tem trabalhado para se reinventar e fortalecer 
suas vocações naturais. Neste sentido, meu go-
verno vem se esforçando para valorizar a impor-
tância do estado na esfera nacional.

Além do desaf io da construção de novas estra-
tégias, o Estado do Rio de Janeiro vem se empe-
nhando em dar ao Brasil transformações exem-
plares nos campos da administração pública e da 
equação social. As favelas da Rocinha, de Man-
guinhos e do Alemão receberão investimento de 
R$ 1,2 bilhão para urbanização, saneamento e in-
tegração com a malha urbana.

O governo buscará aumentar sua capacidade de 
investimento por meio de um ajuste f iscal e de 
um programa de melhoria da qualidade do gasto 
público. Pretende-se criar no Rio de Janeiro am-
biente de negócios pró-mercado, contemplando a 
concessão de incentivos f inanceiros e tr ibutários 

para atrair novas empresas e fortalecer as exis-
tentes, pautando sempre os investimentos com 
responsabilidade sócio-ambiental.

O fortalecimento da economia f luminense depen-
de também da articulação do poder de compra, 
que consiste em incentivos para que as empre-
sas do Rio de Janeiro busquem seus fornecedores 
dentro do estado. A intenção é apoiar o desenvol-
vimento regional e os arranjos produtivos locais 
como dinamizadores da economia do interior.

O desenvolvimento sustentado do Rio de Janeiro, 
além do atual ciclo do petróleo, depende também 
da solução de questões básicas, como segurança, 
educação, habitação e desemprego. O objetivo é 
que a revitalização da Região Metropolitana, por 
meio dos novos investimentos produtivos e so-
ciais, a transforme num local de convivência hu-
mana excelente e pacíf ica. 

Meu governo vem  trabalhando para que o ciclo 
de novos investimentos traduza-se em desenvol-
vimento econômico. Embora condição necessária, 
investimentos não são o bastante. É preciso ter 
políticas públicas para que essa onda se converta 
também em inclusão social e redução da desigual-
dade, com ordenamento urbano para a melhoria 
da qualidade de vida da sociedade f luminense. 
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Desde a mudança da capital da República para Brasí-
lia, tem-se alegado que o Rio de Janeiro entrou num 
longo período de decadência econômica, responsá-
vel, entre outras coisas, pela perda de participação 
na produção industrial brasileira, e por um cresci-
mento baixo do PIB estadual em relação ao cresci-
mento do PIB do País. Essa evidência, claro, não se 
discute. Está nos números. Entretanto, o lado ani-
mador é que temos evidências também inequívocas 
de que o longo ciclo de decadência está terminando, 
e que o Rio achou o caminho da regeneração.

A produção de petróleo na nossa plataforma conti-
nental foi um elemento fundamental para esta vira-
da. Desde a descoberta de grandes lençóis petrolífe-
ros da Bacia de Campos, nos anos 70, investimentos 
crescentes da Petrobras e de outras empresas petro-
líferas privadas começaram a dar cara nova ao de-
senvolvimento econômico do Estado. Esse impulso 
se materializou na expansão local da cadeia produ-
tiva do petróleo, e recebeu impacto considerável, 
a partir do Governo Lula, com a nacionalização da 
produção de plataformas e de navios auxiliares. 

Atualmente, 21 estaleiros estaduais de todos os 
portes encontram-se em operação a plena capaci-
dade no Estado, algo impensável há apenas alguns 
anos, quando a produção naval f luminense tinha ido 
a quase zero, sem perspectiva aparente de recupera-
ção. Toda uma cadeia produtiva associada renasceu 
em torno dos estaleiros. Aos poucos, vai-se consoli-
dando uma rede de fornecedores de bens e serviços 
em torno da indústria petrolífera e da indústria na-
val, abrindo espaço de desenvolvimento para micro 
e pequenas empresas. A partir desse foco é toda a 
indústria f luminense que se revigora.

Contudo, o petróleo é uma matéria prima não reno-
vável, f inita. Temos que ter plena consciência disso 
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para bem planejarmos o nosso desenvolvimento. O 
impacto positivo atual do petróleo, em toda a sua 
cadeia produtiva, desde a sísmica à perfuração do 
poço, e desde a produção até à organização da logís-
tica de seu transporte, deve ser uma alavanca para 
o desenvolvimento articulado de outras indústrias 
e de serviços nos anos futuros. Isso se aplica não 
só aos agentes públicos beneficiários dos royalties 
do petróleo, principalmente Prefeituras e o próprio 
Estado, como também a economia privada.

É importante considerar que, reanimada pela in-
dústria do petróleo, a indústria f luminense está 
respondendo com força. Grandes investimen-
tos vêm sendo realizados ou estão previstos na 
atual quadra. Entre outros se destacam os seto-
res da siderurgia (Gerdau, CSA -ThyssenKrupp, 
CSN , Galvasud), de metal-mecânica e metalur-
gia (Volkswagen, Peugeot-Citroën, Wellstream, 
Schülz), de pneus (Michelin), de bebidas (Am-
bev), de plásticos (Rio Polímeros), sem falar no 
setor de fármacos (Roche, Rambaxy, Ser vier) e 
nos tradicionais de têxteis e confecções.

Na área de logística, destacam-se a moderniza-
ção e ampliação dos portos do Rio de Janeiro e do 
hubport de Itaguaí, aliadas à perspectiva da ins-
talação no litoral norte do porto de minérios do 
Açu (MMX). Outro investimento estratégico nessa 
área, incluído no PAC - Programa de Aceleração 
do Crescimento, é o Arco Metropolitano, que será 
um eixo integrador de fundamental importância 

das correntes de alimentação de transporte do 
porto de Itaguaí.

Contudo, o investimento de maior impacto no 
Estado, previsto para os próximos anos, é o Com-
plexo Petroquímico do Rio de Janeiro, COMPERJ. 
Planejado para ser instalado em Itaboraí/São 
Gonçalo, terá ref lexos positivos em toda a Re-
gião Metropolitana. Só no período de construção 
devem ser gerados mais de 200 mil empregos, 
atraindo para seu entorno centenas de empresas 
produtoras de bens e serviços, e consolidando na 
área, na medida em que haja adequado planeja-
mento, uma vigorosa cadeia produtiva.

O Rio de Janeiro está, portanto, claramente re-
vertendo o ciclo de decadência das últimas dé-
cadas. Isso passou a ser página virada em nossa 
história. O responsável original pela mudança é, 
como dito, a cadeia produtiva do petróleo. Po-
rém, já não se limita a ela. O Estado começa a 
se preparar, a partir de outras indústrias estru-
turantes, para o tempo do petróleo raro e muito 
caro. Também quanto a isso as oportunidades 
são amplas, desde o álcool de cana, tradicional 
no Norte f luminense, ao biodiesel desenvolvi-
do em nossas universidades. As oportunidades 
que estão sendo criadas são amplas. E delas não 
se benef iciarão apenas os grandes investidores, 
mas todo o cordão de micro e pequenas empre-
sas que se estruturarão em torno deles, e o cida-
dão f luminense em geral. 
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O Instituto Unibanco promoveu, em 2006, a rea-
lização de um estudo comparativo da situação do 
ensino médio no Rio de Janeiro, em Minas Gerais 
e em São Paulo, coordenado por Alberto de Mello e 
Souza, que recebeu o sugestivo título de “Ficando 
para trás: o ensino médio no Rio de Janeiro”.

Neste estudo, o Rio de Janeiro mostrou-se em mui-
to pior situação que os outros Estados da região, 
em todos os principais indicadores educacionais: 
repetência, evasão e distorção idade-série.

A taxa de repetência no Rio manteve-se constan-
te no período 1981-2001, enquanto São Paulo ex-
perimentou um decréscimo de 28,6% para 14,5%. 
Dados mais recentes revelaram, inclusive, que este 
indicador apresentou uma tendência crescente, 
expressa pelas taxas de 24,0% em 2002, 23,5% em 
2003 e 25,8% em 2004, valores acima da média na-
cional. O problema de f luxo ref lete-se em alto grau 
de defasagem idade série.

A distorção idade-série, que no período 1999-2005 caiu 
em São Paulo de 42,3 para 24,3 e em Minas Gerais de 
59,1 para 39,7, conservou-se constante no Rio em torno 
de 55,7. Este índice coloca o Estado em uma situação to-
talmente anômala, visto que o nível de distorção é mais 
que o dobro de São Paulo e 20% maior que a média na-
cional. Esta elevada distorção favorece o aumento das 
matrículas na Educação de Jovens e Adultos e a redução 
do número de concluintes no ensino regular.

Como conseqüência, 52% dos alunos da rede pública 
estudam no noturno, sendo que apenas 48% deles 
declaram trabalhar mais de 6 horas, o que denota 
não ser o trabalho a principal causa deste fenôme-
no. Os dados revelam também que os piores resulta-
dos no SAE B ocorrem justamente entre os alunos do 
curso noturno e os de maior defasagem idade-série.
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Quanto a estes resultados, no ano de 2003 apenas 
3.4% dos estudantes obtiveram médias conside-
radas satisfatórias em Matemática e 9.5% em Lín-
gua Portuguesa.

A repetência e os baixos desempenhos parecem estar 
associados a grande taxa de evasão que passou de 
8,9% em 2002 para 9,7% em 2003 e 10,7% em 2004. 

A Rede Estadual de ensino médio do Rio de Ja-
neiro apresenta também graves problemas opera-
cionais. Do total de escolas, 77% oferecem ensino 
médio e o também o ensino fundamental, muitas 
vezes geridos por redes diferentes, o que dif icul-
ta a administração. Além disto, 2/3 das escolas 
operam em dois ou três turnos, o que denota um 
uso intensivo do espaço escolar, reduzindo a car-
ga horária das turmas e dif icultando a realização 
de atividades complementares.

Apesar do aumento substantivo das matrículas 
no ensino médio, o Rio ainda enfrenta problemas 
de cober tura. Além disto, o conjunto das ques-
tões de f luxo e qualidade acaba por afetar pro-
fundamente o nível de terminalidade dos alunos 
deste grau de ensino.

As altas taxas de desemprego entre os jovens, as 
dif iculdades de inserção no mercado de trabalho 
formal, a baixa remuneração, além da dif iculdade 
dos mais pobres no f inanciamento dos seus estu-
dos, constituem fortes desestímulos para os jovens 
ingressarem ou completarem o ensino médio. So-
mam-se a isto os desincentivos derivados da pró-
pria concepção curricular. Nosso currículo não se 
assemelha nem à comprehensive school americana, 
em que uma proposta f lexível permite o direciona-
mento para a universidade ou para o mercado de 
trabalho, nem ao sistema dual europeu que possui 
escolas diferenciadas para cada uma destas fun-
ções. Em 2003, enquanto na Grã Bretanha e Argen-
tina, apenas 30% e 20% respectivamente do ensino 
médio eram direcionados para a universidade, no 
Brasil o percentual de escolas teoricamente volta-
das para o ensino superior era de 95%. 

Por outro lado, o mercado exige cada vez mais um 
mínimo de onze anos de escolaridade, ou seja, o en-
sino médio completo, o que contribui para aumen-
tar os níveis de desemprego entre os que desistem. 
Os jovens vêm desistindo tanto da escola quanto da 
busca pelo emprego, aumentando o percentual de 
desocupados, ou seja, dos que nem estudam nem 
trabalham. Estes jovens tendem a ser as maiores ví-
timas e os maiores agentes de violência.

Com o baixo índice de terminalidade do ensino 
médio, perdem os jovens e perde o país. Existe 
uma enorme discrepância entre o estágio de de-
senvolvimento do Brasil e o percentual da popu-
lação economicamente ativa (PEA ) com escola-
ridade média. Enquanto no Brasil 14,4% da PEA 
completaram o ensino médio, este percentual 
chega 28,2% na Índia; 45,3% na China e 55,2% na 
Coréia do Sul. Mesmo entre nossos vizinhos lati-
no-americanos este percentual é pífio, compara-
do ao México 37%; ao Chile 35,7% e à Argentina 
31,1%. Esta situação pode representar uma bomba 
de efeito retardado, afetando, a médio e a longo 
prazo, nosso nível de competitividade global.

Os problemas do ensino médio do Rio de Janeiro não se 
restringem ao campo financeiro. O investimento nes-
te grau de ensino, R$ 11 80,00 ano/aluno encontrase 
inclusive um pouco acima do custo estimado para es-
colas consideradas de boa qualidade (R$1000,00).

Já no campo dos salários, que não sofrem aumento 
a mais de dez anos, o problema parece mais comple-
xo. As propostas de aumento acabam sendo afetadas 
pelo enorme contingente de aposentados (40%) e 
pela grande expansão da rede. Salários baixos inter-
ferem diretamente no nível de atração que a carreira 
exerce, especialmente em áreas como matemática, 
física e química. A carência de professores nestas 
áreas já é um dado altamente preocupante.

Embora não haja estudos mais amplos sobre grau 
de satisfação de profissionais e alunos, dados em-
píricos parecem apontar para um enorme grau de 
insatisfação e descrença na possibilidade de me-
lhoria da situação atual. Os principais atores agem 
como se tivessem “jogado a toalha”. Isto remete à 
necessidade de instituir um vigoroso sistema de in-
centivos, baseados em avaliações, que dêem conta 
de restituir o ânimo das comunidades escolares.
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Um dos principais avanços ocorridos na educação 
do país foi a criação de importantes instrumentos 
de avaliação, tanto do rendimento do aluno (SAE 
B, ENE M, Prova Brasil), quanto da ação educativa 
em seus diferentes âmbitos. Além disto, foi criado 
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDE B), índice sintético que varia de 0 a 10, que 
combina critérios de desempenho e f luxo, e que 
leva em conta os resultados dos alunos em avalia-
ções como a Prova Brasil. As informações ser vem 
para f ixar metas a serem seguidas pelos sistemas 
estaduais e municipais, com acompanhamento de 
resultados e que serão utilizadas como critério 
para o repasse de recursos voluntários da União.

Um outro ativo da maior importância, que pode 
ser visto como um problema ou como parte da so-
lução, é o processo de formação inicial do corpo 
discente, realizado pelas universidades. É fato 
que as licenciaturas vêm enfrentando sérios pro-
blemas, como: (a) desarticulação entre teoria e 
prática; (b) estágios super visionados com dura-
ção reduzida, acompanhamento insuf iciente e 
falta de compromisso com resultados; (c) carga 
horária reduzida para as disciplinas pedagógicas, 
principalmente nas áreas de planejamento e ava-
liação. Apesar disto, os alunosmestre poderiam 
ser importantes agentes de melhoria dos atuais 
indicadores educacionais do ensino médio no es-
tado. Programas de aceleração de aprendizagem, 
de tutoria para trabalhar as defasagens trazidas 
do ensino fundamental, de apoio à gestão para 
resultados e de suporte a projetos pedagógicos 

específ icos poderiam ser desenvolvidos por uni-
versitários, melhorando tanto o ensino médio 
quanto a formação do futuro professor. 

Apesar de estarmos f icando para trás no ensino 
médio, nem tudo está perdido. A grande pergunta 
acaba sendo: af inal, o que pode ser feito?

Estudos realizados no Brasil e América Latina mos-
tram que escolas de boa qualidade são fruto de polí-
ticas públicas que: (a) reforçam a autonomia e o pro-
tagonismo da comunidade escolar; (b) promovem a 
concepção de planos de melhoria de qualidade, com 
metas e compromissos pactuados; (c) utilizam as 
metas e compromissos como agentes catalisadores 
da ação coletiva; (d) oferecem recursos f inanceiros 
em função de necessidades definidas como prioritá-
rias pela própria comunidade escolar; (e) disponibi-
lizam apoio técnico para um processo de gestão para 
resultados (f) criam sistemas de incentivos para os 
atores-chave; (g) implantam sistemas de monitora-
mento e avaliação de resultados.

Dadas as limitações burocráticas das ações gover-
namentais, políticas públicas de melhoria da qua-
lidade da educação deveriam ser fruto de Parcerias 
Público Privadas Sociais (PPPS), norteadas por 
Planos Estratégicos, com metas pactuadas, papéis 
e responsabilidades de cada setor def inidas e sis-
temas de monitoramento e avaliação transparentes 
e efetivos. A educação de nossos jovens é um dos 
mais importantes bens públicos. A melhoria de sua 
qualidade é, portanto, tarefa de todos. 
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A economia do Estado do Rio de Janeiro tem cres-
cido mais do que a média do resto do país desde a 
segunda metade da década dos 90. Até muito re-
centemente, este dinamismo se explicava unica-
mente pela extraordinária pujança da extração de 
petróleo – o que gerava uma série de distorções:

»  Um crescimento “chinês” no inter ior do Estado, 
enquanto a economia da Região Metropolitana 
def inhava;

» Baixa geração de trabalho e renda;

»  A manutenção da renda domiciliar per capita na 
Região Metropolitana explicada unicamente pela 
crescente incidência de aposentadorias e pensões 
na renda disponível;

» Evolução medíocre dos indicadores sociais;

»  “Dopagem” das contas públicas, desperdiçan-
do grande parte das receitas extraordinárias dos 
royalties em despesas de custeio.

Esta nota técnica oferece uma série de elementos 
para analisar estes fenômenos detalhadamente. 

Ela aponta também, no entanto, para uma rever-
são (ou uma possibilidade de reversão) destas ten-
dências no período mais recente. Há evidências, 
de fato, de que não apenas estejam crescendo as 
receitas tr ibutárias oriundas das atividades “não-
petróleo” como, sobretudo, a renda do trabalho na 
Região Metropolitana – e de forma muito expres-
siva. 

Ou seja: ela oferece fortes indícios de que o “Rio 
além do petróleo” já esteja, ainda que de forma inci-
piente, acontecendo. 

O desaf io que temos pela frente é o de decifrar este 
processo na sua complexidade, de maneira a contri-
buir para a sua sustentabilidade.
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Com seus 43,797 Km2, o Estado de Rio de Janeiro – 
em termos geográficos – é o quarto menor Estado do 
Brasil. A sua extensão territorial é apenas superior à 
de Alagoas, Distrito Federal e Sergipe. O Rio, segun-
do IBGE , possui 18 microrregiões e 93 municípios.

O Estado do Rio de Janeiro tem a segunda densidade
demográfica mais alta do país (328 habitantes/ 
Km2), inferior apenas ao Distrito Federal (352.2 ha-
bitantes/Km2).

Uma característica demográfica relevante do nosso 
Estado é a taxa de urbanização, que em 2005, era de 
96.6%, a mais alta do país. O Distrito Federal ocupa o 
segundo lugar com 94.7% da sua população residin-
do em áreas urbanas (Gráfico I.1).

Segundo estimativas com base na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD /IBGE ), em 2005, 
o Estado do Rio de Janeiro possuía uma população 
de cerca 15.4 milhões de habitantes. Dos quatro Es-
tados da Região Sudeste, em termos populacionais, 
o Rio ocupa a terceira posição, superando apenas a 
Espírito Santo (3.41 milhões de habitantes).
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Da observação do Mapa acima, se pode concluir que 
o Rio apresentava em 2004 uma concentração sig-
nificativa populacional na Região Metropolitana do 
Estado. 1 A Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
(RMRJ) – composta por 20 municípios – concentra 
quase 3/4 da população do Estado (11.4 milhões 
dos 15.2 milhões habitantes que possuía o Estado). 
Na RMRJ, além da capital, existem outros municí-
pios com contingentes populacionais significati-
vos: Nova Iguaçu, São Gonçalo e São João de Meriti 
superavam cada um os 800 mil habitantes.

Finalmente, a excessiva concentração demográf i-
ca da capital torna o município do Rio de Janeiro 
na capital com maior peso na população do Estado 
de todo a Região Sudeste, representando 40% do 
total do Estado. No outro extremo, Vitória con-
centrava apenas 10% da população total de Espí-
rito Santo (Ver Gráf ico ao lado).

O peso relativo dos municípios do Rio de Janeiro e da 
RMRJ pode ser visto desde a ótica da densidade de-
mográfica dos municípios brasileiros. O Gráfico a se-
guir, mostra a distribuição dos municípios do país,
em 2000, com uma densidade superior a 200 habitan-

tes por Km2. Entre os trinta municípios mais densos
do Brasil, seis se localizam na RMRJ: São João de 
Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Rio de Janeiro, São 
Gonçalo e Niterói. No topo da distribuição encontra-
se São João de Meriti, com 12.9 mil Hab/Km2.
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A última dimensão da descrição demográfica reali-
zada na presente seção, diz respeito ao peso relati-
vamente significativo da população idosa no nosso 
Estado quando comparado com as outras Unidades  
a Federação. Com efeito, em 2005 o Índice de En-
velhecimento (número de pessoas com 65 anos ou 
mais por cada 100 jovens com menos de 15 anos de 

Três pontos devem ser destacados com relação às ca-
racterísticas demográficas do Rio de Janeiro: o peso 
relativo da RMRJ e do Município de Rio de Janeiro 
no Estado, o fato de existir em seis municípios da 
RMRJ as densidades demográficas mais altas do país 
e a existência relativa de uma proporção elevada de 
pessoas com mais de 65 anos de idade em relação ao 
número de adolescentes menores de 15 anos.

A densidade populacional passa a ser um fator de 
relevância na hora de avaliar alternativas de políti-
ca pública na medida em que centros urbanos mui-
to densos exigem ferramentas mais acuradas para 
a cançar um impacto maior. Por outro lado, o fato 
de existir um contingente significativo de idosos, 
obriga a pensar nos serviços de saúde, programas 
específicos para esta faixa etária e, f inalmente, 
enfrentar o tema da Previdência Social como temas 
transversais da terceira idade.

idade) do Rio é o mais alto do país como revela o Grá-
fico I.4, 49 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 
jovens com menos de 15 anos. Rio Grande do Sul e São 
Paulo, com índices de envelhecimento de 47 e 40, res-
pectivamente. No outro extremo se encontram Amapá 
e Roraima com um índice de 11 pessoas com mais de 
65 por cada 100 jovens menores de 15 anos.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Rio de 
Janeiro, em 2004, era de cerca de 151 bilhões de Re-
ais, segundo as Contas Regionais do IBGE .2 O Rio de 
Janeiro é a segunda Unidade da Federação com maior 
participação no PIB do país, em torno de 12,6% em 
2004, abaixo apenas de São Paulo (30,9%). Entre os 
quatro Estados mais representativos (São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul)3, o Rio 
de Janeiro foi o único que teve sua participação no 
PIB nacional aumentada entre 1992 e 2004.
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Com relação ao PIB per capita, o Estado do Rio de 
Janeiro também é o segundo maior do Brasil, mas 
superado desta vez pelo Distrito Federal. O PIB per 
capita do Rio de Janeiro ultrapassou o de São Paulo

pela primeira vez em 2002 e no último ano disponí-
vel essa distância aumentou expressivamente, como 
pode ser observado no gráfico II .2.4
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A evolução da participação do PIB f luminense mos-
tra que a perda de dinamismo da economia do Estado 
do Rio de Janeiro até meados dos anos 90 se rever-
teu a partir de 1998. Esse processo foi inf luenciado, 
sobretudo, pelo bom desempenho da extração de 
petróleo. A extrativa mineral, que contribuía com 
menos de 5% do PIB f luminense até 1998, passou a 
contribuir com mais de ¼ do produto em 2004,. Já 
a indústria de transformação teve sua participação 

reduzida de mais de 20% no início dos anos 90 para 
cerca de 16% em 2004, como mostra o gráfico II .3.

Com exceção do extraordinário crescimento da extra-
tiva mineral, em todos os outros setores de atividade 
econômica a participação do Estado do Rio no PIB na-
cional se manteve estagnada ou diminuiu. Destacase 
a queda de alguns setores como alojamento, alimen-
tação, transportes e comunicação (Gráfico II .4).
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Esse extraordinário desempenho da extrativa mine-
ral teve, no entanto, efeitos limitados sobre o mer-
cado de trabalho e qualidade de vida da população 
como veremos a seguir. A extração de petróleo é 
um setor intensivo em capital e concentra a maior 
parte das suas atividades no Norte do Estado, fora 

da Região Metropolitana, composta por 20 municí-
pios,5 onde moram três de cada quatro moradores 
do Estado do Rio de Janeiro. O Gráfico II .5 abaixo 
ilustra a rápida e vertiginosa queda da participação 
da Região Metropolitana no PIB estadual, de quase 
84% em 1996 para 53% em 2004.
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Por ter-se baseado, essencialmente, no dinamismo de 
um único setor, intensivo em capital, o crescimento 
recente da economia fluminense não tem se traduzido 
numa melhora significativa do mercado de trabalho do 
Estado do Rio de Janeiro. Embora tenham sido criados 
praticamente um milhão de novos postos de trabalho 
entre 1995 e 2005,6 a qualidade destes postos de tra-
balho deixou muito a desejar: houve crescimento da in-
formalidade e queda da renda do trabalho principal.

Mais de dois terços dos postos de trabalho criados no 
Estado do Rio de Janeiro foram empregos sem carteira 
de trabalho assinada (31,6%) ou trabalhos por conta-
própria (37,8%). De fato, como pode ser visto no gráfi-
co II .1 (ao lado), houve um aumento da participação 
desses segmentos do mercado de trabalho, enquanto 
a do emprego formal (com carteira e funcionário pú-
blico) registrou uma diminuição no Rio de Janeiro nos 
últimos dez anos, não observada na média brasileira. 
Assim, o crescimento de postos de trabalho no Estado 
do Rio foi preponderantemente informal, sobretudo, 
através do trabalho por conta própria. O trabalho por 
conta própria e o emprego sem carteira de trabalho as-
sinada juntos são responsáveis, em 2005, por 43,8% 
dos postos de trabalho no Estado do Rio de Janeiro, 
percentual maior do que o de empregados com cartei-
ra de trabalho assinada (41,7%).

Na Região Metropolitana, este fenômeno foi ainda 
mais agudo: o ritmo de crescimento do nível de ocu-
pação foi mais lento (14%, contra quase 20% no con-
junto do Estado) e três de cada quatro dos cerca de 
600.000 postos de trabalho criados foram empregos 
sem carteira de trabalho assinada (27,19%) ou traba-
lhos por conta-própria (41,43%).

Vale destacar também que a participação dos empre-
gadores na ocupação total caiu de 4,16% para 3,83% 
entre 1995 e 2005, na contramão do que tem aconteci-
do no resto do Brasil. Neste mesmo sentido, vale assi-
nalar que tem diminuído, no Estado do Rio de Janeiro, 
a proporção de pessoas que se lançam na abertura de 
seu próprio negócio que conseguem se tornar empre-
gadoras, como se vê no gráfico III .2.

164



RIO  além do PETRÓLEO 165RIO  além do PETRÓLEO 165

A Pesquisa Mensal de Emprego (PME/IBGE ), por 
sua vez, mostram que, mesmo de 2005 para cá, o 
nível de ocupação na Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro tem crescido mais lentamente que nas 
demais Regiões Metropolitanas. Merece ser res-
saltado, no entanto, que tem havido, desde 2004 
(sobretudo, em 2006), um signif icativo aumento 

da participação dos empregados com carteira as-
sinada na ocupação total (gráf ico III .4 abaixo), 
acompanhado de uma queda daquela dos empre-
gados sem carteira de trabalho assinada. Ou seja: 
há fortes indícios de uma importante melhora das 
condições de funcionamento do mercado de tra-
balho metropolitano no período mais recente.
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O segundo aspecto para a análise sobre a quali-
dade do trabalho é o compor tamento da renda 
real média do trabalho pr incipal. Esse indicador, 
seguindo a tendência nacional, sofreu sucessi-
vas quedas entre 1997 e 2003. A queda no Estado 
do Rio de Janeiro prosseguiu em 2004, e só se 

rever teu em 2005. A renda real média do traba-
lho pr incipal no Estado é infer ior à do Distr ito 
Federal e à de São Paulo - situação distinta da 
posição em termos de PIB per capita, que colo-
ca o Estado do Rio em segundo lugar, acima de 
São Paulo.
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Os dados da PME, que nos permitem trazer esta análise 
para o período mais recente, mostram que não apenas  
esta recuperação continuou, a partir de 2005, como se 
acentuou. Ao longo de três anos, entre 2003 e 2006, a 
renda real média habitual na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro tem crescido muito mais rapidamente 
que nas demais Regiões Metropolitanas, fazendo com 
que, pela primeira vez, ela se estabelecesse, agora em 
2007, em patamares superiores à media de todas as Re-
giões Metropolitanas pesquisadas.

Ainda que os que estejam registrando este aumento 
da renda sejam empregados do setor público e, prin-
cipalmente, trabalhadores por conta própria, este fe-
nômeno corrobora a importante inversão da tendên-
cia no período recente, no sentido de uma melhora 
do funcionamento do mundo do trabalho na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro.7 Por fim, o fraco de-

sempenho do mercado de trabalho do Estado do Rio de 
Janeiro entre meados da década de 90 até, pelo me-
nos, 2004, pode ser visto pelo comportamento da taxa 
de desemprego, que cresceu mais do que a média bra-
sileira nos últimos anos, como mostra o gráfico III.7. O 
Estado do Rio, com 12,5%, tinha a quarta maior taxa 
de desemprego do país em 2005 (Gráfico III .8).
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Apesar de ser um indicador sintético importante so-
bre o vigor do mercado de trabalho, a taxa de desem-
prego não pode ser analisada isoladamente. Sabe-se 
que o crescimento econômico tende a provocar um 
aumento da participação da população no mercado 

de trabalho, pressionando a alta do desemprego. 
A taxa de participação f luminense (64,1% da po-
pulação com 10 anos ou mais) cresceu mais que a 
média nacional nos últimos anos, mas ainda é uma 
das mais baixas do Brasil.

Os dados da PME, porém, nos permitem observar que 
a melhora no mercado de trabalho metropolitano no 
período mais recente tem se manifestado também 
através de uma queda da taxa de desemprego.8
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Os dados de nosso anexo estatístico mostram que este 
aumento da taxa de participação se concentrou entre 
mulheres com mais de 25 anos de idade, seja no Rio 
de Janeiro, seja no resto do Brasil. No caso específico 
do Rio, vale assinalar que houve um aumento também 
para os homens e que para as pessoas com mais de 50 
anos de idade – o que não se verifica no resto do país. 

Os dados da PME para o período mais recente 
mostram, no entanto (gráf ico III .11 abaixo), 
que tem havido uma nova queda da já baixa taxa 
de participação na Região Metropolitana.- o que 
tem contribuído para a queda que se obser va na 
taxa de desemprego.

A análise do comportamento do mercado de trabalho 
revela, portanto, um certo descompasso entre o dina-
mismo econômico do Estado do Rio de Janeiro e as con-
dições apresentadas aos trabalhadores fluminenses.

Os dados mais recentes da RMRJ revelam, no en-
tanto, que o desempenho do mercado de trabalho 
tem melhorado, principalmente, em relação à ren-
da dos trabalhadores.
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Segundo a PNAD , a pobreza no Estado do Rio de Ja-
neiro em 2005 era menos intensa que no conjunto 
do Brasil. Enquanto no Brasil, 29% da população  
pertencem a famílias com renda inferior à linha de 
pobreza e 11% às famílias com renda inferior a linha 
de extrema pobreza, no nosso Estado, aproximada-
mente 22% e 6% estão na situação de pobreza e de 
extrema pobreza, respectivamente. 9

O Rio de Janeiro, contudo, se tornou, recente-
mente, o Estado com o maior percentual de pobres 
do Sudeste. No início dos anos 90 era o segun-
do menor, superado apenas pelo Estado de São 
Paulo. Em relação às 27 Unidades da Federação, 
percebe-se a piora relativa do Estado que passa 
de quinto menor índice de pobreza em 1995 para 
nono lugar, agora ultrapassado por todos os Esta-
dos do Sudeste, a maior parte dos Estados do Sul 
e alguns Estados do Centro-Oeste. 

Isso ocorreu porque a redução da pobreza no Estado 
do Rio de Janeiro foi extremamente tímida em rela-
ção à verificada na maioria dos outros Estados bra-
sileiros. Para se ter uma idéia, entre 1995 e 2005, 
os Estados como Minas Gerais e Espírito Santo re-
duziram o percentual de pobres em quase a meta-
de, mas no Rio de Janeiro a queda foi de somente 
16%. A retração mais tímida fez com que o percen-
tual de pobres do Estado se aproximasse da média 
brasileira. Mesmo se considerarmos o período mais 
recente, entre 2003 e 2005, onde se observa uma 
diminuição acentuada do percentual de pobres no 
Brasil, no Estado do Rio a queda é mais lenta.10

Em termos de pobreza extrema, a situação do Esta-
do do Rio não é muito diferente. De quarto menor 
percentual de extremamente pobres do Brasil em 
1995, o Rio de Janeiro passa para sétimo lugar, em 
2005. Já, Minas Gerais avançou consideravelmente 
no ranking dos estados sobre percentual de extre-
ma pobreza (8º para 3º menor índice) diminuindo 
de 9,5% em 1995 para 5,0% em 2005, percentual 
este inferior ao do Rio (5,8%).

A pobreza está relacionada a dois fatores: a escas-
sez de recursos e/ou a sua má distribuição. No caso 
do Rio de Janeiro, como já visto anteriormente, não 
há um problema de escassez de recursos, pois apre-
senta a terceira maior renda domiciliar per capita 
do Brasil com 695 Reais, abaixo apenas do Distrito 
Federal (981 Reais) e São Paulo (704 Reais).
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O movimento da renda ao longo desses dez anos 
evidencia um certo crescimento até 1998 e a par-
tir daí há uma profunda deterioração da renda 
tanto no Rio de Janeiro como na média brasileira. 

Conforme pode ser visto no gráf ico IV.2, a ren-
da domiciliar per capita só volta a se recuperar 
a partir de 2003. No balanço do período como 
um todo, Rio de Janeiro tem um crescimento de 
apenas 2%, a metade da média brasileira.

Vale ressaltar as diferenças entre a renda domiciliar per 
capita e o PIB per capita analisando anteriormente. 
Além de metodologias distintas e períodos de referên-
cia distintos, a renda domiciliar compreende apenas 
a renda que está à disposição das famílias, enquanto 
o PIB considera o valor total do que é produzido no 

Estado. O fato do desempenho da renda domiciliar per 
capita não ser tão satisfatório quanto o do PIB evi-
dencia que as famílias fluminenses são relativamente 
pouco capazes de tirar proveito do crescimento eco-
nômico em curso, devido à natureza intensiva em ca-
pital e concentradora das atividades dinâmicas.
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Vale assinalar que esta discrepância na trajetória das 
duas variáveis seria ainda muito mais acentuada se 
não fosse o papel de amortecedor desempenhado pe 

as aposentadorias e pensões, cujo peso na renda das 
famílias fluminenses cresceu expressivamente, de 
22,8% em 1995 para 29,1% em 2005 (Gráfico IV.4).

Assim, apesar do crescimento relativamente baixo da 
renda domiciliar per capita, não se pode dizer que o 
Rio de Janeiro tenha um problema de escassez de re-
cursos. A pobreza está mais relacionada à sua distri-
buição, já que a posição do Rio de Janeiro em termos 
de desigualdade não é tão favorável quanto em termos 
de renda. O índice de Gini do Estado do Rio de Janeiro 
é de 0,56, o décimo maior do Brasil - mais alto que os 
de São Paulo e de Minas Gerais. O gráfico IV.5 mostra 
que, embora a desigualdade da distribuição da renda 
domiciliar per capita no Rio de Janeiro em 2005 seja 
menor que a verificada em 1995, esta queda se deu de 
forma mais lenta e errática que no resto do Brasil.11
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Os problemas socioeconômicos metropolitanos f i-
cam ainda mais visíveis quando observamos a evo-
lução da pobreza. Enquanto o percentual de pobres 
no interior passou de 30% para 20%, entre 1995 e 
2005, na região metropolitana, há maior oscilação, 
e no f inal do período f ica praticamente no mesmo 
nível de 1995 e atualmente igual ao do interior. Ou 
seja, a pobreza é cada vez mais metropolitana no 

estado do Rio de Janeiro. No tocante ao percen-
tual de pessoas extremamente pobres a situação 
da região metropolitana é ainda mais dramática. 
A RMRJ não foi capaz de reduzir a indigência en-
tre 1995 e 2005 permanecendo com cerda de 6% de 
pessoas extremamente pobres. Este índice no inte-
rior passou de 9,5% para 5,1%, no mesmo período, 
f icando inferior ao percentual da RMRJ.
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A trajetória da pobreza e da indigência no Estado está 
relacionado ao fato da economia fluminense estar cres-
cendo muito no interior e encolhendo, pelo menos até 
recentemente, na Região Metropolitana. Apesar da ren-
da domiciliar per capita da Região Metropolitana ainda 
ser mais alta do que a do Interior do Estado, a distân-
cia entre as duas tem caído expressivamente ao longo 
dos últimos dez anos. Através do gráfico IV.8, nota-se 

que enquanto a renda domiciliar per capita do In-
terior cresceu 23%, entre 1995 e 2005, a da Região 
Metropolitana registrou queda de 2% neste mesmo 
período. É preciso ter presente, porém, que a queda 
da renda nas áreas metropolitanas não foi um fenô-
meno apenas fluminense, já que considerando todas 
as áreas metropolitanas do Brasil, a renda domiciliar 
per capita diminuiu 6% ao longo desta década.
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Desta forma, melhoria dos indicadores de pobreza e 
indigência no interior do Estado do Rio de Janeiro 
ocorreram mais pelo crescimento da renda do que 
pela redução da desigualdade. O índice de Gini teve 
queda inexpressiva tanto na região metropolitana 
quanto no Interior. Destaca-se que a desigualdade 
de renda é menor no interior (Gráfico IV.9). 

O forte crescimento da renda do trabalho na Região 
Metropolitana verif icado no período mais recen-
te segundo a PME deve se traduzir numa redução 
da pobreza, mas isto ainda não pode ser corrobo-
rado – visto que os dados da PME captam apenas 
os rendimentos do trabalho e não são, portanto, 
adequados para mensurar adequadamente nem a 
renda domiciliar per capita, nem muito menos a 
evolução da desigualdade e da pobreza.
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O Estado do Rio de Janeiro está dilapidando a vanta-
gem comparativa que detinha na educação. Se, por um 
lado, mantém um nível de escolaridade média de sua 
população adulta relativamente elevada, por outro 
lado, os indicadores de educação infantil são iguais à 
média brasileira, piores do que os demais Estados do 
Sudeste - e o mais grave é que avançam menos do que 
a média. Há também nítidos indícios de uma crescente 
deterioração da qualidade do ensino em nosso Estado, 
não só em relação ao passado, mas mesmo quando se 
compara ao que vem ocorrendo no resto do país.

O Estado do Rio de Janeiro possui a segunda maior 
escolaridade média das pessoas com 25 anos ou 
mais (7,7 anos de estudo) em 2005, superado ape-
nas pelo Distrito Federal. Em termos de analfabe-
tismo da população com mais de 15 anos, o Rio de 
Janeiro também tem o segundo melhor índice, com 
4,8% das pessoas analfabetas.

Com relação à educação das crianças, os indicado-
res do Rio são, contudo, iguais ou piores do que 
os da média brasileira. No caso da freqüência a 
escola de crianças de 7 a 14 anos, o Estado do Rio 
apresenta um percentual de 94,4% - menor do que 

a média do Brasil, conforme mostra o Gráf ico V.2. 
No tocante ao atraso educacional e à defasagem, 
o Rio de Janeiro está praticamente no mesmo pa-
tamar que a média brasileira sendo que há dez 
anos atrás era muito melhor (Gráf ico V.3).
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Os dados do SAE B mostram que houve uma piora 
na qualidade da educação no Estado do Rio de Ja-
neiro em termos de resultado das notas em portu-
guês e em matemática. Esta tendência se verif icou, 
também, na maioria dos outros Estados, e pode ser 
explicada, pelo menos em parte, pela expansão da 
cobertura da educação no Brasil. Em termos tem-
porais, o Rio de Janeiro melhorou sua posição re-
lativa entre 1995 e 2005 nas notas da quarta série 
do Ensino Fundamental, mas caiu de posição na oi-
tava série do Ensino Fundamental e terceira série 
do Ensino Médio. A posição do Estado em relação 
às outras Unidades da Federação em 2005, entre-
tanto, vai piorando conforme aumenta o nível de 
instrução: passa de 5º e 4º lugar na quarta série do 
fundamental para 7º e 8º na oitava série, e cai para 
13º e 11º posição na terceira série do ensino mé-
dio, em português e matemática, respectivamente 
(Gráf icos V.4 e V.5).
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Os indicadores de saúde no Estado do Rio de Janei-
ro se revelam muito aquém dos níveis que deveriam 
ser esperados levando em conta o grau de desenvol-
vimento do Estado e os esforços que são realizados 
nesta área. Isto se deve não apenas à violência, mas 
à ineficiência e ineficácia das políticas públicas 
nesta área. Segundo o DataSus, a esperança de vida 

de um f luminense ao nascer em 2005 (último ano 
para o qual este dado foi estimado) era de 72 anos; 
um número próximo à média brasileira e inferior 
ao dos demais Estados do Sudeste, do Sul e do 
Centro-Oeste. Em outras palavras, nossa esperan-
ça de vida ao nascer é atualmente superior apenas 
aos estados do Norte e Nordeste do Brasil.

A razão mais óbvia que paira na opinião pública para 
tentar explicar este resultado reside nos altos indi-
cadores de violência que são registrados em nosso 
Estado. O gráfico V.7 mostra que, de fato, o Rio de 

Janeiro é o Estado que possui a maior taxa de ho-
micídios do Brasil, apesar da relativa melhora ob-
servada desde meados dos anos 90 (gráfico V.8).
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Como se sabe, a incidência dos homicídios é parti-
cularmente elevada entre os homens, sobretudo os 
jovens – como se vê nos gráficos V.9 e V.10 abaixo.
Note-se que:

»  A taxa de homicídio de homens no Estado do Rio 
de Janeiro também é a mais elevada do Brasil;

»  Ela representa quase o dobro da observada para o 
conjunto da população f luminense;

»  Não houve, para os homens, a melhora registra-
da para o conjunto da população f luminense en-
tre 1995 e 2004;

»  Para os homens jovens, por sua vez, a taxa de 
homicídio no Estado do Rio de Janeiro é mais do 
que o dobro do que para o conjunto dos homens, 
ou mais de quatro vezes mais elevada que para 
os f luminenses como um todo.
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Observe-se, por f im (no Gráfico V.12), que a taxa 
de homicídios de homens jovens na capital é ainda 
mais alta que no conjunto do Estado. A cidade do 
Rio de Janeiro, no entanto, está longe de ser a capi-
tal brasileira em que este fenômeno é o mais grave, 
ao contrário do que tanto se fala: os indicadores de 
Recife, Porto Velho, Maceió e Vitória são ainda pio-
res que os nossos. 
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A esperança de vida ao nascer no Estado do Rio de Ja-
neiro, contudo, não é relativamente baixa apenas por 
causa dos altos índice de violência. Veja-se, por exem-
plo (no gráfico V.13 abaixo), que a taxa de mortalidade 

infantil, ainda que mais baixa que a média nacional, é 
relativamente alta para os padrões registrados nos de-
mais Estados das regiões Sul e Sudeste (com a exceção 
de Minas Gerais) e no Distrito Federal.
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Se não somos capazes de cuidar direito de nossas 
crianças e de nossos jovens, isto não significa que 
sejamos capazes de cuidar muito bem de nossos ido-
sos – apesar do peso deles na população do nosso 
Estado e da importância na composição do total da 
renda disponível, através de suas aposentadorias 
e pensões. Os dados do DATAS US revelam que, em 
2005, a esperança de vida aos 60 anos de idade no 
Estado do Rio de Janeiro era de 21,2 anos, a mais 
baixa da região Sudeste e a décima entre as 27 Uni-
dades da Federação.

Como assinalado na introdução desta seção, estes 
resultados medíocres na área de saúde não são de-
correntes da insuficiência de esforços nesta área. 
Pelo contrário: como mostram os gráficos V.14 e 
V.15, o gasto per capita com saúde no estado do 
Rio de Janeiro é um dos mais elevados do Brasil e 
o número de médicos por 1000 habitantes é o mais 
alto do país. Ou seja: estes resultados devem ser 
atribuídos, em boa medida, à baixa qualidade das 
políticas públicas nesta área. Assim sendo, esfor-
ços para melhorar a gestão na área de saúde po-
dem produzir impactos significativos sem implicar 
em novos gastos para o governo.
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O aumento significativo da produção do petróleo no 
Estado do Rio de Janeiro teve uma multiplicidade de 
implicações na economia do Estado. O crescimento 
do Produto Interno Bruto do Rio a partir de 1998 foi 
o resultado do excelente desempenho da atividade 
extrativa mineral, cujo dinamismo pode ser apre-
ciado na participação crescente deste setor no PIB 
do Estado. Até 1998, a participação deste setor era 
inferior a 5%, ao passo que em 2004, representava 
mais de 25% do PIB estadual.12

No âmbito nacional, a contribuição do setor extrati-
vo mineral do Rio de Janeiro no PIB setorial nacio-
nal – no período 1998-2004 – cresceu em 30 pontos 
percentuais, pois em 1998 esta participação era de 
aproximadamente 50% e, em 2004, aproximava-se 
aos 80%. A relação entre este dinamismo do PIB e 
os avanços em termos do bem-estar da população 
foi analisada nas seções anteriores. Aqui o objeti-
vo principal é descrever esta evolução desde a ótica 
f iscal. Deve-se observar, aqui, que este setor cons-
tituiu-se no mais dinâmico da economia f luminense 
nos últimos dez anos e é sujeito a um regime espe-
cial de imposição, já que o ICMS é arrecadado não 
na origem, mas no destino. Ë por esta razão que tem 
sido estabelecido o regime dos royalties.

A partir de agosto de 1997, com a Lei 9.487 deste 
mesmo ano, a distribuição dos valores dos royalties 
sobre a produção de petróleo e gás natural tem como 
beneficiários a União, Estados e Municípios. Além 
disso, a alíquota dos royalties foi alterada com este
mesmo instrumento legal de 5% para 10%. O cálculo 
dos valores toma em consideração três critérios ou 
variáveis: produção, preços e taxa de câmbio. 

Esta Lei também determina, em seu artigo 50, o pa-
gamento de royalties como Participação Especial (PE), 
nos casos de Estados e Municípios com grande volume 

de produção, ou de grande rentabilidade. Porém, este 
artigo foi regulamentado somente em 1998 através do 
Decreto 2.705/98. O pagamento por esta Participação 
Especial passou a vigorar a partir do ano 2000. A ar-
recadação da Participação Especial depende também 
das variáveis: produção, preços e taxa câmbio, além 
de um quarto critério: alíquotas. Estas alíquotas são 
determinadas a partir dos critérios estabelecidos para 
apuração de resultados dos campos produtores. Para 
efeitos do presente relatório, os valores são os que 
correspondem ao Estado do Rio de Janeiro e expressos 
em Reais de 2006 segundo a Tabela abaixo.
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Em 1998, a receita do Governo de Estado provenien-
te dos royalties alcançava o valor de R$ 56 milhões 
(em Reais de 2006), enquanto que em 2004, a re-
ceita proveniente dos royalties atingiu R$ 3,1 bi-
lhões (em Reais de 2006). Este salto na receita dos 
royalties se explica por três fatores: crescimento da 
produção, o aumento dos preços internacionais e, 
principalmente, pela implantação a partir do ano de 
2000 do fundo de participação especial, que gratif i-
ca os Estados com maior produção. O Gráfico VI.1 a 
seguir revela a crescente importância dos royalties 
como porcentagem do PIB do Estado. 

Apesar do forte aumento da receita de royalties, o 
dinamismo do setor extrativo mineral teve impacto
pouco significativo na saúde das f inanças públicas 
do nosso Estado. Assim, entre 2002 e 2006, o cres-
cimento expressivo dos royalties provenientes da 
extração do petróleo não foi suficiente para acele-
rar a redução do endividamento estadual nem para 
reverter a tendência de deterioração dos balanços 
f iscais do Estado. Naturalmente, é sempre possível 
observar que a situação fiscal do Rio de Janeiro po-
deria ter enfrentado um quadro negativo ainda mais 
agudo se não fosse essa expansão da receita prove-
niente dos royalties. 

Como revelam os Gráficos abaixo, a redução do 
endividamento do Rio de Janeiro foi menor à ob-
servada nos outros Estados brasileros: a dívida 
consolidada líquida como proporção da receita 
corrente líquida do Rio de Janeiro caiu de 2.35 em 
2002 para 1.68 em Abril de 2007 – redução de 28% 
– enquanto que a razão dívida consolidada líquida 
receita corrente líquida do conjunto dos Estados 
brasileiros caiu de 1.95 para 1,33 no mesmo perío-
do, redução de 32% (Ver Gráficos VI 2a-2b).13
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satisfatória, revela um sintoma de recuperação 
econômica importante do Rio Janeiro que sai da 
esfera do setor extrativo mineral. A conseqüência 
principal foi o aumento da dependência das f i-
nanças estaduais em fontes de f inanciamento que 
não dependem da ação do Estado. O Gráfico VI.4 
apresenta esta tendência na composição da recei-
ta corrente para 2002 e 2006. No período 2002-
2006, a participação da receita tributária própria 
na receita corrente diminuiu de 61% para 56%; 
enquanto que a participação das receitas prove-
nientes das transferências aumentou em 9 pontos 
percentuais (de 15% em 2002 para 24% em 2006). 
É importante deixar claro que as receitas prove-
nientes dos royalties encontram-se neste item da 
receita proveniente das transferências.

Com relação aos resultados f iscais, o que se observa 
é que longe de terem melhorado com esse inf luxo 
de receitas provenientes de royalties, os balanços 
primário, em conta corrente, nominal e balanço or-
çamentário, em termos da Receita Corrente Líquida 
(RCL), experimentaram uma piora durante o perío-
do 2002 a 2006.14 

Pelo lado da receita, o aumento dos royalties não 
apenas levou ao aumento real da receita corrente 
estadual, mas teve um impacto ainda mais signi-
ficativo na composição da receita corrente. Entre 
2002 e 2006, a taxa de crescimento real das receitas 
provenientes dos royalties foi de 206%, fato este 
que inf luenciou o aumento das receitas provenien-
tes das transferências correntes (taxa de crescimen-
to real de 118%).

No entanto, neste mesmo período, a receita cor-
rente experimentou uma taxa de crescimento em 
termos reais de 30% (de R$ 25,6 bilhões em 2002 
para R$ 30,5 bilhões em 2006). No que diz respei-
to à receita tributária, no mesmo período, a mesma 
experimentou uma taxa de crescimento em termos 
reais de 21% (de R$ 15,5 bilhões em 2002 para R$ 
18,8 bilhões em 2006). O crescimento da receita 
tributária, apesar de não ter sido completamente 
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Finalmente, ainda no lado da receita, vale men-
cionar que a receita de capital apresenta a mesma 
taxa de crescimento em termos reais do que a re-
ceita corrente, 30% no mesmo período sob análise 
(de R$ 642,2 milhões em 2002 para R$ 836 milhões 
em 2006). Este crescimento é resultado do aumen-
to significativo da receita proveniente da alienação 
de ativos em 2003 (R$ 365 milhões) e 2004 (R$ 229 
milhões) e da amortização de empréstimos devidos 
ao Estado, apesar das perdas significativas da recei-
ta proveniente das operações de crédito (de R$ 540 
milhões em 2002 para R$ 353 milhões em 2006).

Do lado da despesa, para analisar o efeito do au-
mento de receita proveniente dos royalties, a pre-
sente seção discute três opções que poderiam ter 
sido adotadas com o objetivo de corrigir problemas 
f iscais do Estado. 

a. Em primeiro lugar, poderia ter aumentado o in-
vestimento estadual com o objetivo de melhorar as 
perspectivas de crescimento do Rio de Janeiro. 

b. Em segundo lugar, poderia ter diminuído mais 
acentuadamente o nível de endividamento, de ma-

neira a melhorar as condições de acesso do Estado 
ao mercado de capitais.

c. Em terceiro lugar, poderia ter enfrentado o pro-
blema da previdência social que atinge a grande 
maioria das Unidades da Federação.

No que diz respeito ao primeiro aspecto, o volume 
de investimentos, verif icou-se que a taxa de cresci-
mento real entre 2002 e 2006 da despesa corrente em 
relação à taxa de crescimento da despesa de capital 
foi duas vezes maior (33% e 15%, respectivamen-
te). Mais do que isso, dos três itens que compõem 
as despesas de capital (Investimentos, Inversões 
Financeiras e Amortização da Dívida) tem-se que 
os investimentos sofreram uma redução de 15,2% 
no período sob análise. Em termos absolutos, de R$ 
2,01 bilhões em 2002 para R$ 1,7 bilhões em 2006 
(Ver Gráfico VI.5).

Porém, o fato que merece destaque e visível no 
Gráf ico VI.5 demonstra um processo de recupera-
ção muito signif icativo das despesas com investi-
mentos a partir de 2003, quando o montante foi 
de R$ 900 milhões.
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A preocupação com o nível de investimentos é com 
os retornos futuros – ou seja, com a receita futura 
para o Estado – desde uma ótica f iscal. Uma segun-
da preocupação é que os investimentos públicos 
possuem impacto no nível de atividade econômica, 
a geração de empregos e renda, e a complementari-
dade com os investimentos do setor privado.

A segunda questão – a redução do endividamento do 
Rio de Janeiro – é um aspecto nevrálgico da capaci-
dade futura de captar empréstimos. Nesse aspecto, 
como foi mencionado acima, o Rio de Janeiro redu-
ziu seu endividamento, mas outros Estados o fizeram 
mais sem contar com essa receita extraordinária dos 
royalties. Analisar a evolução da dívida do Estado im-
plica analisar os dois componentes: a amortização da 
dívida e o pagamento dos juros e encargos.

No Gráfico VI.5 observou-se que a amortização da dí-
vida no período 2002-2006, aumentou de R$ 653 mi-
lhões para R$ 729 milhões, uma taxa de crescimento 
de 11,6%. O pagamento de juros apresentou uma taxa 
de crescimento ligeiramente maior: 13,4%, passando 
de R$ 1,9 bilhão para R$ 2,2 bilhões. Assim o serviço 

da dívida (a amortização da dívida e o pagamento 
dos juros e encargos) teve um crescimento baixo, o 
que implica que o Estado não utilizou o aumento de 
receita para diminuir seu endividamento na inten-
sidade que seria desejável.

Saber como esta evolução afeta a capacidade futu-
ra de endividamento do Estado passa pela rigorosa 
observância de dois limites da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF): a) a razão – como porcentagem 
– entre a Dívida Consolidada Líquida e a RCL, cujo 
teto superior não pode ultrapassar a 200%; e b) 
a razão – como porcentagem – entre o Serviço da 
Dívida e a RCL cujo teto estabelecido é de 11,5%.

No que diz respeito ao primeiro limite, informa-
ções recentes da Secretaria de Fazenda do Estado 
do Rio de Janeiro af irmam que a Dívida Conso-
lidada Líquida alcançou 167% da RCL em 2007 
(abril). Isto signif ica que em teoria, haveria um 
espaço signif icativo para aumentar a Dívida de 
Consolidada Líquida em 28 pontos percentuais 
da Receita Líquida Real, que equivale a um mon-
tante de R$ 7,2 bilhões.
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No entanto, o quadro acima descrito é incompleto 
quando não é observado o segundo limite da LRF (a 
razão – como porcentagem – entre o Serviço da Dívi-
da e a RCL), que é de 11,5%. Entre 2002 e 2005, o Rio 
de Janeiro – apesar da queda gradual desta razão 
– permaneceu acima do limite de 11,5%. Apenas em 
2006, o nosso Estado, conseguiu ficar abaixo deste 
limite (11,08%). O fato de o Estado ter atingido um 
nível inferior ao estabelecido por Lei, significa que, 
segundo os dados para 2006, existiria um espaço de 
endividamento de apenas R$ 109 milhões, ao con-
siderar este outro indicador da LRF. Assim, este úl-
timo limite da LRF parece ser o gargalo real e mais 
severo para a capacidade de endividamento futuro 
do Rio de Janeiro.

Uma estratégia de utilização da receita dos royalties 
para acelerar a redução de dívida poderia ter levado 
à melhora da capacidade de endividamento do Esta-
do e a uma redução do pagamento futuro do serviço 
de dívida. A pergunta é porque não se implementou 
até hoje esta estratégia? Possíveis respostas podem 
ser encontradas na análise do comportamento da 
despesa corrente, principalmente, em relação a dois 
temas: as despesas com pessoal dos inativos e as ri-
gidezes das despesas. Esta questão corresponde ao 
terceiro tema proposto aqui.

Entre 2002 e 2006, a despesa com Pessoal e Encargos 
Sociais experimentou uma taxa de crescimento de
15%, de R$ 12 bilhões para R$ 13,8 bilhões (Ver 
Gráfico VI.6). É importante lembrar que a taxa de 
crescimento da Receita Corrente foi de 29%. Fato 
este positivo que revela um crescimento maior das 
receitas correntes do que as despesas com pessoal 
ativo e aposentadorias e pensões.

Analisando a evolução das despesas com o Pessoal 
Ativo e as Aposentadorias e Pensões observa-se que 
as segundas tiveram um crescimento significativa-
mente maior.

No caso das despesas com o Pessoal Ativo se obser-
va uma estabilidade relativa durante o período sob 
análise, com uma taxa de crescimento para todo 
o período de 8%. A tendência preocupante surge 
das despesas com as Aposentadorias e Pensões, 
que no mesmo período experimentou uma taxa de 
crescimento de 26%. Com efeito, em 2002 as des-

pesas com as Aposentadorias e Pensões alcança-
vam o montante de R$ 4,6 bilhões, ao passo que 
em 2006 este valor era de R$ 5,9 bilhões. Uma 
estratégia de meio e longo prazo para resolver o 
problema do sistema de previdência social do Es-
tado deveria ser um dos desaf ios prioritários do 
Governo do Estado.
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Esta redução da partipação das Despesas com Pesso-
al e Encargos Sociais foi absorvida completamente 
pelas Outras Despesas de Custeio (cor vermelha). 
Mais preocupante ainda, o peso relativo dos inves-
timentos também diminuiu (cor preta). As despesas 
de Custeio expressam os custos de manutenção da 
máquina do Estado. Assim, a tendência descrita não
pode ser avaliada como positiva na medida em que o 
aumento da receita foi direcionado prioritariamente 
para financiar despesas com a máquina pública re-
duzindo desta forma os investimentos. A necessida-
de de aprofundar a análise neste item das Despesas 
de Custeio pode contribuir para uma racionalização 
desta despesa no curto prazo. 

É importante mencionar que o Rio de Janeiro vem se 
distanciando do teto estabelecido pela LRF para a 
razão – como porcentagem – entre a Despesa Líqui-
da com Pessoal15 e a RCL (60%). Em 2006 este razão 
era de 49,4%, sendo que em 2002 era de 58%. A me-
lhora diz respeito ao aumento mais do que propor-
cional da Receita Corrente Líquida quando compa-
rada com a Despesa Líquida com Pessoal. Até 2006, 
nenhuma tendência de contenção da despesa com 
Aposentadoria e Pensões pôde ser observada.

Para f inalizar a descrição e análise da despesa com 
o propósito de consolidar analiticamente os três 
temas tratados de forma isolada concluímos com 
algumas considerações sobre a rigidez da despesa. 
O Gráfico VI.7 sintetiza a estrutura dos principais 
itens da despesa para o período 2002-2006. Estes 
componentes foram organizados de acordo com o 
grau de rigidez (de baixo para cima).

Assim, as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, 
as Transferências a Municípios (constitucionalmen-
te estabelecidos), os Juros e Encargos da dívida e a 
Amortização podem ser considerados itens com maior 
grau de rigidez. Por outro lado, as Outras Despesas de 
Custeio e os Investimentos são os itens menos rígidos 
pelo fato que podem ser alterados no curto prazo.

O Gráfico VI.7 revela, aparentemente, que o grau de 
rigidez teria diminuído em pelo menos 10 pontos per-
centuais entre 2002 e 2006, passando de 72% para 
62%, respectivamente. Os itens de maior flexibilidade 
– Outras Despesas de Custeio e os Investimentos – re-
presentavam em 2006 aproximadamente 38%.

Em que itens específicos ocorreram estas mudanças? 
As Transferências a Municípios, a Amortização da Dí-
vida e a Despesa com Juros e Encargos permaneceram 
praticamente estáveis. Portanto, o ganho de 10 pon-
tos dos itens com maior grau de flexibilidade foi re-
sultado da perda de importância relativa das Despesas 
com Pessoal e Encargos Sociais.
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Desde a ótica fiscal o Rio de Janeiro não apro-
veitou ao máximo as oportunidades criadas 
pela expansão das receitas provenientes dos 
royalties, principalmente no que diz respeito à 
realização de investimentos públicos que for-
taleçam e sinalizem de forma inequívoca uma 
reconversão do perfil produtivo do nosso esta-
do para além do petróleo.

no entanto, muitas das descrições e análises 
anteriores sobre estas variáveis fiscais revelam 
potencialidades e processos positivos em anda-
mento, é verdade que muitos deles incipientes, 
mas que mostram que o Rio de Janeiro pode 
estar assentando as bases de um crescimento 
econômico dinâmico e diversificado para além 
do petróleo. 

o primeiro deles, como foi mencionado an-
teriormente, é a recuperação do ritmo de in-
vestimentos públicos a partir de 2003. Resta 
elaborar análises sobre as áreas em que foram 
realizados estes investimentos e seus impactos 
em termos de geração de emprego e renda.

Em segundo lugar o quadro fiscal do Estado, 
mensurado através de diversos indicadores in-
cluindo aqueles da lRF, não revela um estado 
de “calamidade” ou de crise fiscal como outras 

Unidades da Federação enfrentam. o que é pos-
sível afirmar é que, justamente pelo fato de 
ter um quadro que em nenhum momento pode 
ser diagnosticado de crítico, as bases para um 
conjunto de ações à altura dos desafios futuros 
estão dadas.

Em terceiro lugar, o fato de o Estado experimen-
tar um crescimento – ainda que moderado – na 
arrecadação de impostos é um indicativo ro-
busto de aumento de dinamismo econômico das 
atividades que não são as do petróleo. melhorar 
o esforço de arrecadação em uma economia que 
mostra sinais de retomada do crescimento au-
menta as perspectivas da saúde fiscal.

Em quarto lugar, se por um lado, os indícios 
de um processo de racionalização das despesas 
no sentido de reduzir ainda mais as rigidezes 
orçamentárias ainda são incipientes, por ou-
tro lado, o fato de ter identificado um aumen-
to significativo das outras despesas de custeio 
revelam duas coisas: a) a remoção parcial das 
limitantes das rigidezes orçamentárias e b) a 
necessidade de um choque de gestão que pode-
ria corrigir distorções já no curto prazo. Uma 
análise aprofundada da composição destas des-
pesas de custeio é um requisito básico para este 
choque de gestão.
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O Estado do Rio de Janeiro passou por um período de 
decadência econômica nos anos 80 e 90, com conseqü-
ências negativas sobre o desempenho de indicadores 
socioeconômicos. No entanto, parece estar ocorrendo 
uma reversão desse ciclo que pode ser percebida pelo 
crescimento da renda. O Rio em 2006 tem a 2ª maior 
renda per capita entre os estados do Brasil, ultrapas-
sando São Paulo e ficando atrás do Distrito Federal. No 
entanto, esse processo de recuperação parece tênue, 
visto que o Rio de Janeiro ainda ocupa posições muito 
desfavoráveis em indicadores como desigualdade de 
renda (17º lugar), freqüência escolar (23º) e taxa de 
desemprego (27º). Se continuar com esse estilo e/ou 
ritmo de desenvolvimento, esses indicadores (e ou-
tros) irão piorar nos próximos 4 anos, o que pode com-
prometer uma melhora no futuro em termos de bem-
estar da população f luminense. 

Os indicadores que def inem a situação do Estado 
do Rio de Janeiro podem ser classif icados em três 
grupos. O primeiro grupo é composto por indica-
dores que colocam o Rio de Janeiro em uma situ-
ação bastante favorável. O segundo diz respeito 
a indicadores aquém do esperado para o nível de 
desenvolvimento do Rio de Janeiro. Já nos indica-
dores do terceiro grupo, o Rio de Janeiro tem uma 
posição bastante desfavorável, f icando em posição 
semelhante a estados do Nordeste. 
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O Rio de Janeiro tem uma boa colocação nos indi-
cadores de renda e educação da população adulta. 
A renda domiciliar per capita do Rio de Janeiro, em 
setembro de 2006, é de R$ 799, a segunda do Brasil 
(abaixo apenas do Distrito Federal). O PIB per ca-
pita e a renda do trabalho estão em terceiro lugar, 
superados por São Paulo, além do Distrito Federal. 
Também em segundo lugar entre as 27 Unidades da 
Federação, estão os indicadores de escolaridade 
média da população com mais de 25 anos de idade 
e a taxa de analfabetismo de jovens e adultos, per-
dendo apenas para o Distrito Federal. A população 
f luminense tem em média 8 anos de estudo, o equi-
valente ao primeiro grau completo.

Nem tão favoráveis são os indicadores de pobreza do 
nosso Estado. Embora tenha a segunda maior renda 
domiciliar per capita do país, 16,3% da população do 
Rio de Janeiro vive com renda inferior ao nível mínimo 
necessário à satisfação das suas necessidades básicas, 
representado pela linha de pobreza (R$ 183). Sete es-
tados brasileiros têm percentual de pobres menor do 
que no Rio de Janeiro, dentre eles: Espírito Santo, 
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Em termos de in-
digência, a colocação do Rio de Janeiro é um pouco 
melhor, mas ainda pior do que os outros estados do 
Sudeste, Santa Catarina e Goiás.

O descompasso entre os dados de pobreza e de renda 
é explicado pela sua má distribuição. O Coeficiente de 
Gini do nosso Estado é superior a todos os estados do 
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e a maioria dos estados do 
Norte. Temos um padrão nordestino de desigualdade.

Além da desigualdade de renda, os grandes dramas do 
nosso Estado são percebidos nos indicadores de edu-
cação das crianças e de desemprego. A universalização 
do ensino fundamental não ocorreu no Rio de Janeiro; 
5,4% das crianças de 7 a 14 anos estão fora da escola. 
A freqüência escolar no Estado chega a ser inferior ao 
de alguns estados do nordeste como Sergipe, Rio Gran-
de do Norte e Ceará. Além da baixa freqüência, há um 
grande atraso educacional. Quase 12% das crianças de 
10 a 14 anos estão mais de dois anos atrasadas, porcen-
tagem superior a todos os estados do Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste, além de Rondônia, Roraima e Amapá.

Por fim, o Estado do Rio de Janeiro apresenta a maior 
taxa de desemprego de todas as Unidades da Fede-
ração. Esta posição foi alcançada em 2006, quando 
superou o desemprego do Distrito Federal. O aumen-
to do desemprego foi proporcionado, em parte, pela 
maior pressão da força de trabalho com o aumento da 
taxa de participação, mas, principalmente, por um 
desempenho medíocre do nível de ocupação. 
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O quadro do Rio de Janeiro em 2006 é resultado de 
um desenvolvimento que não encontra caminho para 
transformar crescimento econômico em melhoras 
significativas em diversos indicadores sociais que 
podem comprometer o futuro. Para dar uma idéia, 
foram feitas projeções para 2010, caso esses indica-
dores continuem com a mesma trajetória média dos 
últimos 8 anos. Uma análise geral mostra que todos 
os indicadores vão melhorar, com exceção da taxa de 
desemprego, mas se continuar com essa trajetória, o 
Estado do Rio manterá sua posição ou ficará ainda 
pior em relação aos outros Estados do Brasil.

O Estado do Rio de Janeiro manterá sua posição nos
indicadores de educação de adultos. Verifica-se que os 
indicadores de educação de adultos continuam melho-
rando de tal forma a manter o Estado do Rio de Janeiro 
em 2º lugar entre as unidades da federação do Brasil. 
O Rio mantém-se em 3ª colocação em relação à renda 
do trabalho e perde posição quando se consideram os 
indicadores de renda e PIB per capita.

Em relação aos indicadores em que o Rio de Janeiro 
tem desempenho inferior, as proporções de pobres 
e indigentes irão diminuir ao longo dos próximos 4 
anos. Apesar dessa diminuição, mantém-se em 6º 
lugar no caso do indicador de pobreza e passa de 6º 
para 8º Estado com menor proporção de indigentes!

Essa piora relativa do indicador de indigentes pode 
ser entendida analisando os indicadores em que o Rio 
se encontra em posição desfavorável. A desigualdade 
já elevada se torna ainda relativamente maior, visto 
que o índice de Gini no Rio passa de 17º para 20º lu-
gar. Isso se deve ao fato de que a redução recente da 
desigualdade no Rio de Janeiro foi bem menor do que 
a média brasileira e do que em vários estados. Esse é 
um elemento que explica, em alguma medida, piora 
relativa da proporção de indigentes no Rio quando 
comparado com os outros estados.

O Estado do Rio também comprometerá seu futuro 
caso não consiga avançar nos indicadores em que tem 
posição muito desfavorável, visto que se continuar 
com essa trajetória terá uma piora relativa tanto do 
indicador de atraso quanto o de freqüência escolar. O 
Rio de Janeiro que apresentará a 3ª maior renda per 
capita entre os estados do Brasil ocupará o 23º lugar 
em termos de freqüência escolar.

Por fim, o quadro preocupante do desemprego, em 
que coloca o Rio na perspectiva, caso mantenha a 
trajetória passada, de se manter na pior colocação 
entre os estados do Brasil, com projeção de aumento 
da taxa de desemprego nos próximos anos. 

Com o objetivo de traçar rumos nas condições de vida 
da população do nosso estado foram construídos dois 
índices sintéticos com base na Pesquisa Nacional de 
Amostra por Domicilio (PNAD ) para o período 2001- 
2006: o Índice de Condições do Presente e o Índice 
de Aptidão para o Futuro. Os índices foram calculados 
para todas as Unidades da Federação, para as 10 Re-
giões Metropolitanas do país contempladas na PNAD, 
para a média brasileira e para o Brasil Metropolitano.

O Índice de Condições do Presente é o resultado de 
quatro componentes: dois indicadores e dois índices. 
Os indicadores são a renda domiciliar per capita e a 
escolaridade média das pessoas com 25 anos ou mais 
de idade. Esses indicadores foram normalizados to-
mando como base a maior renda domiciliar per capita 
ou a maior escolaridade encontrada em cada estado 
ou em cada região metropolitana. O terceiro e quarto 
componentes são os Índices de Qualidade da Moradia 
e Aparelhamento dos domicílios. No caso do compo-
nente da Qualidade da moradia, adotou-se o critério
de considerar como moradia com padrões mínimos 
de “qualidade” àqueles domicílios que cumprem as 
quatro condições, a saber: foram construídos com 
materiais duráveis e possuem acesso a esgotamento 
sanitário adequado, água e energia elétrica.

Lógica semelhante foi utilizada para o Índice de Apa-
relhamento dos domicílios: é considerado como apa-
relhado aquele domicílio que possui pelo menos um 
aparelho de televisão, geladeira, fogão e máqu na de 
lavar roupa.
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Índice de Condições do 
Presente do Rio de Janeiro

 TABELA I.3 

ÍNDICE DE APTIDÃO PARA O FUTURO

I Porcentagem de domicílios que possuem todas as crianças 
entre 7 e 14 anos de idade freqüentando o Ensino Fundamen-
tal sem atraso escolar

II Porcentagem de domicílios que possuem todos os adolescentes 
entre 15 e 17 anos de idade freqüentando o Ensino Médio

III Porcentagem do domicílios que possuem telefonia (móvel ou fixa)

IV Porcentagem de domicílios que possuem computador com 
acesso a internet

V Porcentagem de domicílios com meninas entrem 13 e 17 anos 
de idade que não possuem filhos.

 GRÁFICO I.1 

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE CONDIÇÕES DO PRESENTE NO BRASIL - 2001 / 2006

Fonte: Elaborção Própria do IETS com base nos dados da PNAD/IBGE.
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1. É importante sublinhar que a redução – entre 2001 e 2006 – nos valores dos 
Índices na maioria dos Estados da Região Norte é produto da incorporação das áreas 
rurais na PNAD a partir de 2004.

O Índice de Aptidão para o Futuro foi construído com 
base em cinco componentes: todas as crianças entre 7 
e 14 anos de idade freqüentando o ensino Fundamen-
tal sem atraso escolar, todos os adolescentes entre 15 e 
17 anos de idade freqüentando o Ensino Médio, acesso 
à telefonia (móvel ou fixo), computador com acesso à 
internet e meninas entre 13 e 17 anos de idade que não 
possuem filhos (ausência de gravidez precoce).

O Índice de Condições do Presente procura mensurar 
o grau de desenvolvimento socioeconômico da popu-
lação a partir de parâmetros que revelam os “ativos 
correntes” que um domicílio possui. Assim, o nível 
de renda, a escolaridade dos adultos, o acesso a ser-
viços básicos de utilidade pública e um estoque míni-
mo de bens duráveis do domicílio são dimensões que 
indicam o bem-estar presente das famílias. 

O Índice de Aptidão para o Futuro, por sua vez, 
pretende sintetizar um conjunto de condições mí-
nimas que aumente a probabilidade de inserção no 
mercado de trabalho e, portanto, possibilite maior 
bem-estar futuro das famílias.

O Gráfico I.2, mostra a evolução do Índice de Condições 
do Presente entre 2001 e 2006 para todas as Unidades 
da Federação. O Rio de Janeiro apresentava em 2001 um 
valor de 75, ao passo que em 2006 este valor foi de 76,3 
em uma escala de 0 a 100. Comparativamente, esta me-
lhora no índice foi suficiente para passar nosso estado 
de terceira para segunda colocação entre as 27 Unida-

des da Federação, entre 2001 e 2006, ultrapassando São 
Paulo.1 Esta mudança é resultado não apenas da evolu-
ção positiva do Rio, mas também da redução do índice 
de São Paulo de 75,8 em 2001 para 75,6 em 2006.
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Índice de Condições do 
Presente do Rio de Janeiro

 TABELA I.3 

ÍNDICE DE APTIDÃO PARA O FUTURO

I Porcentagem de domicílios que possuem todas as crianças 
entre 7 e 14 anos de idade freqüentando o Ensino Fundamen-
tal sem atraso escolar

II Porcentagem de domicílios que possuem todos os adolescentes 
entre 15 e 17 anos de idade freqüentando o Ensino Médio

III Porcentagem do domicílios que possuem telefonia (móvel ou fixa)

IV Porcentagem de domicílios que possuem computador com 
acesso a internet

V Porcentagem de domicílios com meninas entrem 13 e 17 anos 
de idade que não possuem filhos.

 GRÁFICO I.1 

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE CONDIÇÕES DO PRESENTE NO BRASIL - 2001 / 2006

Fonte: Elaborção Própria do IETS com base nos dados da PNAD/IBGE.
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1. É importante sublinhar que a redução – entre 2001 e 2006 – nos valores dos 
Índices na maioria dos Estados da Região Norte é produto da incorporação das áreas 
rurais na PNAD a partir de 2004.

Dada a composição do índice, os fatores responsáveis 
pela evolução positiva do nosso Estado são: o cresci-
mento da porcentagem de qualidade dos domicílios, da 
porcentagem de domicílios aparelhados e da renda do-
miciliar per capita. No primeiro caso, a porcentagem de 
qualidade dos domicílios, passou de 84,2% para 89% no 
período sob análise. A porcentagem de domicílios apa-
relhados passou de 51% para 58%. Finalmente, em 2001 

a renda domiciliar per capita era de R$ 712 por mês, au-
mentando para R$ 799 por mês em 2006. Em síntese, a 
melhora do índice para o nosso estado decorre de uma 
melhora generalizada em três dos quatro componentes. 
O único componente que se manteve estável é a escola-
ridade média dos adultos, como era de se esperar dado 
que este indicador por ser estrutural é menos sensível a 
mudanças de curto prazo.
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O Índice de Condições do Presente da Região Me-
tropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) tem tendência 
semelhante ao do Estado em termos de crescimento, 
entretanto, com patamares mais elevados. Em 2001, 
este índice alcançava um valor de 78,8, aumentan-
do para 80,4 em 2006. Mais uma vez, este ritmo de 
crescimento teve como conseqüência um melhor po-
sicionamento da RMRJ em 2006 quando comparada 
com as outras nove regiões metropolitanas do país, 
passando do quarto para o terceiro lugar, inferior 
apenas ao Distrito Federal e Porto Alegre. 

É impor tante mencionar que as dez regiões 
metropolitanas do país apresentaram compor-
tamento heterogêneo no que diz respeito ao 
Índice de Condições do Presente para período 
2001-2006. Assim como a do Rio de Janeiro, a de 
Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e o Distr ito 
Federal melhoraram neste índice. Já as Regiões 
Metropolitanas de Por to Alegre, São Paulo, Be-
lém, Recife e For taleza mostraram uma evolução 
negativa determinada, em grande medida, pelo 
compor tamento da renda.
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O gráfico I.5 mostra a evolução de todas as Unidades 
da Federação para o período 2001-2006 no que diz 
respeito ao Índice de Aptidão para o Futuro. Da ob-
servação do gráfico pode-se se ressaltar duas carac-
terísticas importantes. Em primeiro lugar, a evolução 
significativa no valor do índice de todos os estados 
entre o início do período (2001) e o final (2006). 
A segunda característica aponta para o fato de que 
ainda há muito para avançar na medida em que, por 
exemplo, no Distrito Federal, que apresenta o melhor 
índice, apenas 30% dos domicílios cumprem com as 

cinco condições estabelecidas no índice simultanea-
mente. No Estado do Rio de Janeiro, o índice passou 
de 11,5% para 22,2%, entre 2001 e 2006. Apenas 1 
de cada cinco domicílios, no último ano, tinha todas 
as crianças freqüentando a escola e sem atraso esco-
lar, todos os adolescentes entre 15 e 17 anos de idade 
freqüentavam o Ensino Médio, nenhuma adolescente 
entre 13 e 17 anos de idade tinha engravidado preco-
cemente, possuíam telefone (móvel ou fixo) em casa 
e um computador conectado à internet.

Os componentes que mais contribuíram para a evo-
lução positiva da RMRJ são o crescimento da porcen-
tagem de qualidade dos domicílios, da porcentagem 
de domicílios aparelhados e da renda domiciliar per 
capita. No primeiro caso, a porcentagem de quali-
dade dos domicílios, passou de 87,7% para 92,5% 
no período sob análise. A porcentagem de domicí-
lios aparelhados passou de 53,4% para 61,3%. Fi-
nalmente, em 2001, a renda domiciliar per capita 
era de R$ 763 por mês, aumentando para R$ 858 por 
mês em 2006. Em síntese, a melhora do índice para a 
Região Metropolitana, assim como para o nosso es-
tado, decorre de uma melhora generalizada em três 
dos quatro componentes.
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O aumento expressivo do índice para o nosso Estado 
não deve ofuscar o fato de que, em termos do ritmo
de crescimento do índice, 17 Unidades da Federação 
experimentaram uma taxa de crescimento superior 
à do Rio de Janeiro (94,5%). Fato este que resul-
tou na perda de uma posição no ranking entre as 

Unidades da Federação, passando do terceiro lugar 
em 2001 para o quarto em 2006, inferior ao Distrito 
Federal, São Paulo e Santa Catarina. O Rio foi ultra-
passado pelo Estado de Santa Catarina que obteve 
uma taxa de crescimento 153%.

Em relação ao comportamento do Índice de Aptidão 
da RMRJ, pode-se verif icar que – da mesma forma 
do que o Estado – apresentou uma evolução posi-
tiva. Em 2001 o índice alcançou o valor de 12,6%, 
passando para 24,4% em 2006, 2,2 pontos percen-
tuais acima ao do Estado. Como resultado, em 2006, 
a RMRJ manteve o quarto lugar entre as 10 regiões 
metropolitanas do país, atrás de Distrito Federal 
(30,5%), São Paulo (28,3%) e Curitiba (26%).

A taxa de crescimento da RMRJ (93%) ocupou tam-
bém o quarto lugar, inferior às taxas de cresci-
mento das RMs de Belo Horizonte (100%), Curitiba 
(95,5%) e Porto Alegre (93,4%). Mais uma vez, as 
expressivas taxas de crescimento das regiões me-
tropolitanas do país – assim como das Unidades da 
Federação – permitem ser otimistas na evolução do 
índice, mas ainda mostram um enorme espaço para 
avançar na medida em que os valores revelam que 
este tipo de aptidão é acessível a uma parte mino-
ritária da população.
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A forma de construção do Índice de Inaptidão 
para o Futuro não permite a decomposição isola-
da de cada indicador, pois é produto da interseção 
das cinco dimensões e não uma média aritmética 
dos cinco indicadores. Porém, ainda com a lógica 
da interseção, é possível excluir uma dimensão e 
construir o indicador com interseção das restantes 
quatro dimensões. Assim, podemos identif icar do-
micílios que satisfazem apenas quatro dimensões e 
não cumprem apenas uma dimensão. A este índice 
denominamos Inaptidão de Primeiro Grau. Quan-
do os domicílios não satisfazem duas condições se 
denomina Inaptidão de Segundo Grau. Desta ma-
neira, os graus de inaptidão indicam a severidade 
da exclusão. Os valores de todos os graus de inap-
tidão são expressos no Anexo Estatístico. Aqui nos 
limitamos a descrever os resultados da Inaptidão 
de Primeiro Grau para o Estado e Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro.

O gráfico I.7 mostra a evolução da porcentagem 
de domicílios Inaptos de primeiro grau no período 
2001- 2006 para o Estado do Rio de Janeiro e o Bra-
sil. Da observação do gráfico é possível observar a 
aproximação do Brasil (curva vermelha). Isto indica 
que o ritmo de crescimento do país é mais acelerado 
do que o ritmo de nosso Estado. 
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No tocante às áreas metropolitanas, a porcentagem de 
domicílios Inaptos de primeiro grau no período 2001- 
2006 da RMRJ é bem próxima a da média Brasil Me-
tropolitano. Desde 2003, a evolução a curva que cor-
responde ao Brasil Metropolitano (curva vermelha) se 
posiciona acima da curva da RMRJ, sobretudo no últi-
mo ano, indicando uma piora relativa dessa região.
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Cabe, f inalmente, realizar dois comentários. Em 
primeiro lugar, a diferença no valor entre o Índi-
ce de Aptidão para o Futuro e o valor da Inaptidão 
de Primeiro Grau, por exemplo, da RMRJ em 2006, 
24,4% e 56,2%, respectivamente, mostra que exis-
tem 31,8% de domicílios que não satisfazem uma 
condição. Estes domicílios ou não possuem tele-
fone (móvel ou f ixo) ou não possuem computador 
com internet, ou tem adolescentes fora da escola, 
ou crianças com atraso escolar ou uma menina en-
tre 13 e 17 anos com pelo menos um f ilho.

Qual a maior carência de todas as possibilidades 
acima descritas? Os dados mostram que o grande 

gargalo para atingir a aptidão completa é a falta de 
computador ligado à internet e, em segundo lugar, 
mas com uma distância considerável, a freqüência 
dos adolescentes ao Ensino Médio. 

Por f im, é importante ref letir sobre a discrepância 
do desempenho de nosso Estado e nossa RMRJ en-
tre o Índice de Condições do Presente e o Índice de 
Aptidão para o Futuro. Uma agenda pública deve 
incorporar o presente na perspectiva do futuro. 
Isto exige repensar as estratégias e f icar atentos à 
necessidade de transformar o bem-estar presente 
em aptidões para o futuro. 
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As Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro e de São 
Paulo comandaram as gigantescas transformações 
socioeconômicas ocorridas no Brasil em meados do
século passado. 

Antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um 
país pobre e “essencialmente agrícola”. De 1947 a 
1980, o PIB foi multiplicado por onze, em termos 
reais; o PIB industrial por 16; a população dobrou 
(de 60 a 120 milhões de habitantes) e as proporções 
de pessoas vivendo no campo e nas cidades se in-
verteram – o que signif ica que todo o crescimento 
demográf ico se concentrou no meio urbano. Neste 
mesmo período, o município de São Paulo teve sua 
população quadruplicada e o seu produto per capi-
ta triplicado; o do Rio de Janeiro, apesar dos trans-
tornos causados pela transferência da capital e pela 
malograda fusão, dobrava de população e também 
triplicava seu produto per capita. A industrializa-
ção propriamente dita transf igurou não apenas es-
tes municípios, mas, sobretudo, os seus arredores: 
o Grande AB C, Guarulhos, Osasco etc. em São Pau-
lo; a Baixada Fluminense, Itaguaí, São Gonçalo etc. 
no Rio de Janeiro. Em ambos os casos, durante este 
período o crescimento demográf ico e econômico foi 
maior na Região Metropolitana em seu conjunto que 
em seu município-sede.

Este quadro se modif icou drasticamente com a im-
plosão do modelo nacional-desenvolvimentista de 
industrialização via substituição de importações no
início dos anos 80, cujo ápice foi a eclosão da crise 
da dívida externa, em 1982. Perdemos uma década 
inteira procurando dar sobrevida ao modelo, de re-
mendo em remendo (uma carta de intenções ao FMI 
aqui, um plano heterodoxo ali...), antes de nos cur-
varmos à necessidade de criar fundamentos sólidos 
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para a estabilidade macroeconômica e de procurar 
readequar o arcabouço institucional que regula o 
funcionamento de nossa economia para fazer fren-
te seja ao novo contexto internacional que se deli-
neava, seja à sociedade mais democrática e menos 
desigual que, pelo menos em tese, todos dizíamos 
querer construir. 

As reformas ficaram pela metade. A economia se 
abriu (reduziram-se as barreiras tarifárias e não-ta-
rifárias às importações e as restrições aos movimen-
tos de capitais), muitas empresas importantes foram 
privatizadas, as contas do setor público passaram a 
fazer algum sentido e começaram a ser controladas 

não apenas pelo Governo, mas pelo legislativo, pelos 
Tribunais de Contas e pela própria sociedade civil. 
Mas pouco ou nada se avançou no campo sindical, 
trabalhista, tributário e previdenciário, o que tem 
impedido a economia brasileira de aproveitar de for-
ma mais plena as oportunidades geradas pelo forte 
crescimento da economia mundial nos últimos anos. 

A economia brasileira voltou a crescer depois da es-
tabilização macroeconômica propiciada pelo Plano 
Real, mas de forma muito mais lenta que o resto do 
mundo, como mostra o gráfico abaixo: entre 1996 e 
2006, enquanto o mundo cresceu quase 50%, o Brasil 
cresceu menos de 30%.

Se continuamos com instituições inadequadas para 
tirar o maior proveito possível da bonança interna-
cional é porque a agenda de reformas é claramente 
impopular e estamos numa democracia. Cabe, por-
tanto perguntar: de onde vem a impopularidade da 
agenda reformista? O discurso anti-reformas é bem 
conhecido. Ele pode ser sintetizado nos seguintes 
argumentos:
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As reformas produziriam a desindustrialização da 
economia brasileira, ou seja, a exportação de em-
pregos da nossa indústria para a de outros países 
(em particular, é claro, a China).
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A evidência empírica obtida através de tabulaçõe-
sespeciais da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD ) do IB GE, no entanto, mostra 
que isto não é verdade. 

A participação da indústria de transformação (seja 
a moderna, seja a tradicional) na ocupação total do 
Brasil como um todo diminuiu levemente ao longo 
da década de 90 e, a partir da desvalorização do 
Real em 1999, voltou a aumentar. Ela é hoje maior 
que no início dos anos 90. 

Os gráficos II .4 e II .5, por sua vez, mostram de for-
ma clara que, se houve algum tipo desindustrializa-
ção no Brasil ao longo deste período, este fenômeno 
se concentrou nas principais regiões metropolitanas 
do país (BM ) e, em particular, nas de São Paulo e do 
Rio de Janeiro2. Observe-se que em São Paulo houve 
queda da participação na ocupação total tanto da 
indústria tradicional quanto na moderna; já no Rio 
de Janeiro, apenas da tradicional – visto que a mo-
derna nunca chegou a ter muita importância.
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Estes gráf icos evidenciam o seguinte: não houve 
desindustrialização da economia brasileira duran-
te este período, mas sim de suas duas principais 
regiões metropolitanas. Ou seja: ocorreu uma de-
localização da indústria de transformação para 
fora dos grandes centros urbanos, ou uma descen-
tralização das atividades manufatureiras. 

Uma segunda razão para a impopularidade da agen-
da reformista está na idéia de que as reformas te-
riam provocado uma diminuição do emprego for-
mal. Mais uma vez, a evidência empírica obtida a 
partir de tabulações especiais da PNAD mostra que 
esta idéia está equivocada. O gráfico a seguir mos-
tra que houve uma ligeira queda da participação do 
emprego formal, com carteira de trabalho assinada, 
ao longo da década de 90, e que este movimento se 
inverteu a partir da desvalorização de 1999.
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Hoje, a participação do emprego formal na ocupação 
total é mais elevada que no início da década passada. 
Ela ainda é muito baixa porque a nossa legislação tra-
balhista é ruim e anacrônica, e mereceria, portanto, 
ser revista; mas não se pode argumentar que ela seja 
mais baixa que em outros momentos de nossa histó-
ria por causa das reformas institucionais. 

Houve, porém, uma importante retração do emprego 
formal nas principais regiões metropolitanas brasi-
leiras e, em particular, nas de São Paulo e do Rio de 
Janeiro – como pode ser visto no gráfico que segue. 
Ou seja: mais uma vez, trata-se de um fenômeno me-
tropolitano – e não brasileiro. 

Uma terceira razão para as reformas serem impopula-
res reside na idéia de que elas teriam provocado um 
aumento do desemprego. 

Houve, de fato, um aumento importante da taxa de 
desemprego no Brasil desde o início da década de 
90. Até então, podia-se argumentar que o desempre-
go não chegava a ser um fenômeno preocupante no 
Brasil, pois a taxa se situava em patamares em torno 
de 6%, baixa para os padrões internacionais daquela 
época. Os principais problemas de nosso mercado de 
trabalho não estavam tanto do lado das quantidades, 

mas da qualidade, seja do trabalhador, do posto de 
trabalho ou das relações de trabalho. De lá para cá, 
pouco avançamos em termos de qualidade do traba-
lho, mas passamos a ter um problema de quantidade. 
O gráfico II .8 mostra que nossa taxa de desemprego 
pulou para um patamar 50% superior ao que vigora-
va até então, enquanto ela retrocedeu significativa-
mente no resto do mundo.
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Temos hoje, assim, uma taxa de desemprego elevada
para os padrões internacionais contemporâneos. Há 
várias explicações para tanto: a baixa escolaridade 
de nossa força de trabalho, os elevados custos de 
contratação, os próprios impactos da abertura eco-
nômica e da desestatização, e o surgimento (ainda 
que incipiente) de uma rede de proteção social mais 

estruturada (ou seja: a implantação do sistema de se-
guro- desemprego, que inexistia antes dos anos 90).

O gráfico II .9 mostra de forma clara, porém, que o 
fenômeno foi muito mais intenso nas principais regi-
ões metropolitanas e, uma vez mais, em São Paulo
e no Rio de Janeiro.
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Uma quarta razão para a impopularidade da agenda 
de reformas está na crença generalizada de que ela 
teria trazido uma precarização das relações de traba-
lho, que poderia ser traduzida no aumento da impor-
tância do emprego sem carteira de trabalho assinada
na ocupação total. 

Os dados da PNAD revelam que, de fato, este fenô-
meno ocorreu, mas numa intensidade muito menor 
do que se poderia desprender a partir do discurso 
antireformistas. Desde o início da década de 90, 
houve o crescimento da participação do emprego 
informal na ocupação total foi de cerca de um pon-
to e meio porcentual. 

A PNAD também revela que este fenômeno se con-
centrou exclusivamente nas principais regiões me-
tropolitanas do país e, sobretudo, em São Paulo, 
onde o peso deste tipo de emprego na ocupação to-
tal cresceu expressivamente durante este período.
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Outro argumento freqüentemente usado pelo discur-
so anti-reformista é o de que as reformas teriam le-
vado uma parcela crescente dos trabalhadores para 
fora do mercado de trabalho, obrigando-os a traba-
lhar autonomamente para sobreviver. 

Os dados da PNAD não corroboram esta idéia. O gráfi-
co abaixo mostra que houve sim um ligeiro aumento 
da participação dos trabalhadores por conta-própria 
na ocupação total ao longo da década de 90, mas 
(assim como outros, anteriormente descritos) este 
movimento se reverteu a partir da desvalorização de 
1999. Em 2005, esta participação se situava em pata-
mares inferiores aos de 1992.
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Uma vez mais, o que se acredita ser um fenômeno 
“brasileiro” é, na realidade, algo que se verif ica 
apenas no âmbito metropolitano – e, sobretudo, 
carioca, apesar da queda recente, como se vê no 
gráf ico abaixo. 

É curioso perceber, aqui, a diferença de compor-
tamento dos trabalhadores das duas principais 
regiões metropolitanas brasileiras face à retração 
do mercado de trabalho formal em ambas obser va-
da neste período. Ao perder um emprego formal, 
o paulista tende a permanecer mais tempo de-
sempregado ou a aceitar outro emprego qualquer, 
mesmo na informalidade (ou seja, na maior parte 
das vezes, em condições muito menos favoráveis 
que as anteriores). Já o carioca tende a mudar ra-
dicalmente de vida e a se reinventar, ainda que 
na sacrossanta precariedade, se improvisando 
como nano ou micro empresário. Por trás destas 
diferenças de comportamento está possivelmente 
o fato de que o carioca tem, em média, uma esco-
laridade mais elevada, enquanto o paulista tem 
um maior investimento em capital humano espe-
cíf ico (ou seja, em formação prof issional) e tem, 
portanto, maiores resistências à idéia de desistir 
def initivamente do emprego que perdeu.
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Uma sexta razão para se rechaçar as reformas é a 
de que elas teriam provocado uma diminuição dos 
salários reais.

Os dados da PNAD mostram que não foi bem assim. 
Como pode ser visto no gráf ico abaixo, houve, num 
primeiro momento (até 1996) um forte aumento 
dos salários reais, em grande parte devido ao êxito 
da estabilização macroeconômica ocorrida com o 

Plano Real e ao subseqüente forte aumento do sa-
lário mínimo real. A partir dali, e até 2003, apesar 
da manutenção da inf lação em patamares relativa-
mente modestos, ocorreu uma progressiva corro-
são do poder de compra dos salários – mas não o 
bastante para reverter todos os ganhos que haviam 
sido registrados com a estabilização. De 2003 em 
diante, f inalmente, há uma nova recuperação dos 
salários reais, intensif icada no último ano.
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As coisas se deram de forma ligeiramente diferente 
nas principais regiões metropolitanas e, particular-
mente, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nelas, o au-
mento dos salários foi maior; a corrosão se deu mais 
tarde, mas foi mais intensa, chegando a reverter pra-
ticamente todos os ganhos do Real (especialmente 
em São Paulo); e a recuperação começou depois.

Um mais dos argumentos mais populares da retórica 
anti-reformista é o de que as reformas teriam impli-
cado um empobrecimento da sociedade brasileira. 

A idéia, porém, não encontra respaldo empírico nos da-
dos da PNAD , como pode verificar-se no gráfico II .16. 

A melhor medida do poder de compra da população é a 
renda domiciliar per capita, obtida com a soma da ren-
da de todas as fontes de todos os membros do domicílio 
dividida pelo número de membros do domicílio. A renda 
domiciliar per capita aumentou significativamente com 
a estabilização macroeconômica de meados da década 
passada; continuou aumentando, mas muito mais len-
tamente, entre 1995 e 1998; diminuiu ligeiramente de 
1998 a 2003; e começou, novamente, a se recuperar a 
partir de então. Em 2006, ela se situava num patamar 
quase 50% superior ao de 1992.

As oscilações, num sentido ou no outro, foram muito 
mais significativas nas principais regiões metropo-
litanas do país, e também no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, como pode ser comprovado no gráfico seguinte. 
No final do período, os ganhos líquidos resultaram ser 
menos importantes nestas regiões metropolitanas que 
no conjunto do país. Mas, vale ressaltar, não houve, em 
nenhuma parte, diminuição do poder de compra.
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Vale assinalar a divergência nas trajetórias observa-
das pelo rendimento médio do trabalho principal e 
pela renda domiciliar per capita. Isto significa que o
poder explicativo dos salários reais sobre o poder de 
compra das famílias diminuiu consideravelmente ao 
longo deste período, devido a uma conjugação de di-
versos fatores, como o crescimento da participação 
feminina na força de trabalho e, sobretudo, o peso 
das transferências governamentais (em particular as 
previdenciárias) nos orçamentos domiciliares.

Este processo se deu de forma especialmente intensa
na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde as 
transferências previdenciárias chegaram a represen-
tar quase 30% dos recursos disponíveis em meados
desta década.

O mais preocupante é que a elite metropolitana bra-
sileira e, sobretudo, a carioca, tem se tornado, cres-
centemente, prisioneira do passado.
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O gráfico II .18 retrata o tipo de inserção no mundo  
o trabalho dos chefes de família do 1% mais rico da 
população brasileira, do conjunto das regiões metro-
politanas e das duas principais metrópoles do país. 

O que se vê é que, ao contrário do que ocorre no con-
junto do país, no Brasil metropolitano o peso das 
famílias chefiadas por aposentados e pensionistas 
neste grupo é maior que o daquelas chefiadas por 
empregadores. Esta distorção é particularmente 
acentuada no Rio de Janeiro, por razões historica-
mente fáceis de serem compreendidas. 

O que preocupa é que, onde deveria estar concentra-
da a nossa vanguarda, a elite é crescentemente domi-
nada por grupos que vivem daquilo que já fizeram e 
não do que estão fazendo ou planejam fazer. 

Outro ponto forte do discurso anti-reformista está na 
tese de que as reformas teriam provocado um aumen-
to da desigualdade de renda.

A evidência empírica obtida a partir das tabula-
ções especiais da PNAD , e amplamente documen-
tada pela literatura especializada recente, contra-
ria frontalmente esta hipótese: pela primeira vez 
na história econômica brasileira estatisticamente 

documentada, a desigualdade de renda tem caído, 
e de forma continuada desde, pelo menos 1997 
– como pode ser obser vado no gráf ico II .19.

Este mesmo fenômeno não se observa, no entan-
to, nas principais regiões metropolitanas do país 
e, particularmente, nas do Rio de Janeiro e em São 
Paulo, onde a evolução da desigualdade foi mui-
to mais errática; em 2006 resulta ser mais elevada 
que a verif icada em 1992.

222



RIO  além do PETRÓLEO 223RIO  além do PETRÓLEO 223

Finalmente, a impopularidade das reformas também
decorre da crença generalizada de que elas teriam 
provocado um aumento da proporção de pobres. 

Mais uma vez, esta crença não é respaldada pelos nú-
meros obtidos através da PNAD . Eles mostram que 
a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha da 
pobreza se reduziu significativamente com o Plano 
Real; se manteve grosso modo estável entre meados 
dos anos 90 e 2003; e voltou a cair de forma impor-
tante a partir daí.
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O gráf ico II .22 mostra que o mesmo não pode ser 
dito para o Brasil metropolitano – onde o saldo é 
muito menos positivo: a proporção de pobres au-
mentou depois da estabilização e, apesar da queda 

observada a partir de 2003, em 2005 ela ainda era 
maior que a registrada dez anos antes; apenas em 
2006 ela se tornaria ligeiramente menor. Note-se 
que em São Paulo isto ainda não se verif icava.

Os gráficos II .23 e II .24 ilustram que o que foi dito 
em relação à pobreza pode ser dito também no que 
diz respeito à indigência (ou extrema pobreza)3.
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Desprendemos da análise acima que a impopulari-
dade da agenda de reformas que impede o Brasil de 
crescer mais rapidamente deve-se, em grande medi-
da, aos impactos que a primeira leva destas reformas, 
ainda nos anos 90, teve sobre o tecido econômico e 
social das principais metrópoles.

A agenda de reformas deixou de avançar porque es-
barrou nas resistências daqueles grupos que perce-
beram, na própria carne, que têm a perder com esta 
agenda - pelo menos da maneira em que ela foi pro-
posta até aqui. São grupos que podem não ser muito 
significativos estatisticamente, mas são politica-
mente muito poderosos, pois são os mais organiza-
dos da sociedade, possuem uma grande capacidade 
de vocalizar as suas demandas e de se comunicar com 
os principais formadores de opinião e meios de co-
municação de massa.

Estes grupos se concentram nas principais regiões 
metropolitanas do continente. Não é por acaso que 
estes grupos se concentram nas principais regiões 
metropolitanas do país: é nelas, de fato, que se ma-
terializou o pacto entre Estado Nacional e grandes 
empresas que caracterizou o processo de industriali-

zação via substituição de importações que predomi-
nou em meados do século passado. É nelas que estão, 
portanto, as vítimas privilegiadas da implosão deste 
modelo (nos anos 80) e de sua subseqüente remoção, 
através das reformas estruturais que se procurou im-
plementar na década passada.

Estas reformas, em última instância, removeram 
(pelo menos em grande parte) as vocações originá-
rias destas regiões metropolitanas (seja na indús-
tria, seja no setor público). Ainda que elas tenham 
tido, em muitos casos, efeitos positivos sobre o bem-
estar da sociedade como um todo dos países em que 
se tentou adotá-las, elas causaram uma paralisia, ou 
mesmo uma reversão da mobilidade social daqueles 
grupos que tinham mais se beneficiado do ciclo de 
desenvolvimento anterior.

As pessoas que pertenciam a estes grupos conhece-
ram, nos últimos anos, o desemprego, procuraram 
sobreviver na informalidade e empobreceram; en-
frentam agora enormes dificuldades de imaginar o 
seu futuro no cenário globalizado que se delineia. 
Daí a sua antipatia pelas reformas – e pelo aprofun-
damento delas.
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Isto faz com que a continuidade do processo de refor-
mas passe hoje pela necessidade de superar o obstáculo 
metropolitano, ou seja, de incorporar o tema da rein-
venção do futuro das principais regiões me tropolitanas 
do continente na agenda reformista. A incapacidade de 
trilhar este caminho tem feito com que o mal-estar me-
tropolitano influencie as agendas nacionais de desen-
volvimento no sentido de recuperarem velhas fórmulas, 
estadocêntricas e populistas, que, em última instância, 
estão na origem de muitos dos problemas vivem hoje as 
sociedades latino-americanas. 

Reinventar o futuro das nossas principais regiões me-
tropolitanas significa enfrentar problemas de novo 
tipo, para os quais nossos arcabouços institucionais 
não foram pensados, tais como: a revitalização eco-
nômica e social de nossos subúrbios desindustriali-
zados; a melhora do ambiente de negócios para micro 
e pequenas empresas; a formulação de estratégias de 
desenvolvimento locais baseadas no dinamismo dos 
serviços (pessoais, sociais e produtivos) mais do que 

da manufatura; o combate à violência decorrente da 
combinação da tradicional elevada desigualdade com 
a nova imobilidade social; etc. 

Para que este esforço tenha êxito, faz-se necessário
inovar na maneira de pensar as políticas públicas, 
tanto em termos de suas escalas, quanto de seus pra-
zos, passando por seus arcabouços institucionais. 

Por um lado, em muitos casos as fronteiras burocráticas 
e administrativas deixaram de fazer sentido. Nossos ce-
mitérios industriais, por exemplo, se alastram unifor-
memente das periferias das cidades-sede das regiões 
metropolitanas para os municípios periféricos. 

Por outro, as ações requeridas só podem ser pensadas 
para um horizonte temporal que extravasa, e de mui-
to, os mandatos dos governantes. Como reduzir con-
sistentemente o desemprego e a informalidade e/ou
reconverter um subúrbio metropolitano desindus-
trializado em apenas um governo? 
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Por fim, os meios a serem mobilizados não estão ape-
nas nas mãos do Estado Nacional, mas também de 
outras instâncias de governo, do setor privado e da 
sociedade civil.
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Ao f inal de 1995, havia no Brasil 23,8 milhões de 
trabalhadores formalmente empregados. Em de-
zembro de 2005, esse número havia subido para 
33,2 milhões. Houve, assim, o ingresso líquido de 
9,4 milhões de trabalhadores nesse período, o que 
corresponde a uma taxa de crescimento do empre-
go formal de 3,4% ao ano.

Esse aumento do emprego não benef iciou, no en-
tanto, todos os tipos de trabalhadores, regiões e 
setores da mesma forma. Houve mudanças signif i-
cativas no perf il de escolaridade da mão-de-obra 
empregada, com aumento líquido de empregos 
mais qualif icados – mais de 8 anos de estudo – e 
redução do número de menos qualif icados. Na di-
mensão regional, o Sudeste - mais especif icamente 
Rio e São Paulo – perdeu importância relativa. Em 
termos setoriais, obser vou-se uma enorme contra-
ção no emprego industrial entre 1996 e 1999.

Diante desse cenário, o objetivo desse informe é 
analisar a evolução do emprego entre 1996 e 2005, 
com foco na natureza heterogênea desse movimen-
to, em termos setoriais, do grau de qualif icação 
dos trabalhadores e regional. Ao f inal, pretende-se 
analisar se, no caso do setor industrial, os dados 
referents ao mercado formal de trabalho corrobo-
ram a existência de um processo de desindustriali-
zação no Rio e em São Paulo. 

Segundo os dados da RAIS 1, o mercado de trabalho 
formal brasileiro cresceu 3,4% ao ano entre 1996 
e 20052. Trata-se de uma taxa superior à variação 
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real média do PIB no mesmo período, de 2,4%. Esse 
crescimento do emprego não se deu, no entanto, 
uniformemente ao longo do período. Entre 1996 e 
1999, foi de apenas 1,3% a.a., ou seja, foram cria-
dos liquidamente cerca de 300 mil empregos por 
ano. Já entre 2000 e 2005, essa taxa alcançou 4,9% 
a.a.,um percentual quase quatro vezes maior, o que 
representou mais 1,37 milhão de empregos por ano. 

Além das diferenças entre os dois períodos, a evolu-
ção do emprego também foi heterogênea do ponto 

de vista setorial. Como se pode ver na Figura 1, a 
mudança no padrão de geração de emprego entre 
os períodos 1996-1999 e 2000-2005 foi particular-
mente intensa quando se considera a Indústria de 
Transformação. Entre 1996 e 1999, houve nesse se-
tor uma destruição líquida de cerca de 300 mil pos-
tos de trabalho, ou seja, 50 mil por ano. Já entre 
2000 e 2005, o emprego na Indústria de Transfor-
mação se recuperou de modo expressivo, quando 
foram criados liquidamente cerca de 1,5 milhão de 
novos postos, ou seja, 300 mil por ano.

Como resultado, a Indústria de Transformação perdeu 
participação no emprego total, entre 1996 e 1999. De 
acordo com a Tabela 1, esse percentual caiu de 20,8% 
para 18,4%. Desde então, apesar do crescimento ob-
servado, essa participação manteve-se relativamente 
estável, alcançando 18,5% em 2005. O desempenho 
da Indústria contrasta com os demais setores. Houve 
aumento expressivo na participação do Comércio, de 
quase quatro pontos percentuais entre 1995 e 2005, 
quando passou de 14,2% para 18,1%. Entretanto, no 
que diz respeito aos Serviços e à Administração Pú-
blica, o cenário foi de relativa estabilidade.
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Uma das mudanças mais importantes no perfil do 
mercado formal de trabalho foi o aumento da média 
de anos de escolaridade. Como mostra a Figura 2, 
houve uma expressive redução na participação dos
nãoqualif icados (oitava série incompleta ou me-
nos), que caiu de mais de 45%, em 1996, para apenas 

23%, em 2005. Esse resultado deveu-se, de um lado, 
a uma destruição líquida de emprego não-qualif ica-
do, e de outro, a um forte crescimento do emprego 
de qualif icados - com a oitava série completa ou 
mais – que, nos mesmos anos, passaram de menos 
de 55% para 77% do total do emprego formal.

A redução do emprego não-qualificado ocorreu de for-
ma generalizada na economia. Como se pode ver na 
Tabela 2, a destruição líquida de emprego não-quali-
ficado ocorreu em todos os setores. Foi, no entanto, 
mais acentuada entre 1996 e 1999 – média de 326 mil 
postos de trabalho por ano – do que entre 2000 e 2005 

– média de 217 mil. O epicentro desse processo foi a 
Indústria de Transformação. No primeiro período, 
mais da metade da destruição líquida dos empregos 
de baixa escolaridade – 167 mil por ano – ocorreu nes-
se setor. No período seguinte, este número reduziu- se 
para 45 mil por ano, ou seja, 20% do total.
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A partir de 2000, diferentemente da Indústria, ou-
tros setores mostraram uma aceleração no processo 
de destruição de emprego não qualificado, o que de-
nota sua tendência à generalização pelo restante da 
economia. Nos Serviços, a redução media anual pas-
sou de 52 mil postos de trabalho entre 1996 e 1999 
para 83 mil entre 2000 e 2006, e na Administração 
Pública de 3 mil para 60 mil, respectivamente. A ge-
ração de emprego qualificado foi mais robusta no 
período 2000-2005. O crescimento desse tipo de em-
prego foi significativo em todos os setores, com des-
taque para Indústria de Transformação, cujo saldo 
líquido triplicou entre os dois períodos. Em termos 
do número absoluto de empregos, o destaque ficou 

por conta de Serviços, que gerou liquidamente cerca 
de 500 mil empregos qualificados por ano entre 2000 
e 2005 (mais de 3 milhões no período). 

Em termos regionais, houve uma clara perda de par-
ticipação relativa do Sudeste. Como se pode ver na 
Tabela 3, esta região que era responsável por quase 
56% do emprego formal em 1995 passou a responder
por menos de 52% em 2005. Trata-se de uma perda de 
4 pontos percentuais em favor do Centro-Oeste, do
Norte e do Nordeste.

O processo foi ainda mais agudo na Indústria de 
Transformação. Nesse setor, o declínio da participa-
ção do Sudeste foi de mais de 8 pontos percentuais. 
Esse comportamento foi específico desta região uma
vez que as demais registraram um aumento de par-
ticipação no emprego industrial. O destaque foi o 
Sul, cuja participação aumentou 3,3 pontos. A ótica 
regional esconde, no entanto, o fato de que a redu-
ção do emprego industrial foi um processo geografi-
camente ainda mais concentrado. Entre as unidades 

da federação, apenas quatro estados tiveram queda 
na participação no emprego industrial entre 1996 e 
2005, dos quais os mais relevantes foram São Paulo 
(-6,9 pp) e Rio de Janeiro (-2,4 pp).3 Dessa forma, 
percebe-se que a explicação para a queda de partici-
pação do Sudeste foi o mal desempenho dos estados
do Rio e, principalmente, de São Paulo (Tabela 4). A 
perda de participação dos dois estados no emprego 
industrial se deu tanto em relação ao emprego não-
qualificado quanto ao qualificado.
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No caso de São Paulo, apesar de a perda de partici-
pação ter sido muito elevada, chegou a haver cresci-
mento absoluto da população com emprego formal na 
Indústria entre 1996 e 2005. Esse aumento, no en-
tanto, foi de apenas 105 mil pessoas, número peque-
no frente ao tamanho absoluto da força de trabalho 
industrial paulista, de quase 2,2 milhões em 2005.

A situação no Rio de Janeiro pode ser considerada 
mais dramática. A queda de participação no emprego 
na Industria de Transformação de 2,4 pontos percen-
tuais, apesar de muito inferior à paulista, significou
a destruição líquida de quase um terço do emprego 
industrial entre 1996 e 2005. No que diz respeito ao 
número absoluto de empregos gerados, de todos os 
estados, o Rio foi o único a registrar destruição abso-
luta de postos na Industria de Transformação.

A queda de participação do Rio e de São Paulo no 
emprego industrial entre 1996 e 2005 apresentou al-
gumas características importantes. A primeira é que 
foi generalizada. A perda de participação dos dois es-
tados se deu em todos os segmentos da Indústria de 
Transformação, à exceção do setor de fumo e o de re-
fino de petróleo e álcool. Assim, a menor importância 
do Rio e São Paulo na geração do emprego industrial
não pode ser explicada pelo baixo dinamismo de seg-
mentos específicos importantes.

A segunda é que está associada a um deslocamento 
de empresas para outros estados. Nota-se uma ex-
pressive correlação negativa4 por segmentos da In-
dústria de Transformação entre a perda de participa-
ção no emprego no Rio e São Paulo e o aumento de 
participação no emprego no Paraná e Santa Catarina 
– estados que mais aumentaram a participação no 
emprego industrial.

Entre 1996 e 2005, os segmentos industriais nos 
quais Rio e São Paulo mais perderam participação 
foram, em geral, os mesmos nos quais Paraná e San-
ta Catarina mais cresceram. Como mostra a Figura 3, 
esse deslocamento é bem nítido nos setores de Vestu-
ário; Aparelhos Elétricos; Veículos; Borracha e Plás-
tico e Material Eletrônico.

Os dados da RAIS mostram que as mudanças verifi-
cadas no Mercado de trabalho formal no Brasil entre 
1996 e 2005 apontam para um processo de natureza 
estrutural. Isto se revela no fato de que, sob óticas 
distintas, observou-se a existência de ganhadores e
perdedores (Ver Tabela 5) . Assim, por exemplo:

»  ao lado da criação líquida de12,3 milhões de em-
pregos qualificados, houve uma destruição líquida 
de 2,6 milhões de empregos não-qualificados;

»  a Indústria perdeu participação relativa para o Co-
mércio; e

»  enquanto se verificou uma forte perda de partici-
pação de Rio e São Paulo, aumentou os postos de 
trabalhos em outros estados, como Paraná e Santa 
Catarina.

Do ponto de vista global, verificouse que entre 1996 
e 2005 conviveram no mercado formal de trabalho 
duas tendências. A primeira foi a intense destruição 
líquida do emprego formal de baixa escolaridade. 
Esse movimento foi muito forte na segunda metade 
na década de 1990, particularmente na Indústria de 
Transformação. A partir de 2000, o fenômeno conti-
nuou presente na economia, porém de forma menos
intensa e mais generalizada, impactando com maior 
intensidade a Administração Pública e Serviços. A 
segunda tendência foi o aumento do emprego quali-
ficado, de forma menos intensa no primeiro período
– 700 mil postos por ano – mas se acelerando a partir 
de 2000, com a criação anual de quase 1.600 mil pos-
tos de trabalho anuais.

No que diz respeito à Indústria de Transformação, 
houve uma redução da participação desse setor no 
emprego formal, em boa medida decorrente da des-
truição de postos de trabalho não qualificados. Os 
dados per se não apontam para um processo de de-
sindustrialização a nível nacional. Uma análise mais
detalhada mostra que esse foi o caso dos estados mais 
industrializados do País: São Paulo e, particularmen-
te, o Rio de Janeiro. Esse fenômeno esteve, em boa 
medida, associado a deslocamentos para estados do 
Sul, notadamente Paraná e Santa Catarina. 
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O tema da recuperação das regiões metropolitanas 
retornou com vigor à agenda das políticas públi-
cas em todo o mundo. As metrópoles, que em sua 
maioria surgiram como sede dos principais parques 
industriais, entram em crise com o avanço da glo-
balização e da economia da informação. Inicia-se, 
então, um movimento de reconversão, de busca de 
adequação e de valorização do território como su-
porte e parte integrante do processo produtivo. As 
discussões sobre as regiões metropolitanas ultrapas-
sam as questões urbanísticas e as soluções setoriais 
de provimento de serviços públicos e incorporam o 
papel das metrópoles como território de produção 
da economia da informação, de integração competi-
tiva das economias nacionais com a economia global 
e como nós das redes dos f luxos de produção e f i-
nanciamento internacional.

No Brasil, esse aspecto da vida metropolitana ain-
da tem presença tímida nos debates. No entanto, o 
tema é particularmente importante para o Rio de 
Janeiro. Em primeiro lugar, porque na região me-
tropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) concentra-se 
75% da população do estado. Em segundo, porque a 
RMRJ, além do processo de desindustrialização, so-
freu sucessivos prejuízos, desde a perda do status de 
capital ao esvaziamento econômico provocado pelo 
deslocamento de setores inteiros de sua economia 
para São Paulo. Os dados tabulados pelo Instituto de 
Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS ) para o pro-
jeto “Rio além do petróleo” indicam que o tamanho 
atual da economia da RMRJ é o mesmo de meados 
da década de 80. Um fator determinante para que 
a renda familiar na metrópole não caísse de forma 
dramática foi o peso das aposentadorias. Muito em-
bora haja indícios de uma reação nos últimos anos, 
é cedo para assegurar uma sustentabilidade do pro-
cesso de recuperação econômica. O mais correto é 
af irmar que as chances de uma sólida retomada se-
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rão maiores se as micro e pequenas empresas esti-
verem no centro da política de desenvolvimento. O 
foco das ações deve ser no fortalecimento dos se-
tores ligados à nova economia, à cultura e à moda, 
e de serviços especializados em geral, como ins-
trumentos de recuperação da economia formal e do 
emprego. Um desaf io que o próprio SE BRAE ainda 
tenta resolver.

A forma de atender às micro e pequenas empresas 
e a abrangência de atuação do Sistema SE BRAE 
passou por grande evolução desde o f im da década 
de 90. A migração do atendimento exclusivamente 
individual para o coletivo, a articulação de parce-
rias destinadas a proporcionar a convergência de 
serviços no apoio ao empreendedor, a consolida-
ção da estratégia de mobilização de territórios 
e a opção pelo estímulo à estruturação de APLs 
(arranjos produtivos locais) são parte deste pro-
cesso. Cresceu também a atenção dada à melhoria 
do ambiente de negócios e ao aprimoramento do 
marco institucional, cujo esforço para elaboração 
e aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Em-
presas é o resultado mais signif icativo. Com todas 
as lacunas ainda existentes é inegável tratar-se de 
um bem sucedido esforço conceitual e prático para 
promover a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável das MPE e fomentar o empreendedoris-
mo (missão do Sistema SE BRAE ).

Os avanços foram signif icativos. O SE BRAE atu-
almente está presente em centenas de projetos 
coletivos de norte a sul do país e participa dire-
tamente da governança de 162 APLS, distribuídos 
em 22 estados. No entanto, o trabalho nas regiões 
metropolitanas não se desenvolveu no mesmo pa-
drão. Apesar da concentração de pequenos empre-
endimentos e da maior facilidade de acesso aos 
serviços de desenvolvimento empresarial por parte 
das empresas e candidatos a empresários, os resul-
tados nas RMs parecem ser menos signif icativos do 
que nas pequenas comunidades ou em territórios 
onde a especialização é mais marcante. As expli-
cações parecem estar tanto no modelo de atuação 
quanto nas dif iculdades advindas do próprio am-
biente metropolitano brasileiro e do Rio de Janei-
ro em particular. Seja como for, discutir o tema é 
mais do que relevante para pensar o Rio além do 
petróleo. Nossa intenção aqui é apenas chamar a 
atenção para algumas possibilidades.

Nos projetos coletivos do SE BRAE , voltados para 
redes de empresas, há uma predominância de atores 
fortemente vinculados ao Estado nas suas consti-
tuições. Os diferentes níveis de governo, com suas 
diversas agências, a estrutura sindical patronal 

e o próprio SE BRAE são os elementos básicos da 
construção dessas governanças. O peso dessas ins-
tituições no âmbito local para socialização dos em-
preendedores e para a própria prática dos negócios 
tende a ser maior nas pequenas cidades do que nas 
RMs. Ainda que não consiga suprir diretamente o 
papel do protagonismo do empreendedor, esse tipo 
de articulação institucional é capaz de mobilizar 
recursos e propiciar acesso a serviços que de outra 
forma não estariam ao alcance das empresas lo-
cais. Funcionam como uma forma de meta arranjo, 
cujas agendas, ainda que não sejam determinadas 
completamente pela demanda das empresas, aca-
bam sendo atraentes em função do número limita-
do de alternativas.

No ambiente metropolitano parece ocorrer um fe-
nômeno inverso. As relações sociais dependem 
menos dessas instituições e o peso das oportuni-
dades do mercado tende a ser mais atraente do que 
a oferta das agendas “institucionais”. A demanda 
não atendida pela oferta estabelecida não se ade-
qua e tende a buscar seu próprio caminho de sa-
tisfação. Um bom exemplo pode ser encontrado na 
economia criativa da cidade do Rio de Janeiro. As 
necessidades de diferentes empreendedores (ou 
prof issionais) de cinema que transitam pela moda, 
pelo design, pela TI , pela televisão e pela músi-
ca são muito complexas para serem enquadradas 
em agendas setoriais def inidas a partir de acordos 
entre instituições que não vivem esse cotidiano. 
As redes empresariais e prof issionais são f luidas, 
formadas de relacionamentos que vão do contra-
to formal ao relacionamento pessoal que a indús-
tria cultural e a própria vida da cidade oferecem. 
O mesmo modelo poderia ser pensado na questão 
da inovação e na rede de relacionamento entre 
universidades e centros de pesquisa presentes na 
RMRJ, empresas e prof issionais da ciência.

A estratégia talvez seja de priorizar o apoio a ins-
tituições e iniciativas capazes de incentivar os 
f luxos de relacionamento “naturais” que ocorrem 
na metrópole e aproveitar a concentração momen-
tânea do interesse coletivo num local, num tema 
ou numa novidade. Mais liberdade para apostar e 
abandonar experiências, por meio de mecanismos 
de fomento de ações que surjam de iniciativas dos 
próprios empresários, com uma lógica semelhante 
ao da moda, num processo de renovação perma-
nente e incremental, capaz de mobilizar de forma 
permanente os diferentes agentes em busca da 
inovação e dos espaços de mercado.

Outro elemento diz respeito ao ambiente metropo-
litano e à própria percepção de pertencimento à 
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socie dade por parte do cidadão. A criminalidade, 
a economia informal e a desigualdade funcionam 
como um freio a qualquer tentativa de repensar a 
RMRJ, talvez não de forma direta, mas na medida 
em que funcionam como elementos de descrédito 
e desmobilização de qualquer iniciativa de orga-
nização coletiva e de valorização da participação 
na vida da metrópole. A tendência é cada um f i-
car cada vez mais na sua. Nesse sentido, pensar a 
questão da coesão social, em suas dimensões so-
cial, política e econômica, é um f im em si mesmo e 
um meio para promover mudanças. Num ambiente 
hostil à prática empresarial e à própria cidadania, 
é compreensível que haja maior dif iculdade de 
participação, o que reduz a tendência de pessoas 
e, em particular, empresários procurarem formas 
de cooperação.

No caso do RJ a situação é ainda mais complicada. Ci-
dade abençoada que abriga infinitas possibilidades, 
mas é marcada pela violência e contraste social.
 

Parafraseando Chico Buarque que nos mostra a 
cidade “que abusa de ser tão maravilhosa”, e que 
“sombreia a outra”, na qual a vida “é pau, é pe-
dra, é f im de linha, é lenha, é fogo, é foda”, Fi-
camos num impasse. É difícil trabalhar nas RMRJ 
e é pouco provável que, sem uma política voltada 
para as MPE, seja factível pensar em alternativas 
de emprego e renda para a maioria da população. 
Assim, repensar a RMRJ requer também repensar 
uma política metropolitana para o segmento, em 
especial nas áreas onde a informalidade é maior 
e menor a presença do poder público. Isso signi-
f icaria uma opção radical nas mudanças legais 
de âmbito local que permitam a formalização das 
empresas e de incentivo a novas agências, capa-
zes de fomentar o empreendedorismo e articular o 
mercado de ser viços de desenvolvimento empre-
sarial nas áreas mais carentes da metrópole. Um 
esforço no qual seria necessário integrar poder 
público, sociedade civil e iniciativa privada. 
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Há algumas semanas observamos, não raramente 
surpresos, o vasto universo de informações sobre o 
Rio de Janeiro compilado pelos técnicos do IETS a 
partir dos dados divulgados pelo IBGE .

Duas questões parecem gritar mais alto quando aprecia-
mos os dados do Estado sob a divisão “Região Metropoli-
tana” e “Interior”. Chamamos de interior, por exclusão, 
o conjunto de 72 municípios do estado que não com-
põem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A primeira é que a Região Metropolitana do Rio, 
após mais de duas décadas de estagnação econômi-
ca, vem mostrando sinais muito recentes de recupe-
ração. O fenômeno é complexo e vou me limitar a 
torcer por um novo e sustentável ciclo de crescimen-
to e a aguardar as conclusões dos especialistas em 
desenvolvimento das grandes cidades.

Já sobre a segunda questão, o fato de que o interior 
do estado do Rio vem crescendo, há pelo menos uma 
década, em níveis que surpreenderiam os asiáticos, 
me atrevo a tirar algumas conclusões. 

Na última década, o PIB per capita do interior do esta-
do mais que triplicou. É isso mesmo, um crescimento 
acima dos 200%, que significa uma taxa média anual 
de quase 25%. Do produto per capita, ou seja, já con-
siderado o aumento da população neste período.

Estes números, que causariam inveja a chineses 
e indianos, sugerem ao observador menos atento 
que estaríamos diante de um processo de profunda 
transformação do setor produtivo f luminense. São 
taxas muito elevadas, que deveriam expressar um 
grande dinamismo, disperso em diversos setores da 
economia do estado.

Curiosos, nos voltamos a ver o que está acontecen-
do município por município. E vemos que, de forma 
ainda mais improvável, a grande maioria destes mu-
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separa o interior do estado do Rio entre a região do 
petróleo e o resto.

Para os municípios da região do petróleo, a situação 
também não é tão fácil. O boom econômico está no 
mar, sob a forma de plataformas e ativos submersos, 
e os resultados não chegam de forma automática à 
população local. Pior, os resultados podem ser per-
versos, como a elevação de preços das moradias e dos 
serviços em geral. Nestas localidades, cabe ao poder 
público orientar suas ações no sentido de desenvol-
ver uma rede de fornecedores de bens e serviços, 
desde os mais simples até aqueles com maior conteú-
do tecnológico, e de agregar valor à cadeia dentro do 
seu espaço geográfico. Além de dar especial atenção 
à correta aplicação dos vultosos recursos provenien-
tes dos royalties e participações sobre a produção.

Às demais regiões do estado, caberia também inte-
grar-se, em alguma medida, à complexa economia 
do petróleo, que poderia distribuir melhor seus re-
sultados positivos com as outras áreas do estado, 
como vai acontecer com Itaboraí e seu entorno.

Mas a este heterogêneo conjunto de localidades 
que integram o restante do interior do estado, 
alheio, até aqui, aos números que dizem que o Rio 
vem crescendo acima da média nacional, cabe um 
desaf io muito maior. Cabe a estas regiões encon-
trar seus próprios caminhos, suas vocações. Buscar 
suas próprias vias de desenvolvimento, para aban-
donar uma estagnação oculta e entrar de fato nas 
estatísticas. 

nicípios não apresenta grandes melhoras ao longo 
destes anos. Aliás, alguns apresentam uma leve 
queda do produto per capita no período.

Com a única exceção de Porto Real, município do 
sul do estado que vivenciou um rápido desenvolvi-
mento nestes últimos anos, todo o fantástico cres-
cimento do interior do estado do Rio se concentra 
em um conjunto de 10 municípios da “região do 
petróleo”, no litoral norte de estado. Municípios 
como Macaé, Rio das Ostras e Quissamã viram da 
praia um crescimento absolutamente explosivo das 
atividades offshore de petróleo e gás, com impactos 
impressionantes sobre o seu produto e a sua arreca-
dação tributária.

Em uma década, a produção de petróleo e gás na Ba-
cia de Campos mais que dobrou e o preço do petró-
leo multiplicou-se por quatro. Somente a Petrobras 
investiu mais de 40 bilhões de dólares na região 
neste período, fora as demais companhias, que hoje 
respondem por cerca de 1/4 dos investimentos em 
exploração e produção de petróleo e gás no País. E o 
setor petróleo e gás passou de cerca de 3 por cento 
do PIB brasileiro para algo entre 11 e 12 por cento. 

O resultado econômico desta incrível performance 
de um setor tão intensivo em capital sobre um con-
junto pequeno de municípios, alguns com níveis 
muito baixos de atividade econômica, mascara os 
dados desta micro-região e de todo o estado. Por 
trás da máscara há duas realidades hoje bastante 
distintas, divididas por uma fronteira invisível que 
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O Governo Sérgio Cabral def iniu suas áreas priori-
tárias de ação para conduzir o Estado do Rio de Ja-
neiro no século XXI: melhora da gestão pública, re-
conquista da segurança e da cidadania e promoção 
de investimentos. O primeiro vértice desse desaf io 
implica melhoria dos gastos e aumento do investi-
mento do Estado, fatores que não garantem sozi-
nhos os outros dois pilares, mas são fundamentais 
para o sucesso de ambos e, conseqüentemente, do 
Governo. É nesse sentido que se trabalhou duro no 
primeiro ano e se perseverá nos três outros que te-
mos pela frente.

O investimento público é uma variável importan-
te na determinação do crescimento de longo prazo 
de um país (ou de um estado). É o que estimula o 
desenvolvimento econômico de duas maneiras: di-
retamente, gerando emprego e renda e estimulando 
a demanda agregada; e de maneira indireta, melho-
rando o ambiente de negócios através de infra-es-
trutura adequada, educação de qualidade, acesso à 
saúde e à segurança.

Uma boa medida, do quão preparado está um estado 
ou país para o seu desenvolvimento de longo prazo,
é o valor do investimento público per capita. Análi-
se dos dados estaduais da Secretaria do Tesouro Na-
cional e estimativas populacionais do IBGE mostram 
que, em 2005, o Estado do Rio de Janeiro apareceu 
apenas em vigésimo lugar no ranking de investimen-
to público per capita (R$ 92 por pessoa), o que indi-
ca que não estamos nos preparando adequadamente 
para o desenvolvimento nos próximos anos.
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O Estado de São Paulo, que é o mais rico da Fede-
ração, sustenta ritmo mais forte e ocupa a nona 
colocação no mesmo ranking (R$ 171 per capita), 
enquanto o outro integrante do Sudeste, Minas Ge-
rais, está na décima segunda colocação (R$ 142). 
Ou seja: O Rio é o lanterninha na sua própria região, 
onde encontram-se alguns dos principais concor-
rentes na atração de novos empreendimentos.

Para efeito de comparação, Tocantins foi o que mais 
investiu (R$ 550 por habitante), seguido por Acre 
(R$ 465) e nosso vizinho Espírito Santo (R$ 404). 
O baixo nível de investimento do Governo Flumi-
nense vem de longa data. A explicação de que o Rio 
tem alto grau de desenvolvimento perante outros 
estados brasileiros e, portanto, não necessita de 
valor elevado de investimento não se justif ica.

248



RIO  além do PETRÓLEO 249RIO  além do PETRÓLEO 249RIO  além do PETRÓLEO 249

Usaremos recursos de duas fontes: o Fundo de Re-
cuperação Econômica de Municípios Fluminenses 
(Fremf), que estava parado por falta de projetos, e 
o BNDES (ainda em negociação). Com isso o banco 
terá R$ 200 milhões em quatro anos, chegando a 
R$ 2 bilhões em f inanciamento, já que a legisla-
ção permite alavancar em até 9,5 vezes seu capital. 
Isso também não é nada mais do que o óbvio. 

Estamos profissionalizando toda a área de atração de in-
vestimentos do Estado. Uma outra medida importante é 
a retomada da Agência de Desenvolvimento do Estado 
do Rio de Janeiro (AD -Rio). Trata-se de uma agência 
privada de interesse público, que terá o papel de pensar 
o futuro do Rio de Janeiro. Um grupo de importantes 
empresários fluminenses integrará o Conselho da AD -
Rio para pensar o nosso estado. Os recursos da agência 
virão da iniciativa privada e financiarão estudos de pré-
viabilidade e outros projetos importantes.

Dentro da estrutura do Governo, estamos moder-
nizando a Companhia de Desenvolvimento Indus-
trial do Estado do Rio de Janeiro (Codin). A nova 
Codin será o órgão técnico de apoio aos investido-
res. Prestará consultoria em relação à localização 
de novos empreendimentos dentro do estado, le-
vando em consideração diversos fatores, como in-
fra-estrutura, logística, mercados e mão-de-obra. 
Além disso, caberá a Codin a análise de incentivos
f iscais e f inanceiros que se enquadram às novas 
empresas que querem se instalar no Estado.

Por último, uma das ações mais importantes do 
Governo Sérgio Cabral: a articulação com o gover-
no federal, que está possibilitando a realização do 
tão sonhado Arco Metropolitano, da urbanização de 
algumas das principais comunidades carentes da 
Região Metropolitana e de investimentos significa-
tivos em saneamento básico. Nesse caso, o diálogo 
abriu espaço para investimentos públicos federais 
da ordem de R$ 4 bilhões nos próximos quatro anos. 
Com esta parceria o Estado do Rio de Janeiro eleva 
em 50% sua capacidade atual de investimento. Mais 
uma vez, é o Governo dizendo sim ao óbvio. 

Para o Rio de Janeiro ter um investimento per ca-
pita semelhante ao do Espírito Santo (R$ 400 por 
pessoa), o total do Estado deveria ser de R$ 6 bi-
lhões. Ou, se pretende o nível de São Paulo (R$ 170 
por pessoa), deve-se aplicar R$ 2,5 bilhões. Entre-
tanto, em 2005, o Estado do Rio de Janeiro inves-
tiu apenas R$ 1,4 bilhão. Este ano, investimos R$ 
550 milhões, do total de R$ 2 bilhões previstos.

O diagnóstico é claro. A máquina pública do Es-
tado do Rio de Janeiro é pesada, não roda bem e 
precisa de ajustes. Por isso não tem capacidade de 
investimento. Mas todos que integram a equipe do 
governo sabiam da dimensão do desaf io e o gover-
nador sinalizou a ruptura com o passado, quando 
disse que o retrovisor está quebrado e que temos 
de olhar para o futuro.

Ao olhar para o futuro, é preciso entender o passado. 
E, assim o fazendo, verif ica-se que, muitas vezes, as 
ações óbvias não foram empreendidas. Por exemplo: 
uma das maiores reclamações do empresariado era o 
grau de burocracia existente e os caminhos tortuo-
sos que precisavam ser percorridos para abrir uma 
empresa. Era o caso da Junta Comercial do Rio de 
Janeiro (Jucerja), com seu orçamento anual de R$ 
21 milhões, que era usado para subsidiar futebol a 
um real, desfile de escola de samba e até concurso 
de miss, sem que suas instalações e sistemas esti-
vessem adequados ao cumprimento da sua missão.

A decisão óbvia foi assegurar o uso do dinheiro na
própria Jucerja, garantindo modernização e reapa-
relhamento, inclusive com concurso público. Saiu-
se de um investimento total de pouco mais de R$ 
12 mil, em 2006, para R$ 1,2 milhão só em infor-
mática nos próximos dois anos. E, obviamente, fe-
chou-se a porteira para os atalhos tortos. Trata-se 
de melhoria do gasto público na veia do estado.

Outra medida adotada é capitalização da Agência 
de Fomento do Rio de Janeiro (Investe Rio), trans-
formando-a num banco para pequenos e médios 
empreendimentos.
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Apesar de se apresentar como um tema recorrente 
nas discussões sobre o futuro do Estado do Rio de 
Janeiro, o desenvolvimento de sua região metropo-
litana ainda carece de atenção que permita estrutu-
rar ações concretas sobre esse território. Embora de 
forma mais acentuada, a orfandade dos territórios 
metropolitanos não é exclusiva do caso f luminense. 
De fato, embora a questão metropolitana seja objeto 
de preocupação, não apenas dos agentes públicos, 
mas também do setor privado e da sociedade em 
geral que vive nos grandes centros, poucas são as 
políticas públicas que se estruturam com visão ter-
ritorial, sendo a política federal de saúde a única
que até o momento se pode citar.

A experiência de gestão metropolitana no Brasil 
pode ser compreendida a partir de três momentos. 
Inseridas no sistema de planejamento desenvolvido 
pelo governo autoritário e com recursos assegura-
dos para projetos setoriais, as nove primeiras regi-
ões metropolitanas foram criadas por lei federal em 
1973-741. Num segundo momento, a partir de 1979, 
as políticas a elas direcionadas entraram em crise. 
No Rio de Janeiro, cabia à Fundação para o Desen-
volvimento da Região Metropolitana – FUND REM, 
criada em 1975, planejar e coordenar investimentos 
e serviços de interesse comum. O primeiro quadriê-
nio de atuação da FUND REM foi de intensa ativida-
de, desenvolvendo projetos para os quais contava
com razoável montante de recursos. Já a partir do 
f inal da década de 70, seguindo uma trajetória que 
se tornaria comum a outras entidades metropolita-
nas, a Fundação foi sendo enfraquecida. No f inal da 
década seguinte, foi def initivamente extinta.
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A Constituição de 1988 inaugura uma terceira fase, 
quando os constituintes transferiram, para os es-
tados, a competência para instituir regiões metro-
politanas acreditando com isso banir vestígios do 
clima autoritário. Ao mesmo tempo, no entanto, 
alçavam os municípios à condição de entes da fe-
deração, com competência para sua auto-organiza-
ção. Sem legitimidade para exercer a coordenação 
metropolitana e sujeitos, principalmente em mea-
dos da década de 90, a forte crise f iscal, os esta-
dos se ausentaram do trato da questão, retomada 
principalmente num terceiro momento, a partir de 
1998, quando são criadas diversas regiões metro-
politanas em diferentes estados.

A discussão de um modelo de governança para a 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ 
não pode ignorar as for tes diferenças entre os 
municípios que a compõem quanto a aspectos 
econômico-sociais e f iscais e os obstáculos ins-
titucionais que dif icultam a cooperação entre a 
União, estado e municípios e a par ticipação do 
setor pr ivado para a solução de problemas que 
ultrapassam os limites das jur isdições munici-
pais. Atualmente, a RMRJ abr iga 17 municípios: 
nela permaneceram 10 dos antigos municípios2 
e ingressaram outros 7, alguns por desmembra-
mento. Nisso, também, a RMRJ se distingue das 
demais: enquanto nos outros estados, houve 
pressão para inclusão de municípios nas regiões 
metropolitanas, aqui eles se retiram, em busca 
de outras opor tunidades.

Em 2003, de acordo com o IBGE , a RMRJ contri-
buía com 55,7% do PIB estadual, fatia que teve 
queda acelerada desde 1999, quando alcançava 
69,3%3. A Região Metropolitana é bastante desi-
gual, tanto em sua participação na atividade eco-
nômica quanto na estrutura f inanceira de seus 
municípios. O Município do Rio de Janeiro parti-
cipava, em 2003, com 63,8% do PIB regional e Du-
que de Caxias com 14,5%. A população da capital 
– 6,1 milhões de habitantes igualava 210 vezes a 
do menor município – Tanguá.

Um alto PIB per capita nem sempre se traduz em 
melhor qualidade de vida para a população. Em 
2003, esse indicador para Duque de Caxias era o 
dobro de Niterói, embora a cidade apresentasse um 
forte quadro de carência de serviços urbanos. Pelo 
Censo de 2000, 31% dos domicílios ainda obtinham 
água de poço ou nascente e 23% não dispunham 
de condições adequadas de esgotamento sanitário 
(em Niterói, 21,7% e 13,0%, respectivamente). A 
pequena Tanguá, instalada em 1997, era recorde 
em carências urbanas; 74% dos domicílios apresen-
tavam def iciência no abastecimento de água e 89% 
não tinham calçamento e pavimentação.

De acordo com o Censo Escolar 2006, do MEC, salvo 
o Município do Rio de Janeiro, em que 94% das 631 
mil matrículas do ensino fundamental estavam sob 
a responsabilidade do município, grande parte dos 
municípios metropolitanos f luminenses ainda se en-
contrava longe de assumir a obrigação constitucio-
nal de prover o ensino básico, recaindo o ônus sobre 
o estado ou levando a população, ainda que sem re-
cursos, a procurar a rede privada. Em Niterói, apenas 
25% das matrículas do ensino fundamental eram mu-
nicipais. S. João de Meriti e São Gonçalo eram res-
ponsáveis por menos de 40% das matrículas.

Def iciências na oferta de serviços urbanos e uma 
fraca presença no ensino fundamental são dois 
entre os muitos exemplos de demandas por aten-
der com os recursos do orçamento municipal, nem 
sempre suf icientes. De fato, quando se examina a 
capacidade f iscal dos municípios metropolitanos, 
encontram-se fortes diferenças. Em 2003, enquan-
to a receita f iscal per capita4 do Município do Rio 
de Janeiro beirava os R$ 1 mil, Duque de Caxias 
não passava de R$ 600,00 e Belford Roxo estava 
abaixo de RS 300,00, próximo a Nilópolis e Quei-
mados. Uma baixa receita per capita, aliada à tra-
dicional rigidez para o uso dos recursos, natural-
mente induz o Prefeito a voltar-se para dentro de 
seu território, ignorando que ações de cooperação 
regional possam trazer um ganho maior que as ini-
ciativas solitárias.
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Dificuldades de ordem institucional para a cons-
trução de sistemas de governança metropolitana 
estão presentes, em menor ou maior grau, nas 29 
regiões metropolitanas hoje existentes, identif i-
cando-se com características do federalismo bra-
sileiro e de sua evolução recente. A autonomia 
política municipal, a relação direta e crescente do 
governo federal com os municípios na esfera f is-
cal, a falta de legitimidade e de instrumentos que
permitam aos estados coordenar ações no territó-
rio e a falta de fóruns de discussão e coordenação 
federativa são elementos a trazer à mesa de dis-
cussão da questão metropolitana. No caso do Rio 
de Janeiro, no entanto, há ainda que considerar 
o longo período em que a questão caiu em total 
esquecimento, o que f ica evidente quando se ob-
serva que, dentre os estados que têm as regiões 
metropolitanas mais pujantes, o Rio de Janeiro é 
o único que não tem nenhum órgão ou entidade 
voltada para o assunto. 
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Os preços internacionais do petróleo registram uma 
escalada crescente desde 2003, atingindo o patamar 
de US$ 100 por barril. Quais as conseqüências deste 
movimento de preços para o Brasil? Ao contrário do 
que ocorria no passado, o país é hoje praticamente 
auto-suf iciente, dados os resultados logrados com os 
esforços de incremento da exploração e da produção 
ao longo das últimas três décadas.

Desde 1997, a lei 9.478 permitiu a abertura do setor 
petróleo e promoveu igualmente uma grande transfor-
mação na estrutura de arrecadação de participações 
governamentais (royalties, participações especiais, 
bônus de assinatura e pagamento pela ocupação ou re-
tenção de área). Desse modo, os preços mais altos de 
petróleo produzem efeitos positivos em matéria de ar-
recadação fiscal. Neste sentido, a indústria de petróleo 
tem contribuído significativamente para o incremento 
do orçamento dos estados e municípios beneficiários 
dos royalties do petróleo. Nos três últimos anos, em 
particular, o aumento dos preços internacionais do 
petróleo tem favorecido o montante de royalties rece-
bidos pelos estados e municípios brasileiros.

Isso se dá devido ao fato de que a metodologia de 
cálculo do preço mínimo do petróleo produzido em 
campos brasileiros a ser adotado para f ins de cálcu-
lo dos royalties é dada por uma fórmula paramétri-
ca que utiliza como referência o preço do petróleo 
tipo Brent e considera a taxa de câmbio real/dólar 
(ambos os valores cotados no mês de competência 
da produção). Com isso, a valoração do petróleo 
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produzido no país para f ins de arrecadação de 
royalties, assim como a própria arrecadação, var-
ia de acordo com essas variáveis.

Assim, a elevação dos preços internacionais do 
petróleo pode se traduzir em benefícios para os 
Estados e Municípios benef iciários dos royalties, 
desde que haja, no entanto uma boa adminis-
tração dos recursos, favorecendo o desenvolvi-
mento econômico local.

Vale ressaltar ainda que, sendo o petróleo um re-
curso natural não renovável, sua exploração hoje 
signif ica uma renúncia imposta às gerações fu-
turas para a utilização desta r iqueza. As referi-
das participações governamentais devem ser vir, 
portanto, como instrumento de ressarcimento às 
próximas gerações. Os governos benef iciados de-
veriam aproveitar a bonança do aumento de arrec-
adação e o momento de alta de preços do petróleo 
para a realização de programas visando aumen-
tar o Índice de Desenvolvimento Humano (ID H), 
investindo parte desses recursos em educação, 
saúde, saneamento básico e infra-estrutura.

Nesse sentido, é interessante contrastar algumas 
diferentes modalidades de aplicação dos royalties 
em países produtores de petróleo, visando extrair 
algumas lições para o caso brasileiro. Este é o foco 
desta nota. A seção seguinte estabelece as bases 
conceituais da relação entre produção de recursos 
naturais esgotáveis e desenvolvimento econômico. 
A seção 3 é dedicada a um breve exame da aplicação 
dos royalties nos seguintes países: Noruega, Canadá, 
Qatar, Venezuela, Nigéria e Indonésia. A seção 4 
aponta algumas das questões centrais relacionadas 
com o uso de royalties do petróleo no Brasil. A úl-
tima seção sumariza as principais conclusões. 

Uma localidade com uma grande dotação de recursos 
naturais não renováveis enfrenta um desafio para o 
seu desenvolvimento: diferentemente de outros bens 
e serviços que geram valor na economia, tais como 
artigos de vestuário, alimentos e atividades de en-
sino, a produção atual dos recursos não renováveis 
diminui a sua disponibilidade para a produção fu-
tura. Dependendo do grau de dependência desses re-
cursos, essa peculiaridade pode ser determinante na 
condução de uma política de desenvolvimento. 

Essa especificidade dos recursos não renováveis é 
particularmente importante para a condução da 
política f iscal. Os governos nacionais, regionais 
ou locais, enfrentam o desafio de capturar para 
si a renda econômica gerada na atividade mineral 
e através de sua aplicação conciliar o benefício à 
geração presente e a garantia de bem-estar às ger-
ações futuras1. A decisão na aplicação dos recursos 
é norteada por duas grandes questões:

»  (i) o montante da aplicação presente e futura (o 
quanto será gasto e o quanto será poupado hoje);

»  (ii) as atividades prioritárias para a aplicação 
(como os recursos serão aplicados).

A experiência internacional na aplicação das re-
ceitas provenientes da extração dos recursos não 
renováveis, descrita nesta nota, analisará essas 
duas questões básicas em seis grandes produtores 
de petróleo e gás natural. Essa nota trará elementos 
para a segunda questão para todos os países anal-
isados e analisará brevemente a primeira questão.

Se a avaliação do resultado fiscal vis-à-vis com o nív-
el do preço do petróleo é relativamente simples, a av-
aliação de uma despesa como geradora de bem-estar 
às futuras gerações não é nem um pouco trivial: são 
diversas as possíveis aplicações para uma política de 
bem-estar às gerações futuras, tais como investimen-
tos em educação e saúde, melhoria da infraestrutura 
e modernização administrativa. Assim, as políticas 
voltadas para o bem-estar das futuras gerações se 
confundem com aquelas voltadas para a promoção do 
desenvolvimento econômico e social.

Há ainda uma conseqüência importante da aplicação 
dos recursos decorrentes da exploração de recursos 
não-renováveis: a inf luência da política fiscal na taxa 
de câmbio e dessa na competitividade dos demais se-
tores da economia, num mecanismo conhecido como 
“ dutch disease”- doença holandesa2 . O fracasso de 
alguns países com abundância de recursos naturais, 
em especial o petróleo, em superar a pobreza e pro-
mover o desenvolvimento fez com que surgisse a 
proposição de que os recursos naturais representam 
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uma “maldição” ao invés de uma bênção3 . Além 
da “doença holandesa”, alguns países ricos em re-
cursos sofrem com instabilidade política e guerras 
civis, e não conseguem superar a pobreza.

Alguns países recorrem a fundos específicos, de na-
tureza distinta dos seus orçamentos, para gerenciar 
a renda advinda do petróleo e do gás natural, tanto 
para definir o quanto deve ser gasto quanto para in-
stituir as regras de como os recursos devem ser gas-
tos. A próxima seção discorrerá brevemente sobre as 
especificidades da constituição dos fundos. 

Além do caráter não renovável da exploração de 
petróleo e gás natural, , os governos dos países com 
elevado grau de dependência das receitas oriundas 
dessas atividades têm de lidar com a volatilidade dos 
preços (em especial os do petróleo) e a incerteza em re-
lação às estimativas de reservas, tanto para o petróleo 
quanto para o gás natural.

Condicionar a política fiscal às nuances da arrec-
adaçãonderivada desses recursos engendra sérias 
implicações: como observam Davis et al (2001), uma 
frustração da renda petrolífera acarretaria no difícil 
e impopular corte de despesas, já o contrário acar-
reta no gasto imediato, não planejado, provavelmente 
menos eficiente.

Nesse contexto, a criação de um fundo que acumu-
lasse recursos quando a renda petrolífera aumentasse 
e gastasse quando esta diminuísse emerge como uma 
alternativa. O fundo teria uma dinâmica diferente do 
orçamento, seu objetivo seria estabilizar as rendas do 
petróleo para contribuir com a política fiscal.

Os autores argumentam, no entanto, que essa estabi-
lização só é possível se houver coordenação entre
o orçamento do fundo e a política fiscal, no sentido
de não se promover uma política expansionista pela 
simples entrada de recursos no fundo decorrente do 
aumento do preço do petróleo. Essa acomodação neu-
tralizaria os efeitos do fundo, que também pode sofrer 
com problemas operacionais4 .

Davis et al (2001) concluem que os fundos lograram 
êxito aonde havia uma preocupação inicial com a des-
tinação da renda petrolífera e, naqueles países aonde 
não havia essa preocupação as regras foram modifica-
das com o aumento da renda petrolífera, com o intuito 

de permitir maior discricionariedade ao gasto. Assim, 
a criação dos fundos seria irrelevante, pois a gestão 
adequada dos recursos petrolíferos dependeria da im-
portância política dada aos seus potenciais gastos. A 
análise das experiências com os fundos parece confir-
mar o argumento apresentado por Davis et al (2001): 
na Noruega, por exemplo, o fundo constituído vem 
cumprindo seu papel; já na Venezuela as regras foram 
modificadas quando o preço do petróleo se elevou.

Esta seção discorrerá sobre a experiência de aplicação 
dos recursos em seis grandes produtores de petróleo 
e/ou gás natural: Noruega, Canadá, Qatar, Venezuela, 
Indonésia e Nigéria. São países com características 
políticas, econômicas e sociais muito distintas, com 
diferentes dotações, e consequentemente, de depend-
ência, dos dois recursos. O quadro 1 a seguir apresenta 
as informações sobre as reservas, que dão uma idéia 
da dependência dos países, e seu Índice de Desen-
volvimento Humano (ID H). 

As sub-seções seguintes tratarâo dos casos de 
cada país, que estão ordenados pelo ID H, do mais 
para o menos desenvolvido. Como será verif icado, 
há diferentes maneiras de aplicar os recursos de 
modo a manter ou aumentar a r iqueza para as fu-
turas gerações.
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Basicamente há duas maneiras consideradas satis-
fatórias de aplicar os recursos:

»  (i) investir na qualidade dos demais fatores de 
produção, capital e trabalho;

» (ii) investir em ativos que gerem rentabilidade.

A primeira alternativa é mais indicada para os países 
em desenvolvimento: esses países normalmente neces-
sitam de mais recursos para a promoção de políticas pú-
blicas para o desenvolvimento e conseguem um maior 
retorno econômico e social para investimentos em 
infra-estrutura e educação bem efetuados. Já para os 
países desenvolvidos, o envelhecimento da população e 
suas possíveis conseqüências fiscais são mais urgentes, 
e a construção de um mecanismo que garanta a disponi-
bilidade de renda para o futuro é mais importante.

As sub-seções seguintes, que analisarão a aplicação 
dos recursos para os seis países mencionados, es-
clarecerão essa divisão entre a boa aplicação de um 
país desenvolvido e um país em desenvolvimento. 

A Noruega é um dos países mais desenvolvidos do 
mundo: em 2005, e o ID H atingiu 0,968 pontos, 
superada apenas pela Islândia no ranking mundial 
do Índice de Desenvolvimento Humano. Com reser-
vas provadas de 7,7 bilhões de barris de petróleo e 
84,3 Tcf de gás natural, o país é um dos mais de-
pendentes da exploração de petróleo na Europa.

O setor de exploração e produção de petróleo, que 
cresceu muito da década de 1980 a meados da dé-
cada de 1990, apresenta sinais de estagnação pela 
maturidade dos campos do Mar do Norte (EIA NO 
RUEGA, 2007, p. 3).

As preocupações com a dependência da extração do 
petróleo em campos maduros, no entanto, são de 
longa data: o governo norueguês criou, em 1990, o 
Fundo Petrolífero Estatal Norueguês (FPEN ). A ren-
da do petróleo que alimenta o fundo é determinada 
anualmente, após o déficit público ser coberto.

Assim, não há uma definição legal, pré-estabelecida, 
do percentual da renda petrolífera a ser depositada 
no fundo, o que o torna extremamente f lexível (Fas-
ano, 2000, p. 4). O fundo tem dois objetivos explíci-
tos: garantir a estabilidade macroeconômica e con-

stituir um fundo de poupança. Serra (2005, p. 133) 
argumenta que o FPEN contribui para a estabilidade 
macroeconômica em duas frentes: nos momentos de 
alta do preço do petróleo, ele recolhe o excesso de 
divisas do país exportador, reduzindo a pressão in-
f lacionária; e quando o preço cai o fundo socorre o 
Tesouro, evitando a aceleração do endividamento.

O fundo norueguês, que em 2005 teve o seu 
patrimônio avaliado em US$ 213 bilhões (Enriquez, 
2006, p. 67), apenas aplica suas receitas em ações e 
títulos no exterior5 . Uma possível elevação do preço 
do petróleo aumentaria as aplicações do fundo no 
exterior, o que não impactaria a atividade econômica 
na Noruega. O fundo, portanto, cumpre o papel de 
resguardar a economia norueguesa da volatilidade do 
preço do petróleo. Fasano (2000, p. 4-5) argumenta 
que o fundo tem logrado êxito na tarefa de ameni-
zar os ciclos dos preços do petróleo, bem como de 
promover a poupança. Medidas prudentes têm per-
mitido a manutenção de superávits orçamentários 
mesmo nos períodos em que o preço do petróleo cai. 
Portanto, a Noruega tem demonstrado uma preferên-
cia por poupar os recursos do petróleo, em resposta à 
primeira pergunta da seção 2.

O benefício às futuras gerações se dá pela rentabi-
lidade dos investimentos no exterior. Diferente de 
outros países, que procuram promover determina-
dos setores, investir em infra-estrutura econômica 
ou em educação, a Noruega busca manter a estabili-
dade macroeconômica e garantir aos seus cidadãos 
a rentabilidade decorrente apenas dos investimen-
tos no exterior6. 

O Canadá conta com 179,2 bilhões de barris de reser-
vas provadas de petróleo, apenas superado pela Arábia 
Saudita nesse quesito. A província de Alberta, objeto 
de estudo dessa seção, conta com 95% das reservas 
do país (EIA CANAD Á, 2007, p. 2).  As reservas de 
gás natural são de 57,9 Tcf. Assim como a Noruega, o 
país apresenta um elevado grau de desenvolvimento, 
o que se ref lete no seu ID H, de 0,961. 

As semelhanças com o país escandinavo não se re-
sumem ao grau de desenvolvimento: a província de 
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Alberta criou um fundo para gerenciar os recursos 
arrecadados com o petróleo. O referido fundo foi 
criado em 1976 e reestruturado em 1997, a partir 
de uma consulta popular. Seus objetivos são o de 
reduzir o endividamento da província, promover 
a qualidade de vida dos seus cidadãos e diversi-
f icar a economia (Serra, 2005, p. 130). O fundo é 
f inanciado com 12% do valor bruto da produção de 
petróleo (Enriquez, 2006, p. 66).

Assim como no fundo norueguês, há uma forte 
vinculação entre o Fundo de Alberta e as contas 
do setor público (Enriquez, 2006, p. 66). Antes da 
reestruturação, o fundo destinava boa parte dos 
recursos a investimentos produtivos diretos e so-
ciais, com objetivo de promover a diversif icação da 
economia. Esses investimentos foram suspensos 
após a reestruturação, que def iniu regras simples 
e diretas para as aplicações do fundo, que atual-
mente são norteadas pela rentabilidade, não mais 
pela diversif icação econômica.

Dentre essas regras, está a definição de uma composição 
dos investimentos no longo prazo: 29% das aplicações 
devem ser destinadas a investimentos em renda fixa, 
45% em ações (sendo que 15% no Canadá, 15% nos Es-
tados Unidos e 15% fora dos dois países), 10% em in-
vestimento imobiliário e 16% em outras aplicações7.

Portanto, após a reestruturação, o fundo de Alberta 
se aproximou do modelo norueguês: a manutenção 
da riqueza do fundo, com investimentos prudentes, 
é o seu maior objetivo. O fundo de Alberta não tem a 
mesma preocupação estabilizadora do norueguês, já 
que prevê investimentos no Canadá, mas claramente 
optou por adquirir ativos que gerem rentabilidade, 
ao invés de investir em infra-estrutura e educação. 

O Qatar apresenta 15,2 bilhões de barris de reser-
vas provadas de petróleo, o mais baixo entre os 
paíse membros da OPEP em 2006. Se o país não é 
um grande player da indústria petrolífera mundial, 
apresenta um papel de destaque no gás natural: 
possui a terceira maior reserva provada do mundo, 
910,5 Tcf, atrás apenas da Rússia e do Irã. Atual-
mente o Qatar é o maior exportador mundial de gás 
natural liquefeito (EIA QATAR, 2007). O ID H do Qa-
tar é alto para um país de sua localização geográf i-
ca e com a sua herança histórica: 0,875 em 2005. O 
pequeno país, de menos de 1 milhão de habitantes, 

é extremamente dependente do petróleo e do gás 
natural, que contribuem com 61,9% do PIB (dados 
de 2006). A estatal Qatar Petroleum contribui com 
cerca de 50% do PIB (Qatar, 2007, p. 4).

Como todos os países dependentes dos hidrocar-
bonetos, a pulverização na aplicação dos recursos da 
renda mineral é inevitável. A promoção das políticas 
públicas no Qatar é financiada, mesmo que não ex-
plicitamente, pelas receitas da exploração mineral8.

Para este país chama a atenção o viés do gasto público 
para a educação, ciência e tecnologia9. Tilly (2006, p. 
56) destaca o esforço pessoal do emir, Sheikh Ham-
mad bin Khalifa Al-Thani, em transformar o país em 
um pólo de pesquisa no Oriente Médio, ao investir 
bilhões através da Fundação Qatar para Educação, 
Ciência e Desenvolvimento da Comunidade, dirigida 
por sua esposa. Segundo Qatar (2007, p. 5), o país 
reúne boas condições para desenvolver a economia 
baseada em conhecimento, pois vêm apresentando 
elevadas taxas de crescimento com estabilidade 
econômica nos últimos anos e desfruta de relativa 
estabilidade política. Essas características, aliadas 
às crescentes receitas da venda de hidrocarbonetos e 
vultosos investimentos em educação, saúde e infra-
estrutura, trouxeram um grande contingente de tra-
balhadores estrangeiros (cerca de 75% da população 
do país é formada por imigrantes). Essa diversidade 
de trabalhadores estrangeiros pode permitir que o 
país diversifique a sua economia, e se torne menos 
dependente do petróleo e do gás natural.

Quanto às medidas do governo voltadas para a diver-
sificação econômica, é possível inferir que os incen-
tivos econômicos e as instituições são satisfatórios, 
mas que o país ainda deve melhorar na inovação tec-
nológica e, principalmente, na educação. Segundo 
esta ótica, seriam essas as condições para transformar 
o Qatar numa economia intensiva em conhecimento e 
menos dependente dos recursos não renováveis.

Vale ressaltar, no entanto, que a continuidade das 
medidas de diversificação econômica depende da con-
tinuidade de elevadas receitas dos recursos naturais. 
As dotações desses recursos e a ainda incipiente diver-
sificação econômica não permitem que o Qatar esteja 
livre das oscilações dos mercados de commodities.
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No entanto, ao que parece, a aplicação da renda 
mineral até o momento tem contribuído para a su-
peração da dependência dos recursos naturais, e o 
país tem grandes chances de não sofrer no futuro 
com a “maldição dos recursos”. Diferentemente da 
Noruega, que investe em ativos estrangeiros como 
forma de preservar a riqueza para as gerações futu-
ras, o Qatar procura melhorar a qualidade dos seus 
fatores de produção: ao que parece são duas boas 
estratégias, a da Noruega para um país desenvolvi-
do e do Qatar para um país em desenvolvimento. 

As reservas provadas de petróleo na Venezuela são de 
80 bilhões de barris. A dependência do óleo é notável: 
suas receitas de exportação representam 75% do to-
tal, é responsável por metade da arrecadação pública e 
cerca de 1/3 do PIB (EIA VENE ZUELA, 2007, p. 1).

A riqueza mineral não fez com que o país superasse 
suas mazelas sociais. Além da inf luência da herança 
colonial na formação da sociedade venezuelana, a 
má gestão da renda petrolífera é responsável por esse 
desempenho: segundo Eifert et al (2002. p. 13-14) as 
instituições venezuelanas não estão preparadas para 
lidar com a dependência das rendas do petróleo, com 
seus constantes déficits fiscais e sua incapacidade 
de gerenciar a diversificação econômica.

Em 1998, quando os preços do petróleo atingiram o 
valor mais baixo desde a década de 1970, a Venezue-
la lançou um fundo de estabilização, que acumu-
laria reservas quando o preço do petróleo estivesse 
elevado e cobriria o déficit orçamentário quando os 
preços caíssem. A lei definia claramente esses dois 
momentos: os preços seriam considerados altos 
sempre que estivessem acima da média móvel dos 
últimos cinco anos; e baixos sempre que estivessem 
abaixo desse valor (Fasano, 2000, p. 11).

As regras foram alteradas em 1999: o governo fed-
eral aumentou o seu poder discricionário sobre as 
receitas do fundo. Assim, saques poderiam ser reali-
zados por decreto presidencial (Serra, 2005, p. 139) 
e poderiam ser utilizados para o gasto social e o pag-
amento da dívida (Fasano, 2000, p. 11). Em 2000, 
não obstante da elevação do preço do petróleo, o 
déficit público cresceu 10%, o que torna o país mais 
vulnerável a um possível choque de preços.

Se a política venezuelana para o petróleo não parece 
se preocupar com a estabilidade macroeconômica, 

o mesmo não se pode dizer dos investimentos so-
ciais e em infra-estrutura. Atualmente, o governo 
parece ter intuito de desenvolver essas áreas com os 
recursos do petróleo. Ao menos é essa a intenção do 
Fundo para o Desenvolvimento Econômico e Social 
do País (FONDE SPA), com recursos oriundos direta-
mente da estatal PDVSA (Barros, 2006, p. 228).

Assim, após as mudanças no fundo de estabilização e a 
criação do FONDE SPA, pode-se concluir que a Venezue-
la optou por gastar mais e poupar menos os recursos do 
petróleo (primeira questão da aplicação de recursos) e 
pretende investir as receitas do óleo na área social (seg-
unda questão). A avaliação dessa estratégia poderá ser 
realizada apenas a médio prazo, com a observação das 
contas públicas e dos indicadores sociais.

Outra conclusão do caso venezuelano é que a con-
stituição de um fundo não garante que uma política 
social, por exemplo, não poderá ser alterada. Dif-
erentemente do fundo norueguês, que mantém as 
mesmas regras há muito tempo, o fundo venezue-
lano reserva um elevado espaço para ações discri-
cionárias do Poder Executivo. 

A Indonésia apresenta 4,3 bilhões de barris de 
petróleo de reservas provadas, mas a produção de 
petróleo vem declinando fortemente na última dé-
cada (EIA INDON ÉSIA , 2007, p. 1). As reservas de 
gás natural são de 97,8 Tcf, a décima do mundo.

O país é visto como uma nação em desenvolvimen-
to que superou a maldição dos recursos naturais 
(Stiglitz, 2005, p. 13). Metade do crescimento da ar-
recadação com o aumento do preço do petróleo em 
1973 foi destinado a programas agrícolas e de infrae-
strutura econômica voltada para áreas rurais, além 
de esforços em educação (Eifert et al, 2002, p. 22).

Além do gasto público efetivo, a gestão macr-
oeconômica na Indonésia foi adequada. O país não 
incorreu em déficits durante os períodos de alta do 
preço do petróleo e o ajuste orçamentário quando 
este caiu (e consequentemente a sua arrecadação pú-
blica) foi rápido e eficaz (Eifert et al, 2002, p. 23).  

Assim, o país parece ter superado a maldição dos
recursos naturais traçando políticas adequadas para 
as duas questões básicas – o quanto gastar e como 
gastar – sendo que para o último seguiu a política 
mais indicada para um país em desenvolvimento: mel-
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ganharam espaço nos últimos anos, mesmo com o 
custo de extração signif icativamente maior do que 
o onshore (Gary e Karl, 2003, p. 29).

Segundo estes autores, a Nigéria estaria gastando 
muito e poupando pouco os recursos do petróleo 
(primeira questão da seção 2) e aplicando os re-
cursos em benefício de uma minoria, o que não 
gera benefícios através da melhora de sua econo-
mia, tampouco proporciona rentabilidade para as 
futuras gerações com a aquisição de ativos. 

O quadro 2 a seguir sintetiza algumas informações 
acerca da aplicação dos recursos listados nas sub-
seções anteriores: 

Apesar da queda verif icada em 2007, os repasses 
totais do conjunto de participações governamen-
tais (royalties, participação especial, bônus de 
assinatura e pagamento pela ocupação ou retenção 
de área) vêm apresentando um crescimento expo-
nencial, como mostra o gráf ico 1. Com a recente 
descoberta do campo gigante de Tupi, esses val-
ores devem permanecer em trajetória ascendente.

horar a infra-estrutura e investir em educação. Uma 
questão importante para o gasto da renda petrolífera 
atualmente, também presente na agenda brasileira, é 
a sua repartição entre o governo central e os region-
ais10. No país asiático, 30% dos recursos são apropria-
dos pelo governo central, 56% pelos estados e 14% 
pelos governos locais (Shah, 1997, p. 100).

Outra questão importante é a dinâmica dos gastos 
em educação. Apesar de ter melhorado seus indi-
cadores sociais, o país ainda deve destinar muitos 
recursos à educação para promover o desenvolvi-
mento. Granado et al (2007) defendem que o total 
do gasto público neste setor é satisfatório, mas 
que sua composição deveria se modif icar. 

As reservas provadas nigerianas são de 36,2 bilhões de 
barris de petróleo e 182 Tcf de gás natural. Nos dezes-
seis meses que antecederam as eleições presidenciais 
de abril de 2007, a primeira na história do país em que 
um governo civil passou o controle para outro, ataques 
de militantes insatisfeitos impactaram a produção na-
cional em cerca de 20% (EIA NI GÉRIA , 2007, p.1). O 
ID H de 0,47 é muito menor do que o dos outros país-
es analisados nesta nota, e o país é constantemente 
apontado como vítima da “maldição dos recursos”11.

O petróleo continua desempenhando grande im-
portância na economia do país, sua participação nas 
exportações é de cerca de 95 % (EIA NI GÉRIA , 2007, 
p. 1), entre 1995 e 2001 representou 37% do PIB e 63% 
da arrecadação pública (Eifert et al, 2002, p. 20). 

Eifert et al (2002) defendem que as receitas do petróleo 
foram utilizadas para manter uma frágil coalizão 
política, com diversos grupos étnicos e religiosos. O 
gasto público beneficiou uma pequena elite política. 
A gestão fiscal foi inadequada, com forte crescimento 
dos gastos públicos nos momentos de alta do preço do 
petróleo. De acordo com Gary e Karl (2003, p. 28) o 
país ainda sofreu com a “doença holandesa”. 

Eifert et al (2002, p. 23) defendem que boa parte 
das razões do sucesso da Indonésia e do fracasso 
da Nigéria na gestão da renda do petróleo pode ser 
explicada pelas instituições políticas. A instabi-
lidade social na Nigéria, com grupos insatisfeitos 
atacando as instalações das petrolíferas estrangei-
ras, chegou a tal ponto que os investimentos off-
shore (menos vulneráveis à ação dos grupos) 
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O Brasil não explicita o destino das rendas advin-
das das participações governamentais, tampouco 
constitui um fundo para essas receitas. Há uma 
vinculação de parte dos recursos para órgãos da 
administração pública federal e parte se destina 
aos estados e municípios confrontantes e municí-
pios com instalações de embarque e desembarque.

A pouca relevância das participações governamentais 
no Orçamento Geral da União dificulta a avaliação da 
sua aplicação. Isso porque um órgão beneficiado de 
um percentual da renda petrolífera pode ter um even-
tual aumento da receita vinculada dos royalties com-
pensado pela redução da sua dotação orçamentária.

Para os estados e municípios há vedação formal 
apenas para o pagamento de dívidas e do quadro 
permanente de pessoal (Gutman, 2007, p. 49). A 
avaliação da aplicação dos recursos por esses entes 
é difícil pela grande quantidade de beneficiários.

Bregman (2007) se propõe a analisar a aplicação da 
renda petrolífera destinada aos estados e municí-
pios entre 1999 e 2005. Dois indicadores sintéticos 
para mensurar a dependência dos beneficiários – 
os royalties per capita (RPC) e a relação royalties-
receita orçamentária (RRO) – são contrastados 
com indicadores de despesa, a proporção de despe-
sas de capital (PDK) e a proporção de despesas de 
overhead (PDO ). Os indicadores de dependência 
para um estado oumunicípio (indicado por i) em 

determinado período (indicado por t) são dados 
pelas seguintes fórmulas:

» royalties per capita (RPC): 

» relação royalties-receita orçamentária (RRO):

A RRO representa a participação dos royalties na 
receita orçamentária do ente, e representa um 
número entre zero e um. Já os royalties per capita 
representam os valores recebidos por habitante, e 
são expressos em unidades monetárias12. Os indi-
cadores de despesa pública são transcritos abaixo:

» proporção de despesas de capital (PDK): 

» proporção de despesas de overhead (PDO ): 

Os dois indicadores de despesa pública apresen-
tados abrangem duas importantes classif icações 
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orçamentárias: a despesa por categoria econômica 
(corrente ou capital) e a despesa por função, sen-
do que as despesas de overhead representam um 
agrupamento das despesas legislativa, judiciária e 
de administração e planejamento.

Quanto maior a PDK, mais o estado ou município está 
aumentando o seu estoque de capital e as despesas 
sociais e de infra-estrutura serão maiores com uma 
PDO mais baixa. Assim, a adequada aplicação de re-
cursos requer uma alta PDK e baixa PDO .

No entanto, os agregados orçamentários apresen-
tam algumas limitações para a avaliação qualitativa 
da despesa pública, que devem ser consideradas na 
avaliação dos resultados.
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Os indicadores de dependência e de despesa são con-
trastados para cinco grupos: a totalidade dos estados 
e quatro grupos de municípios, formados de acordo 
com seus indicadores de dependência. A proporção 
das despesas de overhead (PDO ) não foi modificada 
para nenhum dos grupos, já a proporção das despesas 
de capital (PDK) aumentou para os municípios mais 
dependentes da renda petrolífera13 (uma indicação de 
boa aplicação) e diminuiu para os estados e o seg-
undo grupo de dependência dos municípios.

Convém analisar brevemente alguns municípios 
do Rio de Janeiro, maior produtor nacional de 
petróleo. Os gráf icos abaixo apresentam a PDK e a 
PDO dos oito municípios mais dependentes do es-
tado14 em 1999 e 2004, último ano em que as despe-
sas por função estão disponíveis na base de dados 
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
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Com o aumento dos repasses de royalties aos municí-
pios, a PDK média não apresentou grande alteração, 
no entanto sua dispersão aumentou: os municípios 
saíram de uma banda que ia de valores próximos a 
10% a 25% para valores que variam de 2% a 35%. O 
município de Macaé aumentou sua PDK, mas Cara-
pebus e Cordeiro apresentaram grande redução.

Situação semelhante ocorreu com a PDO : a média f i-
cou em torno de 28% nos dois anos analisados, mas 
houve divergência na trajetória dos municípios: Sil-
va Jardim, Cordeiro e Laje do Muriaé apresentaram 
redução da PDO , já Carapebus, Macuco e São José 
de Ubá apresentaram aumento nesse indicador.

A aplicação dos recursos dos estados e municípios em 
infra-estrutura econômica e educação é fundamen-
tal para a superação da dependência da economia do 
petróleo e das receitas dos royalties. Os resultados 
para a PDK são importantes para a avaliação qualita-
tiva dessa despesa, mas com a ausência de regras defi-
nidas para a aplicação dos recursos e o grande número 
de beneficiários dificulta a avaliação dessa aplicação.

Assim, o mais provável é que, dado o quadro institu-
cional, existam experiências positivas e negativas na 
aplicação dos royalties. Provavelmente as melhores 
experiências serão aquelas que permitam a melhora 
da qualidade de vida da população, através de investi-
mentos em educação e infra-estrutura, principalmente. 
A instituição de regras que restrinjam a aplicação dos 
royalties poderia contribuir para esse objetivo. 

Esta nota apresentou, para seis grandes produtores de 
petróleo e/ou gás natural, a experiência na aplicação 
dos recursos provenientes da exploração mineral. Os 
países apresentam diferentes graus de desenvolvimen-
to, e este fato é determinante para se definir a melhor 
estratégia de aplicação dos recursos.

A Noruega e o Canadá, países de elevado grau de desen-
volvimento, procuram investir os recursos em ativos de 
alta rentabilidade, que mantenham a riqueza da sua 
população por muitas décadas. Ambos constituíram 
fundos com regras estabelecidas para o financiamento 
e para a aplicação dos recursos.

Os países em desenvolvimento que têm logrado êxito na 
aplicação dos recursos – Qatar e Indonésia – priorizam 
a aplicação em educação em infra-estrutura (também 
em tecnologia, no caso do Qatar), de modo a superar a 

dependência do petróleo e não ser vítima da “maldição 
dos recursos naturais”.

A Venezuela recentemente instituiu um fundo que des-
tina recursos a áreas sociais, mas não vem seguindo 
o exemplo do Qatar e da Indonésia na gestão macr-
oeconômica: o déficit fiscal venezuelano vem crescendo 
a despeito da elevação do preço do petróleo.

Já a Nigéria é uma vítima da “maldição dos recursos”. 
O país não conseguiu superar a dependência do óleo, 
tampouco estender os benefícios de sua exploração a 
uma grande parcela da população. Atualmente sofre 
com a instabilidade social, que afeta inclusive os inves-
timentos em exploração do óleo.

No Brasil, aonde as receitas derivadas da exploração 
de petróleo e gás natural são crescentes, não há regras 
estabelecidas para a despesa e há um grande número 
de beneficiários. Dado esse quadro institucional, a 
avaliação da aplicação dos recursos é difícil. O mais 
provável é que experiências boas e ruins coexistam.  
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Na incipiente experiência democrática brasileira, 
o Estado tem se demonstrado incapaz de respond-
er grande parte das demandas da sociedade, o que 
gerou muita frustração e desencanto na opinião pú-
blica. Conforme pode ser visto na f igura 1, apenas 
35% dos brasileiros se mostram muito satisfeitos ou 
parcialmente satisfeitos com esse regime. 

Observa-se ainda que o suporte à democracia no 
Brasil é menor do que na América Latina. Menos 
da metade dos brasileiros entrevistados, em 2006, 
preferem a democracia a outras formas de regime no 
Brasil1.  Esse índice é menor do que o verif icado em 
meados dos anos 90. No entanto, a partir de 2001, 
parece que a insatisfação política tem acirrado a de-
manda por mais democracia.

A democracia representativa, não apenas no Brasil, 
mas no mundo como um todo, tem esbarrado em 
seus próprios limites – que só serão ultrapassados 
com a construção de mecanismos democráticos 
de natureza mais participativa. Isto não signif ica 
recuar nas conquistas e na consolidação da democ-
racia representativa e no fortalecimento dos par-
tidos políticos, mas sim aprofundar o processo de-
mocrático, expandindo o espaço público para além 
das fronteiras estatais. 

para enfrentar 
novos problemas

novas governanças

contexto brasileiro

1.  Esses dados são obtidos através do Latinobarometer, que é uma pesquisa de opinião 
anual feita em 18 países da América Latina.  São entrevistadas cerca de 1.000 pessoas 
em cada país pesquisado. 



270

A ampliação do espaço público requer consoli-
dação de instituições para garantir um ambiente 
de conf iança entre os diferentes atores da socie-
dade. Este ambiente de conf iança e de cooperação 
– elementos pr incipais no redimensionamento 
do espaço público – requer o aprofundamento 

de mecanismos cada vez mais amplos de liber-
dade de expressão (voice) de todos os setores da 
sociedade, assim como o for talecimento de in-
stituições que promovam maior transparência e 
responsabilização de autor idades e gestores pú-
blicos (accountability).  
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Voice e accountability são dimensões que se 
reforçam mutuamente e cr iam as bases de sus-
tentação do sistema democrático. A f igura 3 ap-
resenta a evolução destes dois aspectos através 
de um índice de percepção para um conjunto de 
países selecionados. O Brasil ocupa uma posição 
muito próxima à média da região e supera por 
muito pouca diferença a do México – país que 
apenas recentemente experimentou a aber tura 
democrática após sete décadas de hegemonia do 
Par tido Revolucionário Institucional.

No caso brasileiro, ainda há um longo caminho a 
percorrer para chegar ao nível dos países desen-
volvidos, em termos do grau de efetividade do 
governo, como pode ser obser vado na Figura 4. 
Um outro indicador de credibilidade nas institu-
ições governamentais é a percepção com relação 
à qualidade do gasto público. Apenas 12,3% dos 
entrevistados brasileiros acreditam que o gov-
erno gasta bem ou razoavelmente bem a receita 
dos impostos, percentual inferior ao obser vado 
na média da América Latina (20,5%).  
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A perspectiva comparada pode auxiliar na identi-
ficação do enorme grau de desconfiança da popu-
lação no Brasil em relação ao destino das despesas 
públicas. A Tabela 1 situa nosso país em posição in-
cômoda não apenas em relação ao conjunto de país-
es ricos e da América Latina, mas também quando 
comparado com países selecionados. Com efeito, em 
uma escala de 1 (desperdiço total das despesas) a 7 
(não existe desperdiço), o índice do Brasil é 2 com 
tendência negativa entre 2004 e 2006.
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  tabela i

percepção sobre o DesperDício De Despesas públicas

2004 2005 2006

Países Ricos 4.0 4.0 4.1

América Latina e Caribe 2.5 2.6 2.8

Brasil 2.8 2.1 1.9

Chile 4.1 4.2 4.3

Espanha 4.3 4.0 3.7

México 3.1 3.2 3.4

Estados Unidos 4.2 4.2 3.9

Fonte: DataGob
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É preciso explorar a complementaridade de competên-
cias - visto que nenhum ator (público ou privado) tem 
a capacidade de arcar, sozinho, com a magnitude dos 
investimentos requeridos para enfrentar os desafios 
do desenvolvimento. Além do mais, existem externali-
dades positivas: o investimento de um ator em deter-
minada área aumenta a rentabilidade dos outros atores 
nas demais áreas. 

A participação do setor privado depende do siste-
ma de incentivos que é dado em grande parte pela 
qualidade e conf iança nas ações do judiciário. A 
percepção do empresariado com relação ao fun-
cionamento do quadro legal no Brasil é mais baixa 
do que nos países r icos e tem apresentado uma 
queda recente. 
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Uma segunda dimensão chave sobre a percepção 
do empresariado diz respeito à segurança dos in-
vestimentos – aqui se deve incluir direito de pro-
priedade, patentes, o impacto do sistema jurídico, 
entre outras variáveis – e às barreiras à entrada 

do investimento externo direto (impostos, trami-
tação, etc). Na Tabela 2 é possível observar que o 
Brasil deve avançar em ambos os quesitos quando 
comparado com outros países, tanto da América 
Latina quanto de países considerados ricos.

  tabela ii

mecanismos De incentivos aos investimentos – 2006

Liberdade de Entrada 
de Investimento 

Estrangeiro (0 a 100)

Índice de proteção 
ao investidor (0 a 10)

Países Ricos 67 6.1

América Latina e Caribe 50 5.0

Estados Unidos 80 8.3

Chile 70 6.3

Espanha 70 5.0

México 50 6.0

Brasil 50 5.3

Fonte: DataGob
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O Rio de Janeiro, em particular, vivencia sérias 
limitações ao seu desenvolvimento que precisam 
ser enfrentadas. Como na maior parte das grandes 
regiões metropolitanas, o Rio de Janeiro sofre 
com a desindustrialização, mas também com a 
transferência da capital para Brasília e do setor 
f inanceiro para São Paulo, além da dif iculdade de 
aceitação da fusão com o antigo Estado da Guana-
bara. Por estes e outros fatores, o ressentimento 
em relação ao descumprimento da promessa de 
modernidade por parte do Estado Nacional é re-
dobrado no caso do Rio de Janeiro. 

É visível a perda de vocação dos nossos territórios. 
O subúrbio, a zona oeste da Cidade do Rio de Ja-
neiro e vários municípios da Baixada Fluminense 
com a saída da indústria e o Centro da Cidade do 
Rio de Janeiro com a transferência da capital para 
Brasília e do setor f inanceiro para São Paulo são 
apenas alguns exemplos. 

A desigualdade é outro agravante. Segundo o 
Relatório de Desenvolvimento Humano da Cidade 
do Rio de Janeiro, o melhor e o pior bairro da ci-
dade estão separados por mais de um século de 
distância em termos de desenvolvimento humano. 
O mesmo acontece entre a média registrada nos 
municípios centrais da Região Metropolitana (Rio 
de Janeiro e Niterói) e os periféricos (Nilópolis, 
Belfort Roxo, São Gonçalo, Seropédica etc.). Ape-
sar da redução recente da desigualdade, no Rio 
de Janeiro, como já apontado no primeiro número 
desta publicação, a queda se dá de forma mais 
lenta e errática do que no resto do Brasil2. 

Há evidências de um ambiente hostil para o desen-
volvimento dos negócios no Rio de Janeiro. Segun-
do os dados do Relatório Doing Business do Banco 
Mundial (2006), abrir uma empresa no Rio de Janei-
ro envolve 15 procedimentos burocráticos e leva 68 
dias3. No ranking sobre facilidade para fazer negó-
cios, o estado do Rio está em 7º lugar. Já em Minas 
Gerais, são 10 procedimentos e apenas 19 dias, colo-
cando este estado como 1º lugar no Brasil. Em país-
es como a Nova Zelândia, a abertura de empresas é 
feita quase que instantaneamente pela Internet. 

Das treze cidades analisadas nesse relatório, a 
carga tributária mais elevada é a do Rio de Ja-
neiro que, segundo o Banco Mundial, chega a ter 
uma das maiores do mundo. Segundo a estimativa 
do Banco Mundial, a renda gasta com pagamento 
de todos os impostos representa em média o do-
bro do lucro bruto das empresas. No ranking das 
cidades de acordo com a facilidade para fazer 
negócios, o Rio de Janeiro está em oitavo lugar, 
como pode ser obser vado na tabela a seguir. 
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tabela iii

ranking Das ciDaDes segunDo 
a faciliDaDe para fazer negócios

CIDADE RANkING

Brasília, Distrito Federal 1 (Mais fácil)

Manaus, Amazonas 2

Belo Horizonte, Minas Gerais 3

Porto Velho, Rondônia 4

São Luís, Maranhão 5

Porto Alegre, Rio Grande do Sul 6

Campo Grande, Mato Grosso do Sul 7

Rio de Janeiro 8

Florianópolis, Santa Catarina 9

Salvador, Bahia 10

São Paulo 11

Cuiabá, Mato Grosso 12

Fortaleza, Ceará 13 (Mais difícil)

Fonte: Doing Business, Brasil.  
     Obs: Foram abordados 5 temas:  abertura de uma empresa, registro de 

propriedade, obtenção de crédito, tr ibutação e cumprimento de contratos.

2.  Para maiores detalhes ver “Para além do Édipo nacional-desenvolvimentista: Novas 
governanças para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro”.

3.  Esforços recentes por parte do Governo Estadual devem ter efeitos sobre o tempo de 
abertura das empresas. 
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Temos hoje a maior taxa de desemprego das 27 Uni-
dades da Federação, posição alcançada, em 2006. Se 
a precariedade do trabalho já era um problema a ser 
enfrentado pelo nosso mercado de trabalho, tendo em 
vista o grande percentual de empregados sem carteira 
assinada e trabalhadores por conta-própria, constituin-
do um ambiente com muita informalidade, agora temos 
outro sério problema que é a quantidade de trabalho. 

A região metropolitana do Rio de Janeiro é, segundo 
estimativas do IETS a partir do Censo Demográfico 
de 2000, a quarta Região Metropolitana do país (das 
25 consideradas) com a maior porcentagem de hab-
itantes vivendo em domicílios considerados “sub-
normais” (11,46%). Considerando o estado como um 
todo, o Rio de Janeiro é o que abriga o maior per-
centual de favelas, cerca de 9,4% dos domicílios.  

Em alguma medida, este fato está associado à di-
f iculdade do estado do Rio de garantir e assegurar 
os direitos de propriedade. Um fator explorado 
na base de dados do Doing Businness sobre esse 
aspecto refere-se à facilidade de registrar uma 
propriedade imóvel. Conforme pode ser visto na 
Tabela 4, enquanto Distrito Federal e Santa Cata-
rina representam as cidades com maior facilidade 
para registrar uma propriedade, o Rio de Janeiro 
encontra-se em 8º lugar. Isso se deve em grande 
medida ao tempo, e não ao custo, para registrar um 
imóvel. Em Santa Catarina, levam-se em média 51 
dias e no Rio de Janeiro 75 dias. De qualquer ma-
neira, o custo de registrar o imóvel no Rio (2,7% 
do valor do imóvel) também é mais elevado que em 
Santa Catarina (2,3%).

Os direitos de propriedade bem def inidos e asse-
gurados são importantes para criar um ambiente 
favorável para os investimentos e retomar a ca-
pacidade de crescimento da economia. Além de 
outras conseqüências como violência, degradação 
do meio ambiente e baixa qualidade de vida.
 
Não há como deixar de mencionar a violência que 
faz, por exemplo, com que a probabilidade de so-
brevivência até 60 anos seja a segunda mais baixa 
dentre as 25 Regiões Metropolitanas, apesar de 
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Brasília, Distrito Federal 1 (Mais fácil)

Manaus, Amazonas 2

Belo Horizonte, Minas Gerais 3

Porto Velho, Rondônia 4

São Luís, Maranhão 5

Porto Alegre, Rio Grande do Sul 6

Campo Grande, Mato Grosso do Sul 7

Rio de Janeiro 8

Florianópolis, Santa Catarina 9

Salvador, Bahia 10

São Paulo 11

Cuiabá, Mato Grosso 12

Fortaleza, Ceará 13 (Mais difícil)

Fonte: Doing Business, Brasil.  
     Obs: Foram abordados 5 temas:  abertura de uma empresa, registro de 

propriedade, obtenção de crédito, tr ibutação e cumprimento de contratos.

  

tabela iv

ranking Dos estaDos segunDo 
a faciliDaDe para registrar uma proprieDaDe

CIDADE RANkING

Brasília, Distrito Federal 1 (Mais fácil)

Santa Catarina 2

Mato Grosso 3

Amazonas 4

Minas Gerais 5

São Paulo 6

Maranhão 7

Rio de Janeiro 8

Bahia 9

Ceará 10

Rio Grande do Sul 11

Rondônia 12

Mato Grosso do Sul 13 (Mais difícil)

Fonte: Doing Business, Brasil.  
Nota: A facilidade de registro de propriedades é a média 

ar itmética da classif icação do número de procedimentos e do tempo e do custo 
associados (como % do valor do imóvel) requeridos para registrar uma propriedade.

uma mortalidade infantil relativamente baixa. 
Segundo os dados do Datasus, o Rio de Janeiro é 
o Estado que possui a maior taxa de mortalidade 
por causas externas do Brasil, com 50,85 mortes 
por 100 mil habitantes. 

A degradação do meio-ambiente, um fato comum 
na maior parte das regiões metropolitanas mundo 
afora, é particularmente grave no caso do Rio de 
Janeiro pelo fato disto vir a dilapidar uma de suas 
principais vantagens comparativas.

Para o enfrentamento destes problemas com al-
guma chance de êxito, é preciso enveredar po-
liticamente num processo de criação de novos ar-
cabouços institucionais, dentro dos quais novos 
atores (frutos de um redesenho e de um aprofun-
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damento do espaço público através de diferentes 
parcerias entre diferentes níveis de governo, a 
iniciativa privada e a sociedade civil) serão cha-
mados a assumir a responsabilidade de implemen-
tar estratégias de longo prazo capazes de reverter, 
de forma sustentável, o processo de decadência 
em que a Região Metropolitana f luminense mer-
gulhou ao longo das últimas décadas.

Na nova economia global, as metrópoles têm se 
transformado em pólos de decisão, em centros 
nodais de redes de todo tipo e em localização-
chave de ser viços de alto valor adicionado (f i-
nanças, comunicação, cultura, entretenimento, 
saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento, 
inovação etc.). Mas para poder aproveitar as no-
vas oportunidades que surgem no mundo globali-
zado, é preciso que as metrópoles sejam repen-
sadas. Os instrumentos tradicionais de política 
econômica e de políticas públicas não foram pen-
sados para fazer face aos principais problemas e 
desaf ios vividos pelas metrópoles atualmente (a 
proliferação de cemitérios industriais, o desem-
prego maciço de inteiras categorias ocupacion-
ais, a informalidade, o desengano da juventude, 
a falta de segurança, a precariedade crescente da 
qualidade da água e do ar etc.).

Novos problemas precisam ser enfrentados através 
de novas armas. Dado que estes problemas têm, 
de uma maneira geral, uma natureza estrutural, é 
preciso, para tanto, recuperar, em primeiro lugar, 
a capacidade de pensar o futuro, objetivo primor-
dial deste projeto em conjunto com o Instituto 
Brasileiro do Petróleo. Ou seja, é preciso formular 
estratégias de desenvolvimento.

Além da elaboração de estratégias de longo prazo 
com base em diagnósticos aprofundados (tanto 
quantitativo quanto qualitativo), este processo 
envolve a constituição de novos atores – para ex-
ecutar estas estratégias. As experiências interna-
cionais exitosas mostram que os novos atores são: 
(i) instituições privadas de interesse público; 
(ii) contam com a participação acionária, minor-
itária, de diferentes níveis de governo, conjunta-
mente; (iii) precisam contar com a presença dos 
setores potencialmente dinâmicos da iniciativa 
privada, ou seja, de empresas (tecnologicamente 
avançadas, se possível) que tenham não apenas 
interesse no desenvolvimento do território em 
questão, mas que tenham, elas mesmas, perspec-
tivas de crescimento no longo prazo; (iv) devem 
incluir, o quanto possível, as universidades e os 
órgãos de pesquisa.  
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CONHECIMENTO 
E DESENVOLVIMENTO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Inovação tecnológica

Uma das faces do desenvolvimento econômico pode 
ser vista pelo estágio tecnológico da região, seja em 
termos de geração de novas tecnologias quanto de 
democratização do seu acesso. Com a globalização, 
a circulação de informação assim como a difusão 
de novas tecnologias dos países desenvolvidos tem 
ocorrido de forma mais acelerada. No entanto, o 
espaço local onde as informações e conhecimentos 
são produzidos e circulam também cumprem um pa-
pel importante para o desenvolvimento tecnológico 
de determinada região. Nesse tópico será explorada 
a questão da capacidade de inovação tecnológica e 
de investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) por Unidade da Federação do Brasil, com in-
tuito de analisar a situação do Rio de Janeiro nesse 
aspecto comparativamente aos outros estados. 
Para tanto, utilizar-se-á as informações da PINTEC 
(Pesquisa de Inovação Tecnológica) realizada pelo 
IBGE em 2005.

Empresas industriais inovadoras

Segundo estimativas da PINTEC (Pesquisa de Ino-
vação Tecnológica) realizada pelo IBGE, tem-se 
um total de 91 mil empresas industriais no Brasil, 
gerando mais de 1,2 trilhão de Reais de receita 
líquida de vendas em 2005. Conforme pode ser vis-
to na tabela 1, 55% das empresas estão localizadas 
no Sudeste do Brasil. As receitas líquidas com ven-
das dessas empresas do Sudeste concentram 70% 
do total gerado no Brasil. Isso sugere que o valor 
do produto dessas empresas é relativamente maior 
que o da média. Isso também ocorre para região 
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Norte, onde estão 3,2% das empresas que con-
tribuem com percentual maior (4,7) das receitas 
geradas com a venda dos produtos. 

Nas outras regiões ocorre o inverso. O percentual de 
empresas é maior que o de receitas. Por exemplo, na 
região Sul (2ª região mais importante na geração de re-
ceitas) as empresas representam 27% do total brasileiro 
e as receitas dessas empresas contribuem com 17%. 

A análise por estado revela que o Rio de Janeiro con-
centra uma quantidade pequena de empresas, con-
tribuindo com 7% e ficando atrás de São Paulo, Minas 
Gerais e os estados do Sul. No entanto, quando se 
analisam as receitas, o Rio sobe para 2ª posição con-
tribuindo com 15% do total de receita líquida com 
venda de produtos, ficando atrás de São Paulo (45%).
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TABELA I

DISTRIBuIçãO DAS EMpRESAS INDuSTRIAIS E DA RECEITA 
LíquIDA DE VENDA DOS pRODuTOS pOR REgIãO EM 2005 (%)

EMPRESAS RECEITA

NO 3,2 4,7

NE 10,0 6,0

SE 55,0 70,0

SU 26,6 17,3

CO 5,2 2,0

Fonte: Doing Business, Brasil.  
     Obs: Foram abordados 5 temas:  abertura de uma empresa, registro de 

propriedade, obtenção de crédito, tr ibutação e cumprimento de contratos.
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Empresas industriais 
que implementaram inovação

A PINTEC levantou informações sobre as empresas in-
dustriais que implementaram inovação, considerando-
se três tipos: (a) inovação de produto e/ou processo, 
(b) apenas projetos incompletos e/ou abandonados e 
(c) apenas mudanças estratégicas e organizacionais. 
Em média, 72% das empresas industriais brasileiras fiz-
eram algum tipo de inovação entre 2003 e 2005. No Rio, 
esse percentual foi semelhante à média brasileira.

A tabela 2 revela que 37% das empresas industriais ino-
vadoras do Brasil implementaram entre 2003 e 2005 
apenas mudanças estratégicas e organizacionais, 33% 
fizeram inovação de produto e/ou processo e 2% apre-
sentaram apenas projetos incompletos e/ou abandona-
dos. A região Sul destaca-se com um percentual acima 
da média brasileira (37%) em relação à inovação do 
produto e/ou processo, enquanto o Nordeste apresenta 
percentuais bem superiores à média para os outros dois 
tipos de inovação.
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Considerando somente a inovação de produto e/ou 
processo, verifica-se que o percentual de empresas que 
implementaram esse tipo de inovação no Rio de Janeiro 
é o mais baixo entre os estados brasileiros. A figura 3 
mostra que São Paulo representa a média brasileira, 
Amazonas e Paraná registram percentuais bem superi-
ores (50% e 40%) e Ceará e Rio de Janeiro apresentam 
os menores percentuais (em torno de 25%).

Já, a figura 4, que apresenta a proporção de empresas 
industriais que fizeram apenas mudanças organiza-
cionais ou estratégicas por estado, mostra o Rio de 
Janeiro em terceiro lugar, ficando acima da média bra-
sileira. Isso revela que no Rio de Janeiro as empresas 
consideradas inovadoras fizeram relativamente mais 
mudanças organizacionais ou estratégicas do que im-
plementaram inovação de produtos ou processo.
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  TABELA II

DISTRIBuIçãO DAS EMpRESAS INDuSTRIAIS pOR TIpO DE INOVAçãO E REgIãO (%) - 2003 A 2005

INOVAÇÃO DE 
PRODUTO E/OU 

PROCESSO

APENAS PROJETOS 
INCOMPLETOS E/OU 

ABANDONADOS

APENAS MUDANÇAS 
ESTRATÉGICAS E/OU 

ORGANIZACIONAIS

Norte 32,3 1,6 29,1

Nordeste 32,0 3,0 39,0

Sudeste 32,0 2,2 38,1

Sul 37,3 2,3 36,0

Centro-Oeste 30,8 1,2 37,1

Brasil 33,4 2,6 37,3

Fonte: PINTEC/IBGE 2005
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Além disso, o percentual de empresas inovadoras instala-
das no Rio de Janeiro que depositaram patente no perío-
do analisado é um dos mais baixos. Conforme pode ser 
visto na figura 5 apenas 1% das empresas industriais im-
plementaram inovação com depósito de patente, ficando 
em penúltimo lugar, com um percentual muito inferior 
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à média brasileira (6%). No entanto, quando se analisa 
o percentual de empresas inovadoras com patentes em 
vigor, o estado do Rio apresenta uma situação melhor. 
A figura 6 revela que 12% das empresas inovadoras têm 
patentes em vigor, enquanto que a média brasileira é de 
11% e em São Paulo representa 9%.
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Esse desempenho está, em alguma medida, relaciona-
do aos investimentos em P&D realizados pelas empre-
sas. Neste aspecto, o Rio se encontra numa posição 

intermediária. A figura 7 mostra que em torno de 5% 
das empresas f luminenses tem atividades internas de 
P&D, percentual próximo à média brasileira.
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O Rio se destaca em relação à qualificação do pessoal 
ocupado nas atividades internas de P&D, registrando 
o maior percentual de trabalhadores com pós-gradu-
ação. A figura 8 revela que 20% dos trabalhadores 
ocupados nas atividades de P&D em empresas inova-
doras no Rio tem pós-graduação, enquanto que na 
média brasileira esse percentual é de 9% e em São 
Paulo, por exemplo, é de 8%.  
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