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Rosinha Garotinho
Governadora do Estado do Rio de Janeiro

om o lançamento da Revista da Economia Flu-
minense, o Governo do Estado do Rio de
Janeiro cumpre mais uma vez seu papel de

articulador do diálogo entre o poder público e a
sociedade. Graças ao seu incentivo, tornou-se
realidade o projeto de um órgão de divulgação que
tem como característica básica o trabalho conjunto
envolvendo instituições, a área acadêmica, entidades
privadas e organizações do terceiro setor. A revista,
com edições trimestrais, se destina a ser veículo
permanente de coleta e disseminação de
informações, análises, estudos, indicadores,
programas, projetos, teses ou reflexões que tenham
como foco a economia, a população e o território
do nosso estado.

A época do lançamento da publicação é das mais
oportunas, por coincidir com os debates no
Congresso Nacional sobre as reformas dos sistemas
tributário e da Previdência Social. Elas influirão
decisivamente na vida do cidadão, assim como no
equilíbrio das contas públicas e na capacidade de
estados e municípios enfrentarem seus desafios
sociais.

A Revista da Economia Fluminense está oferecendo
à sociedade um espaço onde esses temas, e outros
que digam respeito à vida econômica da nossa
população, possam ser discutidos, analisados e tor-
nados públicos, lançando, quem sabe, um pouco
mais de oxigênio sobre o debate econômico.

Nesse primeiro número, que oferece um sobrevôo
panorâmico sobre a economia fluminense, são
abordadas questões relativas a pobreza,
desigualdades de renda, transportes coletivos,
balança comercial, arranjos produtivos e tecnologias
aplicadas. A publicação também oferece páginas
permanentes de acompanhamento e análise
conjuntural, contendo séries estatísticas e indi-
cadores econômicos.
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Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff: “Este contigente
de economistas, de
profissionais qualificados, e
o conhecimento acumulado
em relação à economia regional são
pequenas em relação aos desafios que nós
temos que enfrentar”

EF - O que o senhor
acha da iniciativa da
Fundação CIDE de
pensar, editar e pu-

blicar a Revista de Economia
Fluminense?

Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff - Eu acho uma iniciativa
extremamente importante. Neste
mundo globalizado, a questão do
desenvolvimento regional se coloca de
forma cada vez mais urgente, é grande
o número de regiões no mundo inteiro
que procuram estabelecer processos
de desenvolvimento e se inserir de
forma competitiva nas suas economias
nacionais e na economia do mundo.
Conhecer os mecanismos, o poten-
cial, e até mesmo as fraquezas da
economia fluminense, discuti-las, e
levar esse conhecimento ao público
especializado e ao público em geral, é
fundamental para que nós possamos
fazer com que o processo de desen-
volvimento econômico do Estado seja
efetivamente democrático e parti-
cipativo.

REF –O senhor acredita, então,
que esta revista, de uma certa
forma, preenche uma lacuna
que existe, ausência de infor-
mação sobre a economia flumi-
nense?

Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff – É porque, inclusive, o Rio
de Janeiro tem os melhores econo-
mistas do Brasil.  Temos grandes
escolas de Economia, como a Funda-
ção Getúlio Vargas, nós temos a PUC,
assim como a Universidade Federal
Fluminense, a UFRJ, a Cândido
Mendes. Temos um grande contin-
gente de economistas, com excelente
formação, e grandes escolas for-
madoras de economistas, e econo-
mistas que, na verdade, foram sempre
treinados para tratarem das questões
nacionais.  O Rio de Janeiro sofre muito
dessa síndrome de capital da República,
ex-capital da República, e os seus
economistas se voltam desde cedo
para tratar das questões de interesse
nacional,  muitos, inclusive, participaram
do Governo Federal como coordena-
dores de políticas nacionais.  Muitas
vezes nós não adquirimos conhe-
cimento especializado e qualificado em
relação à economia regional, à econo-
mia do Estado do Rio de Janeiro.
Existem núcleos hoje em dia que estão
se desenvolvendo nesta área, mas,
ainda assim, este contingente de
economistas, de profissionais qualifica-
dos, e o conhecimento acumulado em
relação à economia regional são
pequenos em relação aos desafios que
nós temos que enfrentar.

REF – Quais são as prioridades
da sua Secretaria, na realidade,
as prioridades do Governo do
Estado para o setor de desen-
volvimento econômico?

Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff – Olha, eu digo sempre que
nós temos aqui cinco objetivos estra-
tégicos que foram definidos na época
do Governo Garotinho, quando se
elaborou o plano de governo na fase
de campanha e depois na fase de
transição, quando se apurou o plano
de governo.  Esses objetivos são:
- a ampliação da base econômica do
Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a
ampliação  da base industrial, com o
surgimento de novas indústrias, como
o pólo gás-químico, a indústria automo-
tiva, a indústria eletroeletrônica e assim
por diante. Existem lacunas na estrutura
industrial do Rio de Janeiro que
precisam ser preenchidas.

 a recuperação dos setores
tradicionais da economia fluminense,
que em grande parte são absorvedores
de mão de obra, setores caracterizados
pela presença de capital nacional,
importante tradicionalmente.  São as
indústrias naval; a indústria têxtil, a
indústria moveleira; a de confecções
que está ligada à indústria têxtil; a de
mármore granito e assim por diante.
Acrescentando valor e fazendo com
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que se tornem competitivas e se
modernizem, isto está sendo conse-
guido.

 a interiorização do desenvol-
vimento econômico, que vem sendo
alcançada com a identificação das
vocações regionais, e o incentivo à
construção de pólos ou arranjos
produtivos locais.  Isto foi feito para a
fruticultura (região norte-noroeste);
para o pólo mármore-granito (região
noroeste); para a indústria de confec-
ções, moda íntima (região serrana de
Friburgo); para o pólo de alta-tecnologia
(Petrópolis) e para o pólo moveleiro,
tanto em Duque de Caxias quanto em
Saquarema; também a identificação das
vocações turísticas como a Costa
Verde, a Costa do Sol ou Região dos
Lagos. Este processo de interiorização
tem sido alcançado com apoio institu-
cional, com apoio de incentivos fiscais,
incentivos financeiros e com a atração
de investimentos. O resultado tem sido
muito positivo.

 a preparação do Rio de Janeiro
para a economia do século XXI, que é
caracterizada pela economia da cultura,
do entretenimento, do lazer, do
turismo, da informação - da geração,
disseminação e difusão de informação.
O Rio de Janeiro tem uma vocação
enorme para isso.  Para tanto, criamos
uma Superintendência da Economia da
Cultura, e temos desenvolvido, junto à
Secretaria de Cultura, uma série de
iniciativas no sentido de promover a
cultura.  O programa de apoio ao cin-
ema, o apoio à indústria fonográfica, o
apoio à indústria editorial e gráfica, a
identificação da cadeia produtiva da
cultura e também com o desenvol-
vimento e a promoção do turismo e a
atração de investimentos nesta área.
Outra economia também importante
é a do esporte, temos aí os Jogos Pan-
americanos. O Governo do Estado está
muito ativo na sua promoção, não só
pelo seu lado de promoção de turismo,

mas também pelo seu lado de fomento
à atividade produtiva, acredita que esta
é uma oportunidade única para atrair
investimentos e desenvolver o turismo
no Estado.

  aumentar a eficiência da base
logística do Estado do Rio de Janeiro,
melhorando a qualidade da infra-
estrutura e da logística.  Para isto, mais
uma vez, nós temos também procu-
rado desenvolver parcerias com outros
órgãos do Governo do Estado, com o

DER, com a SEIG e com a Secretaria
de Energia, Indústria Naval e Petróleo.
Com a SEIMP, temos investimentos
em geração de energia, desenvol-
vimento em logística portuária, e o
aproveitamento da logística portuária
com o objetivo de estimular a implan-
tação de indústrias na retroárea de
Sepetiba.  A questão das tele-comuni-
cações é também fundamental. Atraím-
os grandes empresas nesta área e
temos dado incentivos ao desenvol-
vimento deste setor. Junto com a
tecnologia da informação, aprovamos
vários projetos como o Rio Info - com

o objetivo de desenvolver a capacidade
de geração de software e de fabricação
de equipamentos de hardware no Rio
de Janeiro; o Inovação Rio e o Rio
Conhecimento – que é um Conselho
que se reúne para ver quais são as
formas mais adequadas de promover
a inserção da economia do Rio de
Janeiro na sociedade de informação.

REF – O que se observa diante
deste quadro que o senhor
apresentou, é que à frente da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Turismo, o senhor
tem uma visão bastante ino-
vadora, no entendimento e no
conhecimento da realidade de
cada município.  O senhor atri-
bui isto a sua formação como
economista ou a sua longa ex-
periência enfrentando, e resol-
vendo, os problemas e os
desafios inerentes ao cargo de
Secretário de Estado?

Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff –  Eu acho que isso se deve
muito à minha formação como econo-
mista, mas se deve também, à minha
formação universitária.  Eu me formei
na França, e o francês tem uma
obsessão por uma coisa que eles cha-
mam de “le plan”, e que eles sempre
recomendam para qualquer trabalho
que se vai desenvolver - você tem que
saber o que você quer dizer; quais são
os argumentos que você tem a seu
favor; qual é a conclusão que você quer
chegar; você tem que delimitar o
problema e examina-lo em toda a sua
abrangência.  Esta sistemática, este
treinamento que é muito “cartesiano”,
moldou muito a minha maneira de ver
as coisas e de pensar.

REF – Além dos objetivos
estratégicos, quais são os
instrumentos que o senhor
dispõe, hoje, para a realização

Neste governo da
Rosinha avançamos
substancialmente nos
primeiros meses.  Nós
fizemos vários
projetos, programas
setoriais, ampliamos
a gama de
programas de apoio
de incentivo, tanto
financeiro quanto fis-
cal, e graças a isso,
conseguimos atrair
um grande número
de empresas,
gerando emprego e
renda aqui no Estado
do Rio de Janeiro.
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desses objetivos?

Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff – Este ano avançamos muito
no sentido de nos dotarmos de
instrumentos necessários para fomen-
tar o desenvolvimento.  Neste gover-
no da Rosinha avançamos substancial-
mente nos primeiros meses.  Nós
fizemos vários projetos, programas
setoriais, ampliamos a gama de pro-
gramas de apoio de incentivo, tanto
financeiro quanto fiscal, e graças a isso,
conseguimos atrair um grande número
de empresas, gerando emprego e
renda aqui no Estado do Rio de Janeiro.
Existem dois momentos que são
importantes: além dos programas de
incentivos financeiros e fiscais, apro-
vamos a Agência de Fomento, no
Banco Central, que deve começar a
operar no começo do ano;  e a Rede
Estadual de Desenvolvimento Econô-
mico, que foi aprovada recentemente
por decreto da Governadora.  Então
nós temos hoje três instrumentos que
são três vetores poderosos para
promover o desenvolvimento eco-
nômico: os Incentivos Financeiros e
Fiscais; a Rede de Desenvolvimento
Econômico, envolvendo a participação
de entidades privadas, das Prefeituras
(treinamento de agentes locais de
desenvolvimento, disseminação da
informação de estudos de projetos,
difusão das vantagens comparativas de
cada região, as suas oportunidades de
investimentos e de negócios) e a
Agência de Fomentos que vai repassar
recursos do BNDES, têm recursos
próprios, capital próprio, que vai estar
voltado para financiamento de médias
e pequenas empresas.  E o último
instrumento, que também é impor-
tante, é o estabelecimento de parcerias,
porque, ao contrário do que existia
antigamente, o papel do Estado hoje
não é mais investir, ele mesmo, em
infra-estrutura, em produção, ou
participar como acionista em empreen-

dimentos industriais.  O papel do Estado
hoje é interagir com o setor privado e
com as universidades.  Eu digo sempre
que o desenvolvimento tem um tripé:
o Governo (setor público); o setor
privado e as universidades (no sentido
tecnológico).  É isto que a gente tenta
ativar e promover neste intercâmbio.

REF – O senhor poderia dar
uma visão dos Estados limítro-
fes, Minas Gerais, São Paulo e
Espírito Santo, nesta questão
dos incentivos fiscais?

Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff – A luta é muito desigual
sobre vários aspectos.  O primeiro
deles é que Minas Gerais e Espírito
Santo dispõem de legislações espe-
cíficas, ou tem os benefícios de
legislações específicas do governo Fed-
eral, da União, que dão vantagens
comparativas em relação ao Estado do
Rio de Janeiro. Por exemplo, em Minas
Gerais uma boa parte do território
estadual está dentro dos limites da
SUDENE se beneficiando com os
incentivos fiscais, em termos de
Imposto de Renda e de Imposto sobre
a Produção Industrial. O Espírito Santo
também tem a mesma coisa: tem uma
parcela do seu território que é abran-
gido pela SUDENE e, além disso,  tem
o FUNRES – Fundo de Recuperação
Econômica e Social do Espírito Santo,
que também concede incentivos fiscais
com relação aos tributos federais.
Então o que acontece é que o Rio de
Janeiro se vê prejudicado por esta
concorrência, digamos “desleal”.  Parte-
se do pressuposto que o Espírito Santo
e Minas Gerais têm áreas de pobreza
que o Rio de Janeiro não tem, o que
não é verdade.  Vou dar um exemplo,
uma indústria têxtil que se instala em
Pirapora, em Minas Gerais, tem
incentivos fiscais da SUDENE, uma
indústria que queira se instalar no
Espírito Santo vai ter o apoio do

FUNRES. Então, muitas empresas que,
até por razões de logística, de infra-
estrutura e de qualificação de mão de
obra, teriam interesse em se fixar na
Região Norte do Estado, resolvem ir
para o lado de lá da fronteira e se instalar
no Espírito Santo por que tem essas
vantagens.  Por outro lado, Minas
Gerais tem um banco de desenvol-
vimento, o BDMG, que em uma
carteira de um bilhão de reais de
financiamento, e o Rio de Janeiro já não
tem mais um banco de desenvol-
vimento. O BD-Rio foi extinto e o
Banerj foi privatizado. Além disso, tanto
Minas Gerais quanto o Espírito Santo,
concedem incentivos fiscais há muitos
anos para atração e implantação de
empreendimentos. No caso do Es-
pírito Santo, há o incentivo ao desem-
barque/embarque, a importação/
exportação de mercadorias pelo Porto,
fazendo com que boa parte das mer-
cadorias que se destinam ao mercado
do Rio de Janeiro sejam desem-
barcadas lá, principalmente no Porto de
Vitória.  Se formos ao Lidador aqui no
centro da cidade, que vende uma boa
quantidade de produtos importados,
encontraremos vinho chileno, patê
francês e muitos outros produtos que
se destinam ao mercado do Rio de
Janeiro; e que são vendidos aqui em
maior quantidade que no Espírito
Santo, encontraremos todos eles com
indicação de que foram importados
pelo Porto de Vitória.  Ora, a Lidador
está a quinhentos metros do Porto do
Rio de Janeiro.  Esse incentivo existe
há trinta anos no Espírito Santo, e agora,
quando nós tomamos a iniciativa de
fazer uma legislação semelhante a essa,
dando incentivos também a produ-
tização do Porto do Rio de Janeiro, mas
muito menos importantes do que os
incentivos que foram dados pelo
Espírito Santo, houve uma gritaria geral,
em protesto, como se nós estivésse-
mos aí iniciando uma guerra fiscal no
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que diz respeito à atividade portuária.
Nós sofremos essa concorrência há
muito tempo.  Então, tanto do ponto
de vista dos instrumentos que eles têm
à disposição, no que diz respeito à
Administração Estadual, quanto no
tocante ao tratamento que eles têm
em termos de legislação federal, eles
são realmente concorrentes difíceis.

REF –... e quanto a São Paulo?

TTTTTito Rito Rito Rito Rito Ryffyffyffyffyff – São Paulo um pouco
menos, embora se beneficie sobre
outros aspectos, porque os governos
foram constituídos, em grande parte,
por políticos ou representantes do
Estado de São Paulo, os famosos
“paulistérios”, tanto do Fernando
Henrique Cardoso quanto do Lula.
Boa parte dos investimentos em infra-
estrutura e logística, a destinação de
recursos federais do BNDES, os re-
passes do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal, foram destinados
em São Paulo.  Então, São Paulo hoje
se beneficia muito mais de financia-
mentos e investimentos federais do
que o Rio de Janeiro.  Isto, eviden-
temente, tem um efeito positivo em
termos de competitividade.

REF - Seria isso uma falta de
informação sobre a situação
real do Estado?  Quer dizer,
como mostram os dados, os
indicadores econômicos, exis-
tem bolsões de pobreza e
desigualdades, não é uma
realidade homogênea...

Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff – Eu concordo, não é uma
realidade homogênea!  E mesmo
agora quando se diz, por exemplo,
quando a Governadora defendeu que
a Região Noroeste fosse incluída no
Fundo de Desenvolvimento Regional,
que está sendo contemplado nesta
Reforma Tributária, houve um Senador

do Nordeste que disse, “... mas como,
agora vamos combater a pobreza em
Ipanema e Leblon?”.  Temos em São
Francisco de Itabapoana níveis de
pobreza tão alarmantes quanto os do
Nordeste, até superiores aos de muitas
cidades do Nordeste.  Não acho que
haja somente um desconhecimento, há
um preconceito em relação ao Rio de
Janeiro, voltando à questão anterior.  É
um conjunto de circunstâncias ou de
fatores, sendo que este aí é certamente
um pouco de inveja pelo fato do Rio de
Janeiro ter sido capital da República du-
rante muito tempo e ser, ainda, o Estado
que tem maior projeção nacional, maior
divulgação no exterior.  Desperta um
pouco de ciúmes, como quem diz
assim: não, o Rio de Janeiro já teve
atenção por muito tempo, agora está
na hora de nós termos um pouquinho
dessa atenção.

REF – O senhor tem, também,
sob sua responsabilidade o
Turismo. Quais as vocações do
Rio nesta área?

Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff – Quando eu cheguei aqui
havia em elaboração, em gestação há
muitos e muitos anos, o famoso Plano
Diretor de Turismo.  Essa era uma
exigência constitucional.  Quando o
constituinte estadual, em 1989, apro-
vou a Constituição do Estado, esta-
beleceu como obrigação do Poder
Executivo apresentar um Plano Diretor
de Turismo, não sei se com fixação de
prazo, mas você imagina que isso foi
em 1989, eu cheguei aqui em 1998
com Garotinho, já tinham se passado
nove anos e o Plano não estava ainda
concluído.  Então, nós colocamos como
uma questão de honra terminar o
Plano, concluí-lo, e o fizemos por volta
de 2001.  Desde então, o Plano Diretor
de Turismo passou a ser para nós uma
espécie de bússola, de norte: orienta
as nossas ações.  Mas não apenas isso,

esse Plano orienta também nas ações
do setor privado, o que deve ser o
investimento em desenvolvimento.  Ele
tem cinco eixos, um deles investi-
mento em Recursos Humanos, infra-
estrutura, promoção, a criação de
novos produtos, e assim por diante,
enfim, uma série de questões consi-
deradas estratégicas para o desen-
volvimento do Turismo no Estado do
Rio de Janeiro.  A partir deste Plano,
nós temos procurado fazer uma ação
que a visa mostrar toda a diversidade
dos atrativos turísticos do Rio de
Janeiro.  O Estado do Rio de Janeiro
nunca foi vendido na sua totalidade, o
que se vendia no exterior era a cidade
do Rio de Janeiro, e mesmo assim, o
que se vendia, basicamente, era o
turismo de sol e mar com alguns ícones
turísticos que são conhecidos interna-
cionalmente e que são objeto de visi-
tação obrigatória do turista, como o
Pão de Açúcar, o Corcovado, o
Maracanã, a Floresta da Tijuca.  As
pessoas vêm para dois eventos ao
longo do ano, o Carnaval e o Reveillon,
mas não há um turismo a ser oferecido
ao longo de todo o ano e mostrando
toda a diversidade turística do Estado.
A nossa preocupação é essa: em
primeiro lugar mostrar que além da
Cidade do Rio de Janeiro existem
outros destinos turísticos igualmente
importantes e atraentes, como por
exemplo, a Cidade Imperial de Petró-
polis, Búzios, Cabo Frio, Arraial do
Cabo, a Região dos Lagos na sua
totalidade, a Costa Verde com Parati e
Angra dos Reis e o circuito das
Fazendas de Café.  Alguns desses
pontos citados já são destinos nacionais
e já estão se tornando destinos
internacionais, como Búzios para os
turistas argentinos, mas em geral as
pessoas vêem para a Cidade do Rio de
Janeiro, é natural que seja assim.  Mas
o que queremos é que, ao virem para
cá, elas saibam que existem outros
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destinos que podem ser complemen-
tares a sua visita.  Estamos oferecendo
uma variedade de atrativos turísticos
como o turismo de cultura, lazer,
entretenimento, a qualidade da gastro-
nomia (sua diversidade), o turismo
ecológico, o turismo rural, o turismo
de aventura, o turismo esportivo que é
importante, o turismo de eventos que
vem crescendo muito.  Estamos
procurando mostrar que existem outras
possibilidades de turismo no Rio de
Janeiro além daquela visita tradicional.
Eu digo sempre o seguinte: ninguém
vem ao Rio para subir duas vezes ao
Pão de Açúcar ou Corcovado, assim
como ninguém vai a Paris para subir
duas vezes a Torre Eiffel, as pessoas
voltam porque estabelecem uma
relação de amor com a cidade.  Como
se estabelece a relação de amor com a
cidade? É conhecendo o seu dia-a-dia,
sua cultura, seu lazer, seu entrete-
nimento, a sua gente, a hospitalidade,
o espetáculo das ruas, o Teatro das
Ruas que Carlos Lacerda dizia que ainda
era o teatro mais apaixonante em Paris
- sentar num café e ver as pessoas
passarem com seus hábitos próprios,
com a sua maneira de vestir, e com as
coisas que acontecem nas ruas.  O Rio
de Janeiro é uma cidade que tem esse
encanto, quando se vai num fim de
semana ao Parque do Flamengo, se vê
essa atividade toda.  Muitas vezes eu
vejo um turista que está caminhando
na praia de Ipanema parar e ficar dez,
quinze minutos olhando um espetáculo
que, provavelmente, só existe ali, que
é o “futevôlei”, uma invenção nossa.
Essa relação de amor com a cidade e
com os demais destinos turísticos, é
que faz o turista voltar.  Eu acho que a
gente tem que começar a aprender a
vender isso e não apenas a visita...

REF – Como está a relação
turismo e segurança?
Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff – Uma coisa interessante é

quando se pergunta ao turista se ele
quer voltar. 96% dos turistas dizem que
sim, estão dispostos a voltar.  O índice
de satisfação é altíssimo. Se tivesse um
problema de segurança que afetasse
tão fortemente os turistas, eles não
teriam esta disposição de voltar.
Quando se pergunta quais são os
problemas que eles identificaram, a
segurança aparece em quinto lugar.  Em
primeiro vem a sujeira das ruas; depois
a presença da miséria nas ruas - o turista
não quer ver isso, não quer ver criança
pedindo esmola, passando fome ou
mendigos na rua, ser assediado quando
está comendo num restaurante por
uma criança que está com fome; a
terceira questão é a falta de sinalização
turística, não só na cidade, mas o Estado
é muito mal sinalizado em termos de
informação para ao turista; em quarto
lugar vem um outro item que me
surpreendeu nas pesquisas, é a dificul-
dade de comunicação com seus países
de origem, e nós interpretamos isso
não como uma dificuldade para se
comunicar no Rio de Janeiro, daqui se
fala para qualquer lugar do mundo, não
é um problema de telecomunicações,
entendemos que seja muito cara e difícil
a comunicação no hotel, e muitas vezes
o turista gostaria de se comunicar de
outra forma: faltam centros de internet,
você anda pela cidade do Rio e não
sabe identificar um internet-café para
se comunicar de maneira barata e não
se tem mais centrais telefônicas como
antigamente e que eram facilmente
identificáveis.  Bem, segurança só
aparece depois, mas o que eu acho
que prejudica, e não vou dizer que não
há problemas de segurança, há e estão
sendo enfrentados, não é nem even-
tualmente o fato de um turista ou outro
ser vítima de uma violência, mas o
alarde que a imprensa faz em relação à
questão da criminalidade no Rio de
Janeiro.  Isso prejudica fortemente o
turismo internacional, sobretudo nos

mercados emissores de língua portu-
guesa. O sonho de todo brasileiro, de
norte a sul, de leste a oeste, é conhecer
o Rio de Janeiro, como o americano
sonha em conhecer Nova Iorque, o
francês conhecer Paris etc. Criou-se a
imagem de que o Rio de Janeiro é a
cidade mais violenta do país, e as
estatísticas mostram que não é isso nem
de longe.  Eu diria que o turismo é
sensível a duas variáveis, a questão da
segurança e a questão do meio ambien-
te, essas duas variáveis têm que ser
administradas de forma muito compe-
tente para que a médio e longo prazo
o turismo cresça.  A tendência do
turismo no Rio de Janeiro é manifes-
tamente crescente, vira e mexe acon-
tece um episódio que pode repercutir
e ter algum efeito, mas esse efeito, em
geral, é passageiro.

REF – Existem ações conjuntas
com as demais Secretarias?

Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff – Com a Secretaria de
Segurança o entrosamento é perfeito,
neste Governo foi instituído do Bata-
lhão de Policiamento Turístico –
BPTUR, a Delegacia de Atendimento
ao Turista, foi feito o Zona Sul Legal, o
policiamento das vias expressas, das
vias especiais como a Linha Vermelha
e a Linha Amarela, os pontos de
visitação turística tiveram seu policia-
mento reforçado. Nessa área de
segurança houve um investimento
muito grande destinado a melhorar as
condições de segurança para o turista
de uma forma geral.

REF – O Brasil lá fora é muito
conhecido no meio científico,
principalmente entre os físicos
e cosmólogos que já tiveram
algumas indicações a prêmios,
mas, efetivamente, nunca fo-
mos indicados para o Prêmio
Nobel de Economia como ago-
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ra, com a indicação de Celso
Furtado.  Como o Tito Ryff
economista vê esta indicação,
e como isto pode beneficiar,
melhorar ou impactar a socie-
dade brasileira, a economia
brasileira e os economistas?

Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff – A outorga do Prêmio
Nobel ao Celso Furtado seria dois
tipos de reconhecimento diferentes.
Primeiro, o reconhecimento à pessoa
do Celso Furtado, pelo economista
que ele é, pelo trabalho que desen-
volveu ao longo do tempo, os temas
que abordou.  Seria o reconhecimento
ao seu trabalho científico, acadêmico;
à formação de mais de uma geração
de economistas; ao ter destacado o
sub-desenvolvimento econômico
como um processo diferenciado, e
que, portanto, precisa ter uma
estratégia de combate ou superação
diferenciada.  Dos economistas que
trataram a questão do sub-desenvol-
vimento, ele talvez tenha sido o que
melhor demonstrou que o sub-desen-
volvimento é um processo particular
e que não se deve imaginar que sua
superação é uma questão de tempo,
e que os países sub-desenvolvidos
hoje estão num estágio pelo qual já
passaram os países desenvolvidos.  Ele
demonstrou isso muito bem. Este
primeiro reconhecimento é, então,
um reconhecimento a sua produção
intelectual.  Em segundo, seria tam-
bém, um reconhecimento ao desen-
volvimento de teses e temas que ainda
são muito atuais.  O problema da
miséria, da desigualdade em termos
de sub-desenvolvimento é cada vez
mais atual.  Seria não só o reconheci-
mento ao trabalho intelectual, mas o
reconhecimento pela Academia Sueca
de Ciências de que este tema é ainda
um tema relevante, que merece
estudos e ser enfrentado.
REF – O senhor publicou um

livro de contos, pretende con-
tinuar escrevendo, publicar um
outro livro, que não de tema
econômico?

Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff – Essa é uma boa pergunta.
Outro dia eu estava vendo um filme que
me tocou muito que mostra a história
de uma jornalista que acaba escrevendo
um livro sobre um caçador de orquí-
deas, que enfrenta toda a espécie de
perigos para achar e ver uma deter-
minada orquídea.  É uma parábola a

respeito da paixão na vida, da fixação
etc. Evidentemente, às vezes, levamos
certo tempo para encontrar nossas
paixões, é natural.  Eu acho que se eu
pudesse hoje definir o que seria uma
paixão, uma coisa que eu gostaria de
me dedicar, diria a literatura. A literatura
preenche muitas das minhas necessi-
dades psicológicas.  Foi uma experiên-
cia extremamente gratificante escrever
um livro de contos, não tenho tido
tempo ultimamente, não posso escre-
ver, mas eu gostaria de ter, às vezes,
coragem de largar tudo e me dedicar a
esta paixão.  Espero que ainda tenha
tempo, a vida é feita de etapas, a etapa
agora é participar do Governo e ajudar
a Rosinha e o Garotinho a construírem
seus projetos políticos, isso é importan-
te também, faz parte da minha forma-
ção, da minha trajetória, da minha
história familiar e tenho me dedicado a
isso.  Não largo o sonho de um belo

dia poder me dedicar, mais fortemente,
à literatura, é algo que me dá muita
satisfação!  Com certeza!

REF – Tito Ryff por Tito Ryff.

Tito RyffTito RyffTito RyffTito RyffTito Ryff – Ah!  Isso é difícil... não
sei.  Uma vez alguém me definiu, me
disse alguma coisa que me chocou
muito de imediato e depois procurou
me explicar para amenizar o choque
que havia provocado. Esse amigo me
disse: “Tito você é uma pessoa muito
vaidosa, você é a pessoa mais vaidosa
que eu conheço”.  Fiquei chocado
porque não me julgo uma pessoa
vaidosa e perguntei o que ele queira
dizer com isso.  E ele disse: “Você é
vaidoso porque você acha que tem
alguém lá em cima olhando para você”.
Eu achei que ele acertou em cheio. Isso
é engraçado, eu não sou religioso, não
tenho religião, agora eu tenho a
sensação sempre que tem alguém
olhando para mim, como eu vou me
comportar. Eu acho que é a família, num
primeiro momento.  Quando vejo,
quando olho para a minha vida me
pergunto se poderia ser de outra
forma, talvez não... Mas, se você me
perguntar se meu pai ou minha mãe
eram pessoas autoritárias, digo que
não.  Pelo exemplo e pela forma de
ser, me condicionaram muito.  Então,
seja pela presença deles, seja pela
mística que se construiu em torno deles
- pelo comportamento que tiveram ao
longo da vida, seja porque eu acredito
que há um sentido moral na existência,
ou alguém lá de cima olhando para nós,
que eu não sei, exatamente, quem é.
Eu tenho essa sensação!  Talvez seja
uma coisa de orgulho sim, mas, um
orgulho benfazejo!

As pessoas vêm para
dois eventos ao longo
do ano, o Carnaval e
o Reveillon, mas não
há um turismo a ser
oferecido ao longo de
todo o ano e
mostrando toda a
diversidade turística
do Estado.

Tito Bruno Bandeira Ryff -Tito Bruno Bandeira Ryff -Tito Bruno Bandeira Ryff -Tito Bruno Bandeira Ryff -Tito Bruno Bandeira Ryff -
Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico e Turismo
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 objetivo deste artigo é analisar a problemática do desenvolvimento do sistema

local de inovação de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro.

O estudo do sistema local de inovação permite compreender em que medida

uma configuração produtiva local tem condições de desenvolvimento sustentável.

A configuração produtiva local (CPL) é definida como conjuntos de atividades, de

produção, comércio e serviços, situados em espaços de proximidade mais ou menos

delimitada e empreendidos por empresas de pequeno porte, eventualmente estru-

turadas em torno de empresas maiores (Fauré e Hasenclever, 2000, p. 9).

Pretende-se mostrar que o crescimento das atividades de ensino e pesquisa

constitui uma importante oportunidade para o desenvolvimento do sistema local

de inovação em Campos. O principal desafio se encontra na natureza da interação

entre as atividades de pequisa e as atividades produtivas locais. O artigo apresentará

elementos de reflexão apontando possíveis soluções para estes desafios.

A construção de umA construção de umA construção de umA construção de umA construção de um
sistema local de inovação:sistema local de inovação:sistema local de inovação:sistema local de inovação:sistema local de inovação:

o caso de Campos doso caso de Campos doso caso de Campos doso caso de Campos doso caso de Campos dos
GoytacazesGoytacazesGoytacazesGoytacazesGoytacazes
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E
spaço A

berto

1. Sistema local de inovação
e desenvolvimento regional

O sistema local de inovação pode
ser definido como o sistema de atores
(firmas, organizações e agências
governamentais) cuja interação con-
diciona o desempenho da atividade
inovadora (Gregersen e Johnson,
1997, p.20). Os fatores mais relevan-
tes para a inovação num determinado
sistema são a sua base de conhe-
cimento, as interações entre os agentes
e a capacidade de transformar o
conhecimento tácito em vantagem
competitiva (Albagli, 2001, p.4).

A constituição do sistema de ino-
vação é importante porque, apesar da
aglomeração das empresas em uma
região propiciar possibilidades de ob-
tenção de economias externas e de
redução de custos de transação (Autant-
Bernard, 1999, p.15), o desenvolvi-
mento de uma região calcado apenas
nestas economias pode não ser sus-
tentável. Conforme observado por
Salas et al.(1999, p.2), o aumento da
renda per capita de uma região depen-
de da habilidade da região não apenas
de renovar continuamente sua oferta
de fatores produtivos como capital hu-
mano e capital físico, como também
da sua capacidade de gerar conheci-
mento. Mytelka e Farinelli (2000, p.2)
observam que existem três elemen-
tos importantes para o processo de
inovação de agentes locais: o proces-
so de geração de conhecimento, o en-
cadeamento entre as atividades pro-
dutivas e de pesquisa e o investimento
em inovação.

Outro elemento importante para
o desenvolvimento regional é o grau
de desenvolvimento do seu capital so-
cial, que pode ser definido como o
conjunto de recursos individuais e
coletivos que resultam de um trabalho
em rede e são institucionalizados
através do conhecimento e reconhe-

cimento mútuo dos agentes envolvidos
(Cooke e Wills, 1999, p.222). O
sistema local de inovação permite o
desenvolvimento do capital social ao
fornecer as condições para o estabele-
cimento de parcerias voltadas para a
inovação entre empresas e instituições.
Como observado por Landabaso et al.
(1999, p.461), a competitividade de
empresas pequenas depende não
apenas da qualidade de suas parcerias
com instituições de pesquisa e de
treinamento vizinhas como princi-
palmente da qualidade do relacionamen-
to das empresas com instituições locais
de apoio à inovação.

O desenvolvimento de um sistema
de inovação eficiente, entretanto,
enfrenta uma série de obstáculos,
sobretudo em regiões menos desen-
volvidas economicamente. Nestas, a
baixa capacidade das firmas de identificar
necessidades de inovação, a falta de
instituições capazes de identificar estas
necessidades, a falta de instituições
difusoras de tecnologia, os fracos laços
de cooperação e a falta de uma cultura
empreendedora são obstáculos impor-
tantes à constituição de um sistema de
inovação. Além disso, um sistema
financeiro pouco desenvolvido, empre-
sas voltadas para mercados tradicionais
e com produção familiar e uma estru-
tura pública inadequada às necessida-
des de inovação são outros elementos
que dificultam o desenvolvimento do
sistema local de inovação (Landabaso
et al., 1999, p.465). Finalmente, a
aglomeração de empresas num sistema
produtivo local por si só não favorece a
atividade inovadora. Como observado
por Audrestch (1999, p.9), as principais
vantagens da aglomeração para a
atividade inovadora das empresas
localizadas num sistema produtivo vêm
da possibilidade de compartilhamento
da infra-estrutura voltada para a inovação
e de circulação do conhecimento tácito.
Entretanto, a importância do conheci-

mento tácito para a atividade inovadora
depende do ciclo de vida da indústria,
tendendo a ser maior em indústrias
emergentes. Desta forma, empresas
de sistemas produtivos locais onde
predomina a produção de bens cujo
ciclo de vida já está consolidado terão
dificuldades em identificar benefícios
advindos do compartilhamento de
conhecimento tácito presente em
sistemas locais de inovação.

Assim, para que empresas de uma
configuração produtiva local tenham
sucesso no estabelecimento de parce-
rias voltadas para a inovação, tanto com
outras empresas quanto com institui-
ções, é necessário um processo de
reconhecimento de problemas e
potencialidades da CPL, a construção
de uma agenda de mudanças e a
implementação de mudanças voltadas
à superação dos obstáculos men-
cionados acima (Haddad, 2002, p. 8-
10).

22222. Necessidades para a cons-
trução de um sistema de inova-
ção local em Campos dos
Goytacazes: características da
CPL e projetos de apoio

Campos dos Goytacazes se locali-
za no norte do estado do Rio de Janei-
ro, e tem hoje cerca de 406 mil habi-
tantes, de acordo com dados do IBGE.
A configuração produtiva local tem
como principal vocação a produção
agrícola. Durante muito tempo o culti-
vo predominante foi a cana-de-açúcar.
De acordo com entrevistas, as ativida-
des industriais desenvolvidas em Cam-
pos são limitadas, uma vez que a pro-
ximidade da região ao estado do Espí-
rito Santo, que tem uma política indus-
trial ativa baseada em incentivos fiscais,
faz com que muitos empresários nati-
vos da região acabem optando por de-
senvolver atividades neste estado. As
atividades ligadas à extração de petró-
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leo, que vem se expandindo na bacia
de Campos, trouxeram um importan-
te impulso ao desenvolvimento da re-
gião através dos royalties. Entretanto,
as firmas relacionadas a esta atividade
estão em sua maioria localizadas no
município de Macaé.

Atualmente a economia de Cam-
pos dos Goytacazes é caracterizada por
um grande número de microempre-
sas. De acordo com os dados da
Relação Anual de Informações Sociais
do Ministério do Trabalho (RAIS) de
2001, 85,5% dos 3.228 estabele-
cimentos do município são micro
estabelecimentos (até 9 empregados).
As atividades econômicas mais impor-
tantes no que se refere ao número de
estabelecimentos são a agropecuária
(646 estabelecimentos), a construção
civil (251 estabelecimentos) e a
cerâmica (105 estabelecimentos).

No que se refere ao emprego,
destacam-se também as atividades de
construção civil, (3.228 empregados),
agropecuária (2.553 empregados) e de
cerâmica (2.930 empregados). Outra
atividade econômica do município que
gera um número significativo de
empregos é a fabricação de alimentos
e bebidas. As entrevistas que realiza-
mos indicaram também atividades
consideradas importantes para as
instituições da CPL, a fabricação de
roupas e de móveis.

Assim, as principais necessidades
da configuração produtiva local no que
se refere à construção de um sistema
local de inovação estão relacionadas à
melhoria do seu capital humano e ao
desenvolvimento de estruturas de
pesquisa relacionadas às suas principais
vocações econômicas, a saber: agricul-
tura, alimentos, cerâmica, confecções
e móveis. Além disso, a lógica dos
projetos de apoio condiciona as
necessidades do sistema local de
inovação, como será observado na
próxima seção.

2. Os projetos de apoio ao
desenvolvimento local

Há projetos de apoio locais para
todas as atividades mencionadas na
seção 1, sendo que os principais
projetos de apoio ao desenvolvimento
de Campos estão voltados à implanta-
ção de um Pólo de Fruticultura Irrigada
na região norte e noroeste. Estes
projetos são o Pólo de Fruticultura
Irrigada (conduzido pela FIRJAN, em
parceria com o SEBRAE e a FAERJ) e o
FRUTIFICAR (executado pelo governo
do estado).

A implantação de novas atividades
produtivas numa região marcada por
uma longa crise econômica é um
grande desafio. No caso da fruticultura,
trata-se de produzir novos produtos
(frutas) para novos mercados (mer-
cado internacional e nacional de frutas
frescas e processadas), utilizando
novos processos produtivos (irrigação)
numa região onde o capital social
encontra-se debilitado, o tecido produ-
tivo é composto por uma maioria de
pequenos e médios empreendimentos
e as novas atividades exigem compe-
tências e uma cultura empresarial que a
região ainda necessita construir.

A fruticultura irrigada é o melhor
exemplo da nova dinâmica tecnológica
e concorrencial das atividades agro-in-
dustriais. Martinelli e Camargo mostram
(Martinelli e Camargo, 2002, p.267)
como o crescimento da demanda in-
ternacional de frutas frescas levou à
constituição de cadeias globais, que têm
na introdução de novas variedades, na
adequação dos produtos ao gosto dos
consumidores e na eficiência logística,
o  diferencial que permite o acesso aos
mercados mais rentáveis .

Muitas dessas novas tecnologias
podem ser obtidas no mercado, mas a
rapidez com que as inovações se su-
cedem determina uma importante van-
tagem econômica às empresas e regi-

ões inovadoras. Nesse novo contex-
to dos mercados agrícolas e agro-in-
dustriais, em particular o da fruticultura,
a capacidade regional de inovação tor-
na-se um fator estratégico para o de-
senvolvimento. No caso de Campos,
depois de décadas comercializando
seus produtos  em  mercados  admi-
nistrados pelo governo ou de alcance
apenas regional, a CPL  não possui
estruturas modernas de conservação
e comercialização de seus produtos e
tem pouco conhecimento das caracte-
rísticas e exigências dos novos merca-
dos que  se propõe alcançar.

Além disso, as competências e sa-
beres exigidos pela fruticultura são no-
vos para os produtores de Campos.
Apesar destes terem conhecimento
acumulado em fruticultura tradicional
(maracujá, abacaxi e goiaba em particu-
lar) e agricultura irrigada (Paes, 1999,
p.118),  este conhecimento se encon-
tra disperso. De fato, Azevedo e Paes
(Azevedo, 2002, p.21; Paes, 1999,
p.27) mostram como a longa crise da
economia da região norte fluminense,
onde Campos se situa, afetou o capital
social da região.  Os atores econômicos
se descapitalizaram, a estrutura regio-
nal de pesquisa se desarticulou, e o re-
fúgio em estratégias empresariais de-
fensivas reforçou comportamentos in-
dividualistas e práticas oportunistas. As-
sim, como os mecanismos de desen-
volvimento internos à região se enfra-
queceram e a região permaneceu de-
pendente das dinâmicas externas, cons-
tituindo um ambiente pouco favorável
ao desenvolvimento de um sistema
local de inovação em Campos.

3.  A capacidade de geração de
conhecimento em Campos

Recentemente, Campos vem ex-
perimentando um crescimento expres-
sivo do número de matrículas e cursos
de nível superior. Entre 1999 e 2001,
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o número de matrículas cresceu em
43,5% (ver gráfico 1) e vários novos
cursos de pós-graduação foram cria-
dos. Entretanto, para que o conheci-
mento gerado possa se transformar
efetivamente em instrumento de de-
senvolvimento regional, torna-se ne-
cessário uma interação sistemática en-
tre empresas e instituições de pesqui-
sa. Em outras palavras, o capital social
da região precisa se desenvolver para
que os benefícios da geração de co-
nhecimento possam ser plenamente
aproveitados.

Gráfico 1: Evolução do nº de matrículas no ensino superior 1999/
2001 – Campos dos Goytacazes

Fonte: CIDE  e pesquisa de campo

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Total  de Matrículas

1 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 91 9 9 9

2 0 0 02 0 0 02 0 0 02 0 0 02 0 0 0

2 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 1

O desenvolvimento do capital so-
cial constitui-se, ainda, em um desafio
a ser enfrentado e vencido. Campos
é o município interiorano com maior
densidade de unidades de ensino su-

perior e pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro e maior número de matrículas
no ensino superior, como mostra a
tabela 1(pág. anterior).

Tabela 1: Municípios fluminenses com mais de 2000 Matrículas no Ensino Superior em 1999

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípioMunicípio

Rio de Janeiro

Niterói

Duque de Caxias

Campos dos Goytacazes

São Gonçalo

Nova Iguaçu

Itaguaí

Petrópolis

Barra Mansa

Nova Friburgo

Volta Redonda

Itaperuna

Vassouras

Valença

Total das matrículas
no Estado

CentrosCentrosCentrosCentrosCentros
UniversitáriosUniversitáriosUniversitáriosUniversitáriosUniversitários

17949

1043

4030

1770

24792

EstabelecimentosEstabelecimentosEstabelecimentosEstabelecimentosEstabelecimentos
IsoladosIsoladosIsoladosIsoladosIsolados

21897

1042

1409

(2º) 3502

149

836

1132

1238

833

31345

FaculdadesFaculdadesFaculdadesFaculdadesFaculdades
IntegradasIntegradasIntegradasIntegradasIntegradas

11348

890

2435

18456

UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades

115787

25978

8637

(8º) 3958

6584

5752

5129

4262

2230

261

2090

2607

181651

Fonte: CIDEFonte: CIDEFonte: CIDEFonte: CIDEFonte: CIDE

TTTTTotalotalotalotalotal

166981

28953

10046

7460

    6584

5901

5129

5098

4030

3362

3269

2923

2607

2435

263704

A expansão do ensino superior
teve início nos anos 90, a partir da  cri-
ação da Universidade Estadual do Nor-
te Fluminense (UENF). A criação da
UENF consolida um núcleo público de
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pesquisa, que agrega também o CEFET
- Campos, e os campi da Universidade
Federal Fluminense e da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro. A esse
núcleo público se juntam, posterior-
mente, três universidades privadas :
UCAM, UNIVERSO e Estácio de Sá.
Estas, embora centradas na oferta de
cursos universitários, começam tam-
bém a desenvolver estruturas de pes-
quisa, particularmente sobre o desen-
volvimento regional.

Embora o ensino superior venha
experimentando um crescimento
expressivo nos últimos tempos, a in-
teração entre esse potencial de pesquisa
e capacitação e as atividades econômicas
é frágil. De fato, a expansão das ma-
trículas no ensino superior não está
respondendo às necessidades da CPL.
Apesar do baixo grau de escolaridade
da população, que possui em sua
maioria apenas quatro anos de estudo
formal e da potencial carência de
professores, as profissões relacionadas
à educação são pouco procuradas. Além
disso, os cursos de graduação relacio-
nados às vocações econômicas locais
(nas áreas de agricultura, veterinária,
engenharia, produção e construção)
representaram em 2000 apenas 5%
do total das matrículas  (ver gráfico 2).

No que se refere aos cursos de
pós-graduação, percebe-se também
nestes a precariedade de seus laços
com o tecido econômico. Dos 24
cursos oferecidos por universidades
públicas e privadas, apenas cinco cursos
estão relacionados às vocações da CPL:
biotecnologia, engenharia e ciência dos
materiais, economia empresarial,
produção vegetal e produção animal.
Outros dois respondem a necessi-
dades: regionais: engenharia de reserva-
tório e de exploração e gestão empre-
sarial da indústria do petróleo. Delineia-
se neste ponto, portanto,  um potencial
limitador.

Apesar da crise do setor sucro-

e a animação de um sistema local de
inovação.  Mas necessitam vencer     as
marcas do longo período de crise: falta
de foco de muitas linhas de pesquisa
desenvolvidas dentro das instituições,
pouca experiência de parcerias e ten-
dência ao trabalho isolado nas institui-
ções.

Algumas iniciativas recentes permi-
tem um relativo otimismo na supera-
ção desses problemas. As universida-
des da região (CEFET, UFF, UNIVER-
SO, UFRRJ e UENF ) constituíram
uma rede de pesquisa  que teve como
seu primeiro produto um diagnóstico
das principais cadeias produtivas regio-
nais.  Merecem destaque, também, a
proposta de criação da Plataforma
tecnológica da Fruticultura Irrigada, a partir
da Secretaria Estadual de Ciência e
Tecnologia, visando a construção de ins-
tâncias de articulação entre os setores
produtivos e de pesquisa. Finalmente,
existem as iniciativas de articulação en-
tre fruticultores, empresas da cadeia pro-
dutiva e instituições de pesquisa desen-
volvidas pela FIRJAN regional.

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Nos propusemos, no quadro

deste artigo, a identificar alguns dos
desafios ao desenvolvimento da
configuração produtiva local de Cam-
pos dos Goytacazes, objeto de vários
projetos de revitalização econômica.

alcooleiro ter determinado o enfraque-
cimento e marginalização da estrutura
regional de pesquisa, a região ainda apre-
senta um potencial de pesquisa superi-
or ao de outras regiões do interior do
estado. Além das universidades acima
mencionadas, estão presentes em
Campos a PESAGRO e a Tecnorte, que
desenvolvem pesquisas sobre fruticul-
tura, cana de açúcar e irrigação.  A re-
gião também possui instituições de pes-
quisa voltadas às questões do desen-
volvimento regional e da gestão em-
presarial : a Fundação para o Desen-
volvimento do Norte Fluminense
(FUNDENOR) e o Instituto de Pes-
quisas da prefeitura de Campos.

Entretanto, algumas importantes
fragilidades necessitam ser superadas,
para que a região se dote de um siste-
ma local de pesquisa, a saber: a fraque-
za da pesquisa empresarial, a falta de
articulação entre instituições de pesqui-
sa e a fragilidade da organização dos
produtores. A pesquisa empresarial se
ressente da limitada internalização da ca-
deia da fruticultura e do pequeno porte
da maioria de seus empreendimentos.
Entrevistas realizadas na região mostram
também a fragilidade dos laços entre
empresas e  instituições locais de pes-
quisa.  As instituições locais de pesqui-
sa, em particular a UENF e a PESAGRO,
têm condições de    iniciar a articulação

Gráfico 2: Distribuição de matrículas em ensino superior por
áreas de conhecimento em Campos dos Goytacazes - 2000
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Saúde e bem estar socialSaúde e bem estar socialSaúde e bem estar socialSaúde e bem estar socialSaúde e bem estar social

Engenharia, produção eEngenharia, produção eEngenharia, produção eEngenharia, produção eEngenharia, produção e
construçãoconstruçãoconstruçãoconstruçãoconstrução

EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação

Ciências sociais, negóciosCiências sociais, negóciosCiências sociais, negóciosCiências sociais, negóciosCiências sociais, negócios
e direitoe direitoe direitoe direitoe direito
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sistemática entre empresas e instituições
de pesquisa que consolide o sistema
local de inovação, é prioritária.

Na mesma ordem de idéias, sugere-
se a importância de uma reorientação
dos projetos de apoio, em direção a
uma maior ênfase no apoio às dinâ-
micas locais de desenvolvimento, em
particular através do reforço do po-
tencial regional de pesquisa e do forta-
lecimento dos laços de cooperação
entre os principais agentes envolvidos
para que as vantagens competitivas
geradas não sejam apenas locacionais,
mas também derivadas da geração e
difusão de conhecimentos.

Notas:Notas:Notas:Notas:Notas:

1 Este artigo é uma versão resumida e
atualizada do artigo intitulado “O Sistema
Local de Inovação de Campos dos Goyta-
cazes, Brasil: desafios e oportunidades”,
elaborado pelos autores com a participa-
ção de Bruno Leonardo Barth Sobral,
então assistente de pesquisa do IE/UFRJ.
O artigo apresentado e está disponível
nos anais da conferência ALTEC 2003,
Cidade do México, 22 a 24 de outubro
de 2003.
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sEntre as diversas vocações econô-
micas apresentadas pela região, demos
ênfase à da fruticultura irrigada, que dá
continuidade à tradicional vocação
agrícola e agro-industrial da região, e
que é objeto de um  importante
projeto de apoio ao desenvolvimento,
o Frutificar.

Na análise que desenvolvemos
sobre as principais características da
configuração produtiva local e sobre
as dinâmicas induzidas pelo projeto de
apoio ao desenvolvimento, o reforço
das dinâmicas internas à região, apare-
ce como o  grande desafio a ser supe-
rado. A necessidade de construção de
um ambiente inovador na região, a par-
tir  de uma interação sistemática  entre
empresas e instituições de pesquisa
foi o primeiro desafio apontado.  Na
mesma ordem de idéias,  indicou-se
o que pode constituir-se em impor-
tante fragilidade do projeto de apoio
ao desenvolvimento da configuração
produtiva de Campos:  a ênfase dada
às dinâmicas extra regionais e a relati-
va subestimação da contribuição das
dinâmicas locais  para o desenvolvi-
mento econômico.

A região norte fluminense possui
tradição em pesquisa, e o crescimento
das instituições de pesquisa e de
ensino superior observado em Cam-
pos pode ser o ponto de partida para
o desenvolvimento do sistema local
de inovação.  Observamos porém em
Campos um tecido econômico local
fragilizado por uma longa crise econô-
mica, limitações do capital social re-
gional, uma estrutura produtiva cons-
tituída majoritariamente por pequenos
estabelecimentos e uma  lógica do
projeto de revitalização da economia
regional centrada na instalação de ativi-
dades que requerem conhecimentos
e uma cultura produtiva e empresarial
que a região ainda não possui. Assim,
a construção de um ambiente inovador
na região, a partir de uma interação
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Por Christino Áureo

Cadeias produtivasCadeias produtivasCadeias produtivasCadeias produtivasCadeias produtivas
do Agronegócio Fluminensedo Agronegócio Fluminensedo Agronegócio Fluminensedo Agronegócio Fluminensedo Agronegócio Fluminense

E m plena noite da zona sul carioca, no sofisticado circuito gastronômico do

Leblon, restaurantes  fervilham de gente bonita e elegante. Um jovem casal

é recebido pelo maitre e conduzido à mesa. Escolhem as bebidas. Ela faz a linha

ligth e natural, opta por suco de abacaxi com hortelã, ele prefere homenagear sua

brasilidade e pede a boa e velha caipirinha. No cardápio, verdadeiras viagens

gustativas são apresentadas. Da entrada ao prato principal, um desfile de novidades

e tradições preenchem a atmosfera com aquele conjunto de pequenos prazeres,

que somente a boa mesa, emoldurada por boa companhia, é capaz de proporcionar.

Tilápias e camarões, molhos de ervas, saladas orgânicas coloridas e tenras, carnes

grelhadas, foie gras, queijos diversos, cogumelos. Sobremesa de frutas frescas e

doces artesanais, fechando com café fresquinho, passado na hora.
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À saída, uma passada rápida no
quiosque da florista. Flores multico-
loridas e caprichosamente arranjadas
resumem a noite: perfeita!.

O texto acima não é o roteiro de
nenhuma novela de tv nem de sugestão
da seção de gastronomia. Vamos tratar
aqui da economia rural fluminense, suas
especificidades, seus diferenciais e seus
impactos sobre a renda, o trabalho e a
formação de riquezas  proporcionados
a partir das diversas atividades ali empre-
endidas.

Porém, para melhor entender o
assunto, vale a pena estabelecer a
conexão com a cena descrita  acima.

O jovem casal talvez não saiba, mas
não muito longe dali, ainda na mesma
madrugada que se inicia, tem gente
acordando cedinho e iniciando mais um
dia de trabalho para garantir que todos

É um exército de
produtores e
produtoras,
trabalhadores e
trabalhadoras rurais
que, cada vez mais,
está descobrindo que
o caminho natural
para encontrar
trabalho e garantir o
sustento de suas
famílias é explorar o
enorme potencial de
mercado que temos à
nossa disposição.

aqueles produtos que tão bem compu-
seram o cenário, possam continuar
chegando aos centros de abastecimento,
depois às feiras, aos supermercados, aos
hortifruti, e quitandas e daí,  às mesas de
inúmeros lares, restaurantes e outros
tantos locais destinados  a saciar o apetite
de  milhões de cariocas e fluminenses.

É um exército de produtores e pro-
dutoras, trabalhadores e trabalhadoras
rurais que, cada vez mais, está desco-
brindo que o caminho natural para
encontrar trabalho e garantir o sustento
de suas famílias é explorar o enorme
potencial de mercado que temos à nossa
disposição. Um mercado tão
extraordinário, que reúne ao mesmo
tempo a possibilidade de um consumo
qualificado, segmentado, bem repre-
sentado pelos protagonistas no hipoté-
tico jantar, como também pode con-
templar o chamado consumo de massa,
composto por itens destinados a nutrição
básica de populações com menor poder
aquisitivo, porém detentores de grandes
volumes capazes de absorver a totalidade
da produção do Estado.

Aliás, quando nos perguntam quan-
do o Estado do Rio de Janeiro irá se
tornar auto-suficiente em alimentos,
respondo, sem cerimônia, que,se tudo

correr conforme o planejado.... Nunca.
Isso mesmo. A estratégia definida

para a agricultura e o agronegócio do
Estado não é produzir a totalidade dos
itens aqui consumidos, mas somente
aqueles em que de fato somos com-
petitivos. Nestes, temos a obrigação de
sermos os melhores e, se possível,
exportarmos para outros estados e
países.

Nos demais, haveremos de gerar
renda suficiente para importarmos
nossas necessidades.

Se não temos vocação para a
produção do complexo soja, cujo
paraíso reconhecido internacionalmente
é o centro-oeste brasileiro, é justo que
queiramos ser uma referência nacional
na fruticultura, por exemplo. Especial-
mente, no que tange à qualidade.

Nesse segmento vale a pena ressal-
tar  o enorme salto qualitativo da nossa
produção.

Culturas tradicionais neste Estado ou
se modernizam ou cedem lugar aos
chamados cultivos emergentes, que por
sua vez apresentam características mais
harmônicas com o meio ambiente,
viabilizando a tão desejada susten-
tabilidade.

Estudos contidos no Índice de
Qualidade dos Municípios, o  IQM
VERDE II, da Fundação Cide, divulgado
no último mês de junho, apontam a
recuperação de 2,9% da área verde do
território fluminense. No mesmo
estudo está assinalada a assertiva de que
essa recuperação somente foi possível
graças à decadência da agricultura.

É preciso examinar de qual agri-
cultura estamos falando.

De fato, o declínio verificado a partir
de 1960 é precisamente o das chama-
das culturas tradicionais. Em seu lugar
está surgindo um novo conjunto de
possibilidades.

Em muito boa hora, aliás, a agri-
cultura do Rio de Janeiro demonstra sua
vocação para conviver com o conceito
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de preservação ambiental.
Os cultivos orgânicos ganham cada

vez mais espaço, o que fez multiplicar
por dez o número de agricultores
certificados nos últimos cinco anos.

É a perfeita junção da ecologia com
a saúde e a geração de oportunidades
de trabalho.

Além da fruticultura irrigada, cujas
áreas apresentam crescimento firme, já
superando a marca de 4 mil novos hect-
ares e prometendo alcançar 10 mil nos
próximos três anos, ocupando mais de
40 mil pessoas, aparecem com signifi-
cativo destaque as atividades ligadas aos
cultivos aquáticos, a chamada aqüicultura,
que já desponta em vigorosos e inova-
dores pólos de piscicultura e maricultura,
em quase todas as regiões do Estado.
Já são aproximadamente 613 pro-
dutores assistidos, com produção que
no último ano superou a casa de 3.500
toneladas representadas pela oferta de
tilápias, coquiles saint jacques, rãs, entre
outras espécies.

Muito se tem comentado sobre a
necessidade de agregar valor às matérias
primas agrícolas, tornando irrefutável a
urgência no fortalecimento da agroin-
dústria. Porém, a solução para conjugar
a agregação com a criação de  empregos
de boa qualidade está no estímulo às
agroindústrias artesanais, que repre-
sentam hoje 81% do total de empresas
do setor, estimado em cerca de 1.200
unidades de produção.

De base genuinamente familiar este
tipo de empreendimento cumpre os
dois papéis, de maneira absolutamente
exemplar, e já se notabiliza por ocupar
praticamente  todos os municípios  do
Estado. Dali saem maravilhosas iguarias,
que vão de doces a laticínios, passando
pela boa e velha cachaça, carnes
defumadas, embutidos de altíssima
qualidade e diferenciação, cogumelos e
ervas beneficiados, vegetais minima-
mente processados, entre outras.

Esse verdadeiro coquetel de opções

torna-se ainda mais atraente quando jun-
tamos beleza e capacidade de geração
de recursos representada por uma ativi-
dade que esteve bastante à margem de
tais processos, mas que agora ocupa
espaço e reconhecimento. Estamos
falando da floricultura e do cultivo de
plantas ornamentais. Alastrando-se des-
de a região  metropolitana - com desta-
que para a zona oeste da capital - e
alcançando destaque absoluto na região
serrana, temos aí um cultivo capaz de
gerar até seis postos de trabalho por
cada hectare cultivado, e que  envolve
mais de 800 produtores, propor-
cionando ocupação  para cerca  de 4 mil
pessoas diretamente e que já
movimenta valores superiores a  R$ 40
milhões por ano.

Mesmo dentre as chamadas culturas
tradicionais, vemos que aquelas que
sobreviveram passam por um intenso
processo de modernização.

Assim, a cana-de-açúcar, outrora
moribunda e condenada à pecha do
atraso, reaparece com vigor, embalada
não só por uma momentânea recu-
peração dos preços do açúcar e do
álcool, mas principalmente a partir da
mudança de consciência  do empre-
sariado industrial do setor e da classe
produtora rural, que está implantando
novas lavouras, desta vez irrigadas,
elevando suas produtividades e introdu-
zindo novas variedades, fazendo-nos
prever que a safra 2003/2004 deverá
superar a casa das 4,5 milhões de
toneladas, podendo dobrar essa
produção em 4 anos.

O tradicional café vem conseguin-
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do reestruturar seu parque industrial
no Estado, em direção à auto-
suficiência (há dois anos industriali-
závamos apenas 20% do nosso
consumo e agora superamos a casa
dos 80%). Existe também uma nova
geração de cafeicultores sintonizada
com a necessidade de produzir quali-

dade para um mercado cada vez mais
exigente, representado especialmente
pela profusão de cafeterias e casas do
gênero.

Na pecuária estamos assistindo ao
resultado de intensa parceria do setor
publico com os criadores.

Tal fato tornou-se possível não
somente pelos avanços na sanidade
animal, com a erradicação da febre af-
tosa, como também pelo melho-
ramento genético, especialmente no
gado leiteiro e no de corte. Estamos
recuperando nossa posição de desta-
que no cenário nacional no que se refere
à qualidade do rebanho. Os inúmeros
leilões de animais, com quebras
sucessivas de recordes de preços,
confirmam a afirmativa, indicando que
em menos de três anos o PIB da
genética fluminense (agregado formado
pela venda de matrizes, reprodutores,
sêmen  e embriões), venha superar o
PIB da pecuária geral (rebanhos comer-
ciais para abate), reforçando a marca
qualitativa.

Especialmente no leite, vemos que
embora os volumes  totais estejam
estabilizados no patamar anual da ordem
de 460 milhões de litros, a produtividade
(kg/dia), apresentou crescimento signi-
ficativo da ordem de 15 % nos últimos
cinco anos,  e que pode ser compro-
vado nos diversos concursos leiteiros
realizados no Estado, onde já se tornou
comum encontrarmos animais com
produção diária superior a 40 kg/dia.

No setor pesqueiro são claros os
sinais de que o ciclo de decadência está
se revertendo. A procura por cursos na
Escola Estadual de Pesca, onde se
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pretende formar 8 mil alunos em três
anos, revela que o interesse pela
capacitação está se dando em paralelo
com diversos esforços para fazer com
que o Rio de Janeiro recupere sua
posição de destaque. O Estado já foi o
principal produtor no país, ficando
relegado à quarta posição, depois que
viu a destruição de sua indústria de
construção naval  pesqueira, a dizimação
dos cardumes de sardinha, a degra-
dação ambiental  de importantes sítios
de pesca e, como golpe de misericór-
dia, a perda de seu terminal para de-
sembarque e comercialização, com a
promessa, por parte do governo da
união, de reconstruí-lo em outro local.

Estamos em vias de retomar cada
uma dessas frentes caso volte a ocorrer
a tão esperada sinergia entre os
diversos níveis de governo e o setor
privado envolvidos na questão.

O abastecimento da metrópole
com gêneros de consumo imediato,
os chamados perecíveis - notada-
damente do complexo horti - já é

realizado pelos produtores do Estado na
maioria dos itens. Cerca de 2/3 do total
das folhosas  e legumes  provêm de
lavouras aqui instaladas, revelando que
valeu a pena  o esforço do governo
estadual em conjunto com o Banco do
Brasil, que vem desde a recriação do
Programa Moeda Verde, ampliando
sucessivamente a oferta de crédito rural,
que era de 17 milhões em 1998,
passando para  R$ 26 milhões  em
1999, R$ 37 milhões em 2000, R$ 62
milhões em 2001 e com pequeno
decréscimo em 2002, para a casa de
R$ 55 milhões.

Falando em abastecimento, cabe
assinalar que o conceito correto do
agronegócio envolve a totalidade da
cadeira de fornecimentos, o que implica
em considerar toda a operação de
logística e comercialização, representada
pelas diversos mercados atacadistas,
centrais de abastecimento, supermer-
cados e distribuidores, além de  opera-
dores logísticos.

Além das operações de  importação

de itens  como o trigo, malte e outros
que movimentam a agroindústria
fluminense.

Neste sentido, estamos imple-
mentando junto com a Fundação Cide
o Observatório do Agronegócio, vi-
sando possibilitar a exata mensuração
do peso relativo do setor na composi-
ção do PIB, visto que a metodologia
atual, que restringe essa participação a
pouco menos de meio por cento, está
longe de expressar o enorme avanço
pelo qual vem passando o segmento.

Além disso, há que se destacar o
forte impacto proporcionado na criação
de valiosos postos de trabalho em cada
uma dessas cadeias produtivas, que
muitas vezes passam desapercebidas
no ambiente urbano mas que têm se
revelado fundamental para o equilíbrio
social e a manutenção da qualidade de
vida de parcela expressiva de nossa
população.



20

A contradição do SerA contradição do SerA contradição do SerA contradição do SerA contradição do Serviçoviçoviçoviçoviço
de Tde Tde Tde Tde Transporte Coletivoransporte Coletivoransporte Coletivoransporte Coletivoransporte Coletivo

na Rna Rna Rna Rna Região Metropolitana doegião Metropolitana doegião Metropolitana doegião Metropolitana doegião Metropolitana do
Rio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de Janeiro

Por
Ruth Helena Dweck

Julianna Pinheiro de Souza

transporte urbano tem sido tema de debate econômico-científico nos

últimos anos, na medida em que possibilita a integração necessária ao

desenvolvimento econômico e social. Este sistema deve racionalizar o espaço

ocupado na via pública pelo veículo com o número de passageiros transportados e

a sua velocidade média, no sentido de maximizar a capacidade de transporte

garantindo a eficiência e preservando o bem-estar ambiental. Para tal, os

especialistas recomendam a adoção dos meios de transporte que permitam a

manutenção da velocidade constante e suficientemente elevada dos veículos e o

transporte  de passageiros sentados e em pé com conforto.

O
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O sistema de transporte público
do Rio de Janeiro contraria este
objetivo e vem, há algumas décadas,
apresentando retrocesso tanto em
termos quantitativos quanto quali-
tativos. Desde 1964, quando o
“boom” do automóvel provocou a
retirada de circulação dos bondes, que
naquela altura ainda transportavam 244
milhões de passageiros por ano, houve
uma radical mudança na matriz de
transporte, com a ascensão vertiginosa
dos ônibus e dos automóveis. Se, por
um lado, as vias urbanas liberaram-se
das linhas de bondes, por outro
ganharam um grande número de

veículos, superlotando-as, e con-
seqüentemente, deteriorando o siste-
ma tanto do ponto de vista da eficiência,
quanto do bem-estar ambiental. Os
problemas de lá para cá só se agra-
varam: a recuperação dos trens urbanos

O sistema de transporte público do Rio de
Janeiro contraria este objetivo e vem, há
algumas décadas, apresentando retrocesso
tanto em termos quantitativos quanto
qualitativos. Desde 1964, quando o “boom” do
automóvel provocou a retirada de circulação
dos bondes, que naquela altura ainda
transportavam 244 milhões de passageiros por
ano, houve uma radical mudança na matriz
de transporte, com a ascensão vertiginosa dos
ônibus e dos automóveis.

Gráfico 1 - Demanda de passageiros Trem dia útil (mil)

Os dados [gráfico 1] sugerem que esse ano, quando se iniciou o
processo de privatização do setor transporte, representa o ponto de
inflexão na tendência descendente da demanda de passageiros de trem,
porém a inclinação ascendente da curva ainda é muito tênue.

em 1984/85, não se sustentou, pelo
contrário houve uma deterioração
deste sistema, tendo a demanda
diminuído de 920 mil passageiros dia
em 1984, para apenas 166 mil em
1998.
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De acordo com o Plano de
Transporte Metropolitano de 1994/95,
a falta de investimentos neste setor
impôs como alternativa de transporte
de massa o sistema rodoviário. Esta
modalidade não leva em conta os cus-
tos sociais, como a deterioração da
qualidade de vida da população e a
diminuição da produtividade dos traba-
lhadores, comprometendo seus

rendimentos e, em última instância, o
desenvolvimento da região. Como
revela este Plano, o metrô, que surgiu
como a grande solução para a cidade,
ainda é uma obra inacabada, com um
desempenho muito aquém de sua
potencialidade.

O objetivo deste artigo é fazer uma
breve analise do sistema de transporte
coletivo da Região Metropolitana do Rio
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de Janeiro - RMRJ, destacando o de-
sempenho das quatro modalidades que
o compõem: metroviário, ferroviário,
rodoviário e aquaviário (sistemas de
barcas e aero-barcos). Esta análise en-
volve tanto o aspecto institucional, no
qual se identifica a participação das dife-
rentes esferas governamentais na orga-
nização do setor; assim como uma ava-
liação da oferta e da demanda com rela-
ção à eficiência, à universalidade e à qua-
lidade deste serviço na referida região.

2 - O Transporte urbano na
região metropolitana do Rio
de janeiro

O estado do Rio de Janeiro está
localizado na região mais rica e dinâmica
do Brasil, que juntamente com o estado
de São Paulo, concentra, em um raio
de 500 Km, cerca de 67% do PIB
nacional. O Rio de Janeiro é a segunda
maior economia do país e conta com
uma população de 14,8 milhões de
habitantes. A maior parte da riqueza
gerada neste estado concentra-se na
Região Metropolitana, onde  vivem mais
de 75% da população do estado.
Entretanto, o transporte público de
passageiros é incompatível com a
dimensão desta região: embora se
constate um aumento da população
nos últimos seis anos1 , observa-se
uma redução de 7%, no número de
passageiros transportados pelos meios
tradicionais, como mostra o gráfico 2.
Este dado reflete, além da recessão
econômica do período em análise, o
surgimento do transporte alternativo,
muitas vezes denominado de informal,
clandestino, pirata etc., Esse meio de
transporte se caracteriza pela utilização
de veículos de pequeno porte (vans e
kombis), os quais realizam serviços em
concorrência com o sistema regular
rodoviário, sem autorização e con-
cessão de poderes concedentes
locais.2

Fonte: SECTRAN, FETRANSPOR e Anuário Estatístico do Rio de Janeiro – Fundação CIDE.

De acordo com a pesquisa realizada pela Federação de Empresas de Transportes
de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor, em agosto de 20023, este
transporte alternativo era responsável por 32% das viagens realizadas por dia, levando
em conta a média de 1,58 meios de transporte por usuário, conforme mostra o
gráfico 3.
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Gráfico 3 - Meios de Transporte Utilizados pela População
da Região Metropolitana do RJ - 2002

Gráfico 2 - Demanda de Passageiros X Crescimento da
População Residente (milhares)

Fonte: Federação das Empresas de
Transporte de Passageiros do Estado
do Rio de Janeiro -Fetranspor
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2.1 – Antecedentes2.1 – Antecedentes2.1 – Antecedentes2.1 – Antecedentes2.1 – Antecedentes

A deterioração do sistema de
transporte público urbano do Rio de
Janeiro pode ser constatada em um
breve relato sobre sua constituição.
Este sistema só foi introduzido na
cidade por volta de 1817, nove anos
após a chegada da família real portu-
guesa, com a adoção de veículos
puxados a burros ou cavalos.

A partir da segunda metade do
século XIX os trens assumem um
papel de destaque no transporte público
do Rio de Janeiro. Com a construção
da Estrada de Ferro Dom Pedro II, este
novo meio de transporte ofereceu,

2 Ferreira, E.A.& Orrico Filho, R. D. “Lici-
tação dos Serviços de Transporte Público
Urbano de Passageiros” in Anais Eletrônicos
do XI Congresso Latino-americano de
Transporte Público e Urbano, CLATPU, La
Habana  2001.

3 Trata-se de uma pesquisa feita pelo IBOPE
encomendada pela Fetranspor  junto à po-
pulação 18- 24 anos da RMRJ.

1 Segundo dados do Anuário Estatístico do
Rio de Janeiro – do Centro de Informações
e Dados do Estado do Rio de  Janeiro -
CIDE,
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pela primeira vez, uma maneira veloz
e confiável, que alcançava longas
distâncias e circulava em horários pré-
estabelecidos e regulares. Com o
advento da República, a Estrada de
Ferro Dom Pedro II passou a ser
denominada Estrada de Ferro Central
do Brasil.

Em 1870, com a permissão de
funcionamento da empresa Rio de
Janeiro Street Railway Company,
inaugura-se os primeiros trechos das
linhas de bonde, para atender a família
real, ligando o Largo de São Francisco
até o Portão da Coroa, na Quinta da
Boa Vista, e em seguida, até o Caju e a
Tijuca. O processo de expansão do
transporte de passageiros continuou,
mediante a concessão a novas empre-
sas, a criação de novos trechos e a
introdução do bonde elétrico.

O primeiro trecho da Estrada de
Ferro Melhoramentos do Brasil foi
inaugurado em 1893, tendo sido
incorporado pela Central do Brasil, em
1903, com o nome de Linha Auxiliar.

Já nos anos 1930 o transporte
ferroviário encontrava-se em franca
expansão, culminando com a eletrifica-
ção da ferrovia em 1937. Esta ex-
pansão favoreceu ao surgimento de
bairros mais afastados do centro,
conhecidos como os subúrbios da
Central do Brasil, contribuindo assim
para o desenvolvimento dos muni-
cípios da Baixada Fluminense e da
periferia do Rio de Janeiro.

Na década
de 1940, o go-
verno federal
assumiu os en-
cargos f inan-
ceiros da em-
presa de trens
The Leopoldina

Railway Company, administrando-a de
maneira compartilhada. Na década de
1950, essa companhia foi incorporada
pela União e passou a denominar-se

Estrada de Ferro Leopoldina.Em 1957
foi criada a Rede Ferroviária Federal -
RFFSA anexando as duas grandes
ferrovias do Rio de Janeiro: Central do
Brasil e Leopoldina, além de outras
pequenas estradas de ferro de todo o
Brasil.

Em 1984 houve a cisão da RFFSA,
quando se transferiu a gestão dos trens
urbanos de passageiros para a Com-
panhia Brasileira de Trens Urbanos –
CBTU. Na década seguinte foi criada a
Flumitrens, e os serviços urbanos de
passageiros passaram para a respon-
sabilidade do governo do estado do Rio.

Com o programa estadual de
desestatização, a SuperVia, empresa
formada pelo consórcio vencedor do
leilão, realizado em novembro de 1998,
passou a operar o transporte ferroviário,
sob concessão por 25 anos, renováveis
por mais 25 anos.

Em maio de 2001 a Flumitrens foi
liquidada, sendo substituída pela CEN-
TRAL – Cia Estadual de Engenharia de
Transporte e Logística, que passou a
desempenhar as atividades antes
exercidas por aquela empresa.

O transporte aquaviário na Baía de
Guanabara começou, regularmente,
em 1835, com a criação da Companhia
de Navegação de Nictheroy, empresa
privada que fazia o transporte de
passageiros entre Rio e Niterói, utili-
zando três embarcações. Em 1862
surge a Companhia Ferry, com embar-
cações mais confortáveis e luxuosas
atraindo o público. Posteriormente, me-
diante um processo de incorporação
surgiram duas empresas a Companhia
Cantareira e a Viação Fluminense. Em
1945, o Governo Federal concedeu à
Frota Carioca S/A,  o controle acionário
da companhia de navegação Cantareira.
Em 1953, foi criada uma nova empresa
de transporte entre Rio e Niterói [Frota
Barreto S.A.] que passou a controlar as
ações da Frota Carioca e da Cia.
Cantareira. Nesse período este sistema

Estrada de Ferro
Leopoldina

Fo
to

: 
Ig

ná
ci

o 
Fe

rr
ei

ra



24

passou por um processo de mo-
dernização, reduzindo o tempo de
travessia para 20 minutos. Entretanto,
um ciclo de greves, em função da
disputa por maiores subsídios gover-
namentais e aumentos de tarifas,
provocou uma reação violenta da
população, que depredou a Estação de
Niterói, o estaleiro e até a residência
dos proprietários da empresa. O então
presidente, Juscelino Kubitscheck,
desapropriou os bens da Frota Barreto,
passando-a para o controle da União.
O transporte passou a ser feito pelas
companhias que sobraram e embar-
cações emprestadas pela Marinha.

Em 1967, o Governo Federal,
dentro do programa de estatização
iniciado no país, criou o Serviço de
Transportes da Baía de Guanabara -
STBG S.A, uma sociedade de eco-
nomia mista. Dez anos depois essa
empresa passou para o controle do
governo estadual, com o nome de
Companhia de Navegação do Estado
do Rio de Janeiro - CONERJ. Em
fevereiro de 1998, por iniciativa do

Governo do Estado, um consórcio de
empresas privadas assume o controle
acionário da CONERJ, sob regime de
concessão por 25 anos, dando origem
à Barcas S/A.

Em 1968, foi criada a Companhia
Metropolitana do Rio de Janeiro -
METRÔ, vinculada a Secretaria do Es-
tado de Transportes, que tem a  finali-
dade primordial de construir, operar e
implantar o sistema metroviário do Rio
de Janeiro. Este sistema foi inaugurado
em março de 19794 . No início das

operações, funcionava com 4 trens de
4 carros, com intervalos médios de 8
minutos e contava apenas com 5
estações: Praça Onze, Central, Presi-
dente Vargas, Cinelândia e Glória. Nos
primeiros 10 dias, o sistema trans-
portou mais de meio milhão de
pessoas, com uma média diária de 60
mil usuários.5  Durante os 19 anos em
que a operação comercial permaneceu
sob a responsabilidade do METRÔ,
foram construídas e implantadas 15
estações da Linha 1, interligando
Botafogo à Tijuca, e 9 estações da Linha
2, do Estácio a Vicente de Carvalho.

2.2 - O Sistema atual2.2 - O Sistema atual2.2 - O Sistema atual2.2 - O Sistema atual2.2 - O Sistema atual

O atual sistema de transporte
urbano de passageiros da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro é
formado pelos subsistemas ferroviário,

A maior parte da
riqueza gerada neste
estado concentra-se na
Região Metropolitana
onde  vivem mais de
75% da população do
estado. Entretanto o
transporte público de
passageiros é
incompatível com a
dimensão desta região.

4 Na administração do governador Chagas

Freitas.
5 Dados do site: www.metrorio.com.br

consultado em 23/10/03.

Metrô do
Rio de Janeiro
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Elaboração Própria
Fonte: Secretaria de Transporte do Estado do Rio de Janeiro e Agência Reguladora dos Serviços

Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro - ASEP Conjuntura Econômica da FGV – vários anos.

metroviário, rodoviário e aquaviário.
O subsistema ferroviário do Rio de
Janeiro, privatizado em setembro de
1998, é operado pela empresa
SuperVia, que pertence ao Consórcio
Riotrens, envolve 11 municípios da
Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, percorrendo uma extensão de
684 Km de vias.  Esta malha ferroviária
está distribuída através de seis ramais,
partindo da estação Central do Brasil,
com destino às estações de Deo-
doro, Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo,
Gramacho, Saracuruna e Vila
Inhomirim, situadas na periferia da Re-
gião Metropolitana do Rio de Janeiro.
De acordo com as  informações da
SuperVia, hoje,  esta empresa trans-
porta mais de 8 milhões de pessoas
por mês, com uma média diária de
350 mil passageiros, ainda muito
aquém do período do boom do
transporte ferroviário, cuja média era
de mais de 900 mil passageiros/dia.

O subsistema metroviário depois
de 19 anos sob a responsabilidade da
Companhia do Metropolitano do Rio
de Janeiro - METRO/RJ, foi concedido,
em dezembro de 1997, por um
período de 20 anos, o direito de
explorar este serviço ao Consórcio
Opportrans, que ficou responsável
pela operação de todo o sistema,
abrangendo as duas Linhas 1 e 2.
Nesse processo de concessão, a
propriedade sobre o patrimônio físico
permanece sob responsabilidade do
Estado, que possui ainda o poder de
fiscalização sobre as atividades con-
cedidas. Após a concessão, coube à
Companhia do Metropolitano do Rio
de Janeiro - METRO/RJ6   o planeja-

mento e a construção de novas linhas,
assim como o aprimoramento do
sistema metroviário, de modo a asse-
gurar à população carioca um transporte
de qualidade, moderno, eficiente e
seguro.7

 O transporte aquaviário de passa-
geiros também foi privatizado em 1998,
quando o governo do estado transferiu
à iniciativa privada o controle acionário
da Companhia de Navegação do Esta-
do do Rio de Janeiro - CONERJ, sob
regime de concessão, pelo prazo de
25 anos, renováveis. Este sistema, exe-
cutado pela Companhia Barcas S A, faz
as seguintes ligações: Rio-Niterói, Rio-
Ilha do Governador, Rio-Paqueta,
Mangaratiba-ilha Grande e Angra dos

Reis-Ilha Grande.
Quanto ao transporte rodoviário

de passageiros, sua operação é mantida
na grande maioria por empresas de
capital privado, regulado pelo Depar-
tamento de Transporte Rodoviário do
estado do Rio de Janeiro – DETRO/
RJ.

Após a privatização, os serviços de
transporte público de passageiros da
RMRJ passaram a ser operados me-
diante permissão, contrato, ou con-
cessão, regulamentados por um sis-
tema institucional que envolve os
governos do estado e dos municípios
que compõem esta região, além de um
conjunto de instituições. Cabe ao
estado a responsabilidade pela regula-

Tabela 2 -  Evolução das tarifas, IGP-M e Salário - Mínimo
1995 - 2003
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Tabela 1- Média de Passageiros Transportados/dia (milhares)

Modal/anosModal/anosModal/anosModal/anosModal/anos

metrô

trem

barcas

ônibus

TTTTTotalotalotalotalotal

19961996199619961996

352

250

82,5

8460

9144,59144,59144,59144,59144,5

19971997199719971997

270

203

82,9

8268

8823,98823,98823,98823,98823,9

19981998199819981998

320

166

74,1

7052

7612,17612,17612,17612,17612,1

19991999199919991999

399

236

76,7

7031

7742,77742,77742,77742,77742,7

20002000200020002000

425

285

78

7021

78097809780978097809

20012001200120012001

416

292

79

6601

73887388738873887388

20022002200220022002

417

321

61,5

6346

7145,57145,57145,57145,57145,5

Elaboração Própria
Fonte: Secretaria Estadual de Transportes do Rio de Janeiro (Sectran) e Federação das Empresas de Transportes
de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor). E as concessionárias dos respectivos modais.

6 A partir de 25 de maio de 2001,
Companhia de Transportes sobre Trilhos
do Estado do Rio de Janeiro - Rio Trilhos.

7 Atualmente a rede do Metrô com-
preende 32 estações, sendo 17 na Linha 1
(Saens Pena à Siqueira Campos) e 16 na
Linha 2 (Pavuna ao Estácio) com 35,8 km
de extensão.
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mentação dos modais intermunicipais,
enquanto as prefeituras são respon-
sáveis pelas questões relativas aos
transportes municipais (ônibus, vans e
táxis de linhas municipais). Entretanto,
este aparato institucional não é capaz
de planejar e controlar adequadamente
a operação deste sistema, deixando
que a oferta seja definida, em grande
parte, pelas próprias empresas. A
inexistência de uma política adequada
para o setor reflete-se na tabela 1, a
qual mostra a participação ínfima dos
modais de grande capacidade e conse-
qüentemente elevada produtividade
[trem e metro] que cederam espaço
para os ônibus, cuja produtividade tem
diminuído, principalmente a partir da
segunda metade da década de noventa.
Segundo Ferreira e Orrico Fo

8
, a queda

da produtividade deste subsistema se
verifica pela redução do IPK [índice de
passageiros por quilometro] nas princi-
pais capitais brasileiras, inclusive o Rio
de Janeiro.  Esta queda está associada
ao crescimento do transporte informal,
que por razões diversas está absor-
vendo passageiros dos outros
modais.9

Se por um lado, o transporte
alternativo exerce uma concorrência
desleal com as empresas de ônibus,
provocando a perda de passageiros e
de receitas e aumentando o número
de veículos em circulação, contribuindo
para o congestionamento nos grandes
centros urbanos. Por outro, ele pode
ser apenas uma resposta ao aumento
abusivo das tarifas dos meios de
transporte convencionais, como revela
a tabela 2. Nessa linha, Gwilliam (2001)
e Cervero (2000)10  argumentam que
este meio de transporte pode ser um
estímulo à concorrência e um

10 Apud, Ferreira, E.A. & Orrico Filho,
R. D. Opus cit. p. 3

11 A elas só interessa os espaços onde
a elite circula.

8 Ferreira, E.A. & Orrico Filho, R. D.
Opus cit. p. 2.

9 Segundo cadastramento da Prefeitu-
ra Municipal do Rio de Janeiro, em março
de 2001já havia cerca de 8500 veículos de
pequeno porte [vans] e 7000 ônibus.

importante complemento a esse
serviço em âmbito regional. Pois
possibilita a ligação entre os bairros
pobres e o centro da cidade, cobrando
tarifas ajustadas à população de baixa
renda. Como afirmam esses autores,
são espaços que não interessam às
operadoras de transporte rodoviário de
passageiros11 . A tabela 2 revela que o
aumento das tarifas nos quatro modais
foi significativo, muito acima da variação
do IGP-M e do aumento do salário
mínimo no período 1995-2003,
contrariando os contratos de
concessão.

III – ConclusãoIII – ConclusãoIII – ConclusãoIII – ConclusãoIII – Conclusão

 Segundo dados da Secretaria de
Estado de Transportes (SECTRAN),
enquanto em 1950 os ônibus repre-
sentavam 28% das viagens, em 1994
ele passou a representar 78%. Obser-
va-se, também, a grande presença do
automóvel, responsável por 15% do
total das viagens em 1994.

 Hoje este quadro é ainda mais
sério: de acordo com os dados da
Fetranspor (agosto 2002): além da
grande presença dos ônibus, res-
ponsáveis por 83% das viagens diárias
e dos automóveis por 15%, surgiu o
chamado transporte rodoviário alter-
nativo [vans e kombis] absorvendo
passageiros de todos os demais meios
de transporte, inclusive dos ônibus,
realizando 32% do transporte diário.12

As conseqüências são terríveis: longos
engarrafamentos, viagens que pena-
lizam aqueles que moram mais afas-
tados do local de trabalho.

A ausência de políticas e planos
metropolitanos de transporte e a
degradação dos sistemas de grande
capacidade resultaram na perda de
eficiência, comprometendo o pro-
cesso de crescimento estruturado da
região. Este modelo favoreceu ao
aumento das desigualdades sociais,
com maiores prejuízos ao contingente
populacional periférico e de menor
nível de renda. Além de contribuir para
os elevados níveis de poluição atmos-
férica e sonora, concorrendo para a
incidência de doenças pulmonares e
auditivas e a produção do estresses,
principalmente para os que dependem
absolutamente do transporte coletivo.

 Os órgãos públicos acenam com
a perspectiva de que o Plano Diretor
de Transportes Urbanos – PDTU- que
está sendo desenvolvido pela Secretaria
de Estado de Transportes e pela
Companhia Estadual de Engenharia de
Transportes e Logística – CENTRAL
possibilitará a racionalização do Sistema
de Transportes de Passageiros na
Região Metropolitana, com a prio-
rização dos investimentos na infra-
estrutura necessária à integração modal
e intermodal. A expectativa é de que
este seja um instrumento de gestão e
planejamento do sistema de trans-
porte, em caráter permanente, de
forma articulada e coordenada. Se-
gundo a SECTRAN, este plano deli-
neará uma matriz de transporte justa,
racional e eficaz, capaz de ordenar o
transporte urbano visando a confi-
guração de uma rede determinante
para a melhoria da qualidade de vida
na Região Metropolitana do Rio de
Janeiro.

12 Contrariando o movimento que se
observa no mundo desenvolvido, que já
entrou na era dos supertrens de alta velo-
cidade.

Transporte
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A falta de uma política pública

atualizada para este setor tem

sido responsável pela situação

caótica do sistema de

transporte público do Rio de

Janeiro. Os veículos de

pequena capacidade e

ineficientes acabaram

ocupando o espaço destinado

ao trem e ao metrô, estes sim,

modais de grande capacidade.
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O Rio de JaneiroO Rio de JaneiroO Rio de JaneiroO Rio de JaneiroO Rio de Janeiro
e o Esforço Exportadore o Esforço Exportadore o Esforço Exportadore o Esforço Exportadore o Esforço Exportador

Por Luciana Costa Marques de Sá

A FIRJAN lançou no início de outubro o RIO EXPORTA -

   Boletim de comércio exterior do Estado do Rio de Janeiro,

     um novo relatório mensal, com base em dados da FUNCEX. O objetivo

deste boletim é sistematizar as informações disponíveis e fazer um acompanhamento

mais próximo destas estatísticas, que se somam aos demais elementos de análise

do desempenho da economia de nosso Estado. Outro motivador é o desempenho

recente das exportações. As exportações do Rio vêm tornando-se mais dinâmicas,

o que tem permitido ao Estado elevar continuamente, nos últimos anos, sua

participação na pauta exportadora do país.

Neste artigo, serão descritos os principais destaques do primeiro número do RIO

EXPORTA. Na primeira parte, analisa-se a balança comercial propriamente dita. Em

seguida, serão ressaltados os principais parceiros comerciais do Estado, por países

e blocos econômicos. Finalmente, a última parte versará sobre os índices de quan-

tum e preço das exportações.
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A Balança Comercial do RJA Balança Comercial do RJA Balança Comercial do RJA Balança Comercial do RJA Balança Comercial do RJ

Em agosto, a balança comercial do
Estado do Rio de Janeiro foi deficitária
em US$ 10,2 milhões, elevando o
saldo negativo acumulado em 2003
para US$ 84,2 milhões. Este mês de
agosto, contudo, não deve ser tomado
como referência de tendência. A análise
de uma perspectiva mais longa mostra
movimento contínuo de redução dos
déficits comerciais do RJ. Com efeito,
nos anos de 2000 e 2001, o déficit
situou-se na faixa dos US$ 3 bilhões,
recuando para US$ 1,7 bilhões em
2002. Nos últimos 12 meses, atingiu
US$ 253,7 milhões, o que permite
projetar uma cifra abaixo de US$ 500
milhões este ano.....

Este desempenho tem sido resul-
tado do vigor observado nas ex-
portações do Estado. Nos primeiros
oito meses de 2003, o valor ex-
portado pelo Rio de Janeiro totalizou
US$ 2,876 bilhões, com crescimento
de 31,3% em relação ao mesmo
período do ano passado, enquanto a
média nacional apresentou alta de
22,9%. As exportações de semi-
manufaturados e manufaturados
expandiram-se 30,7% e 33,7%, res-
pectivamente, e estão por trás deste
resultado do ano.
 Neste período de oito meses, dentre

Gráfico 1: Saldo Comercial do Rio de Janeiro (12 meses)

os produtos com maior peso na pauta
exportadora estão os laminados de aço,
com alta de 99,2%, que passaram a
representar 13,0% das exportações
fluminenses no período. Estes pro-
dutos eram responsáveis por cerca de
4% das vendas ao exterior há cerca de
dois anos. O petróleo, primeiro produto
no ranking das exportações estaduais
nos primeiros oito meses de 2003,
com participação de 38,3%, mostrou
desempenho inferior ao total das
exportações fluminenses, crescendo
apenas 15,4% no período. O terceiro
produto da pauta, considerando o ano
de 2003, foram os óleos combustíveis,
que tiveram expansão de 77,8%.
Outros destaques são as vendas

petróleo, o que mostra a participação
das empresas do Estado pertencentes
a demais setores no esforço ex-
portador. Os produtos manufaturados
também apresentam elevação a partir
de meados do ano passado, graças aos
demais produtos como metalúrgicos,
veículos e afins e combustíveis.

Este desempenho tem sido re-
sultado do vigor observado nas ex-
portações do Estado. Nos primeiros
oito meses de 2003, o valor exportado
pelo Rio de Janeiro totalizou US$
2,876 bilhões, com crescimento de
31,3% em relação ao mesmo período
do ano passado, enquanto a média
nacional apresentou alta de 22,9%. As
exportações de semimanufaturados e
manufaturados expandiram-se 30,7%
e 33,7%, respectivamente, e estão por
trás deste resultado do ano.

Neste período de oito meses,
dentre os produtos com maior peso
na pauta exportadora estão os lami-
nados de aço, com alta de 99,2%, que
passaram a representar 13,0% das
exportações fluminenses no período.
Estes produtos eram responsáveis por
cerca de 4% das vendas ao exterior há
cerca de dois anos. O petróleo,
primeiro produto no ranking das
exportações estaduais nos primeiros
oito meses de 2003, com participação
de 38,3%, mostrou desempenho in-
ferior ao total das exportações flumi-
nenses, crescendo apenas 15,4% no
período. O terceiro produto da pauta,
considerando o ano de 2003, foram
os óleos combustíveis, que tiveram
expansão de 77,8%. Outros des-
taques são as vendas externas de
automóveis, caminhões e ônibus
produzidos nas plantas industriais do
Sul fluminense, contribuindo com alta
de 126,1%.

A análise de um período mais
longo mostra que o movimento de alta
das exportações iniciou-se em mea-
dos de 2000, como pode ser

externas de automóveis, caminhões e
ônibus produzidos nas plantas industriais
do Sul fluminense, contribuindo com
alta de 126,1%.

A análise de um período mais longo
mostra que o movimento de alta das
exportações iniciou-se em meados de
2000, como pode ser observado pelas
estatísticas de 12 meses. Esta tendência
é explicada pelo forte aumento das
exportações de produtos básicos
fluminenses em relação aos demais
produtos, por conta da elevação das
exportações de petróleo bruto. O bom
desempenho não está restrito ao

Estado do R
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observado pelas estatísticas de 12
meses. Esta tendência é explicada pelo
forte aumento das exportações de
produtos básicos fluminenses em
relação aos demais produtos, por conta
da elevação das exportações de
petróleo bruto. O bom desempenho
não está restrito ao petróleo, o que
mostra a participação das empresas do
Estado pertencentes a demais setores
no esforço exportador. Os produtos
manufaturados também apresentam
elevação a partir de meados do ano
passado, graças aos demais produtos
como metalúrgicos, veículos e afins e
combustíveis.

Evolução das Exportações do Estado do Rio de Janeiro
segundo Classes de Produtos - Acumulado 12 meses

Uma das importantes conseqüên-
cias do aumento das exportações do
Rio, a uma taxa superior à média, é o
aumento da participação do Estado na
pauta exportadora do Brasil. No ano
2000, o Rio contribuía com 3,3% das
vendas ao exterior, passando a ser
responsável por 6,1% no ano 2002.
Na média dos oito meses de 2003 já
se elevou para 6,3%. Um comparativo
com os demais Estados exportadores
mostra que o Rio de Janeiro foi o

grande destaque, tendo registrado o
maior ganho relativo no ranking dos
estados exportadores11111 .....

Principais Destinos das Expor-Principais Destinos das Expor-Principais Destinos das Expor-Principais Destinos das Expor-Principais Destinos das Expor-
tações do Rio de Janeirotações do Rio de Janeirotações do Rio de Janeirotações do Rio de Janeirotações do Rio de Janeiro

Os países do Nafta foram o princi-
pal destino das exportações flumi-
nenses nos primeiros oito meses de
2003, com 28,3% de participação,
graças às vendas para os EUA, que
representaram 25,5% das vendas
totais do Estado. Os principais
produtos exportados pelo Rio de
Janeiro são petróleo e derivados, que
correspondem a 65,8% das vendas

1 Uma avaliação realizada na revista eletrônica RIO ECONÔMICO do mês de junho
evidencia estas comparações e relaciona o desempenho exportador à produção
industrial (disponível no site www.firjan.org.br).

exportações de petróleo e laminados
de aço. Outros países que vêm
ganhando espaço na relação de par-
ceiros são a China e a Argentina. No
primeiro caso, não é um movimento
restrito ao Rio de Janeiro, mas do país
como um todo. No segundo, o
aumento das exportações para a Ar-
gentina está relacionado à recuperação
econômica do país.

Índices de PÍndices de PÍndices de PÍndices de PÍndices de Preço e Vreço e Vreço e Vreço e Vreço e Volume dasolume dasolume dasolume dasolume das
ExportaçõesExportaçõesExportaçõesExportaçõesExportações

A abertura das estatísticas de
exportação permite averiguar se a maior
venda ao exterior representa maior
quantidade ou preço mais favorável, ou
ambos, como foi o caso do Rio de
Janeiro. Por exemplo, muitas vezes há
casos de elevação de volumes ex-
portados, que passam desapercebidos
pela baixa de preços nos mercados
internacionais. A geração de índices
trimestrais de preço e volume mostra,
assim, que no primeiro semestre de
2003, o volume exportado pelo
Estado também apresentou tendência
de alta, com expansão de 25,5% em
relação ao mesmo período do ano
passado, um pouco acima da média
nacional, que foi de 21,8%, na mesma
comparação. Dentre as categorias de
uso, destacam-se as exportações de
bens de capital, que cresceram 79,6%
no período, influenciadas pela expansão
nas exportações de veículos de carga e
ônibus, e as de bens de consumo não
duráveis, que apresentaram alta de
57,4%.

Observando-se os gêneros da
indústria, os aumentos mais signi-
ficativos se deram em: bebidas com
136,7%; fumo com 156,1%; e ma-

para os EUA.
Destacam-se também as ex-

portações para o Chile, país que já
ocupa o terceiro lugar como destino
das exportações fluminenses. De fato,
no acumulado do ano, as vendas para
o Chile cresceram 89,3%, impul-
sionadas pela forte elevação das
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terial de transporte com 98,3%.
Dentre os 5 gêneros com maior
participação na pauta de eeeeexportação
estadual, o maior crescimento de vol-
ume foi do material de transporte
(98,3%), seguido pela indústria
mecânica     (38,1%),     enquanto os
produtos químicos apresentaram
queda (4,5%).

Quanto aos preços dos bens
exportados pelo Rio de Janeiro, no
primeiro semestre de 2003, houve
crescimento de 26,9%, contra 4,0%
da média nacional. Este desempenho
tão superior do Estado em relação à

média nacional se deve à concentração
da pauta exportadora fluminense em
produtos siderúrgicos, petróleo e
derivados e produtos químicos que
tiveram forte movimento de alta de
preço no primeiro semestre de 2003.

A continuidade da tendência de alta
das vendas externas do Estado do Rio,
inserida em um contexto de cres-
cimento das exportações brasileiras
como um todo, será importante para
os próximos meses. Este desempenho
contribui, de um lado, para sustentar a
demanda interna, e, por outro, para
reduzir a vulnerabilidade do balanço de

pagamentos. Mesmo em cenário de
recuperação da economia mundial,
conforme delineado, a sustentação da
tendência das exportações em médio
prazo depende de ações direcionadas
ao aumento da competitividade do
produto brasileiro, com redução da
burocracia, melhoria da infra-estrutura
e do nível de educação da população,
entre outras.

Luciana Costa Marques de SáLuciana Costa Marques de SáLuciana Costa Marques de SáLuciana Costa Marques de SáLuciana Costa Marques de Sá – chefe
da Assessoria de Pesquisas Econômicas da
FIRJAN
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RRRRRenda e pobreza noenda e pobreza noenda e pobreza noenda e pobreza noenda e pobreza no
Rio de Janeiro: um balançoRio de Janeiro: um balançoRio de Janeiro: um balançoRio de Janeiro: um balançoRio de Janeiro: um balanço

da última décadada última décadada última décadada última décadada última década

á cerca de uma década, o Rio de Janeiro resolveu reagir. As chacinas

da Candelária, de Acari e de Vigário Geral marcaram o fundo do poço

– frente ao qual a sociedade organizada e diferentes níveis de governo

resolveram reagir, através de inúmeras iniciativas: o lançamento da Campanha

da Fome do Betinho e do Movimento Viva Rio, a criação do Plano Estratégico da

Cidade do Rio de Janeiro, do Grupo Cultural Afro Reggae e do Disque Denúncia,

a implantação dos Programas Favela-Bairro e Rio Cidade etc. Todos temos na

cabeça dezenas de estórias de sucesso que aconteceram a partir dali. Mas o

balanço da década como um todo, traçado aqui a partir de dados resultantes de

tabulações especiais da Pesquisa Nacional de Domicílios (PNAD/IBGE) de 1992

a 2002 não é dos mais animadores.
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A evolução desta variável, como ilustra o Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1, pode ser decomposta em três momentos distintos:

a)  A queda registrada em 1993, resultante da forte aceleração inflacionária e do desaquecimento da economia verificados

     naquele ano;

b)  O forte aumento ocorrido em decorrência do Plano Real, entre 1993 e 1995;

c)  A relativa estagnação a partir daí até o final do período.

Em primeiro lugar, no que diz respeito à renda real domiciliar per capita, se o comportamento do país
como um todo já não foi dos mais brilhantes, o do Estado do Rio de Janeiro foi ainda mais medíocre,
ficando em 19o lugar entre as 27 Unidades da Federação. A tabela 1 abaixo mostra que a taxa fluminense
ficou em 23%, mais de 30% abaixo da média nacional e menos de um terço do registrado pelos Estados
que mais cresceram (Piauí e Mato Grosso).

Evolução da renda real domiciliar per capita no Estado do Rio de Janeiro
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Fonte: IETS, a partir de tabulações especiais da PNAD/IBGE.

...para apressar o combate à pobreza e a

indigência nos próximos anos, seja no Brasil como

um todo, seja no Rio de Janeiro, será necessário não

apenas crescer mais que no passado recente, mas,

sobretudo, reduzir a desigualdade de renda.

O
 B

alanço de um
a D

écada



34

Tabela 1
Variação (%) no período 1992-2002

Brasil

Norte

Acre

Amazonas

Amapá

Pará

Rondônia

Roraima

Tocantins

Nordeste

Alagoas

Bahia

Ceará

Maranhão

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Centro-Oeste

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Sudeste

Espírito Santo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

Sul

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

30.86

27.0927.0927.0927.0927.09

22.72

17.75

36.90

29.74

27.13

-23.90

56.27

33.3133.3133.3133.3133.31

8.88

24.82

43.67

37.44

58.03

37.76

72.45

31.15

17.42

41.6841.6841.6841.6841.68

54.21

23.60

33.43

69.64

30.2730.2730.2730.2730.27

58.44

35.46

23.63

29.97

32.0632.0632.0632.0632.06

56.58

20.80

22.85

Renda domiciliar

per capita

-19.42

-14.52-14.52-14.52-14.52-14.52

0.04

-7.68

-9.84

-15.04

-24.37

36.54

-24.52

-14.05-14.05-14.05-14.05-14.05

0.07

-13.35

-18.47

-9.72

-17.48

-12.25

-20.45

-23.17

-14.92

-30.54-30.54-30.54-30.54-30.54

-20.26

-28.59

-32.75

-38.00

-23.67-23.67-23.67-23.67-23.67

-36.75

-30.29

-26.24

-15.59

-32.58-32.58-32.58-32.58-32.58

-41.18

-13.46

-45.53

Proporção

de pobres

-30.87

-34.18-34.18-34.18-34.18-34.18

-15.77

-24.85

-18.64

-38.63

-24.11

157.09

-48.62

-27.89-27.89-27.89-27.89-27.89

2.37

-24.06

-38.99

-22.54

-40.63

-23.55

-33.63

-36.57

-31.88

-38.72-38.72-38.72-38.72-38.72

-11.09

-41.94

-40.31

-46.26

-33.37-33.37-33.37-33.37-33.37

-48.20

-46.46

-32.19

-18.48

-44.71-44.71-44.71-44.71-44.71

-56.81

-11.75

-64.05

Proporção

de indigentes

1.24

0.880.880 .880 .880 .88

11.73

2.25

19.30

1.89

-0.10

5.90

-5.81

0 .470 .470 .470 .470 .47

4.87

-0.46

-2.34

7.47

2.65

4.05

1.11

-3.96

-6.38

0 .950 .950 .950 .950 .95

4.23

-5.28

-3.98

10.82

2 .932 .932 .932 .932 .93

3.55

-0.97

0.39

6.88

-2.95-2.95-2.95-2.95-2.95

-1.34

2.59

-13.06

Índice

de Gini

Fonte: IETS, a partir de tabulações especiais da PNAD/IBGE.
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André Urani André Urani André Urani André Urani André Urani - IETS e IE-UFRJ.

A desigualdade, medida pelo índice

de Gini, registrou um ligeiro aumento,

mas continua sendo um pouco mais

baixa que a do conjunto do país (0,56

contra 0,59) -  que inclusive cresceu

um pouco mais. Mas há 11 estados

que, neste mesmo período, foram

capazes de reduzir a desigualdade -

entre os quais Santa Catarina, onde a

queda foi superior a 13%, levando

aquele estado a ser o primeiro, em

nossa história estatisticamente docu-

mentada, a atingir um Gini inferior a

0,5 (0,47 em 2002). Ou seja, uma

desigualdade ainda muito alta para os

padrões internacionais, mas não “ex-

tremamente” alta. Se, com a mesma

renda que somos capazes de gerar no

Estado do Rio de Janeiro, tivéssemos

uma desigualdade dessas, teríamos

menos da metade de pobres e

indigentes que temos hoje.

Ainda assim, graças ao (ainda que

modesto) crescimento da renda, a

pobreza e a indigência diminuíram, esta

última ligeiramente mais que a primeira.

Ainda assim, veja-se que a intensidade

da queda da indigência não foi além da

metade daquela verificada em Santa

Catarina, onde o crescimento da renda

foi ainda menor que no Rio de Janeiro.

Isso graças à já assinalada forte queda da

desigualdade que se deu naquele

Estado.

A lição resultante desta breve análise

é a de que para apressar o combate à

pobreza e a indigência nos próximos

anos, seja no Brasil como um todo,

seja no Rio de Janeiro, será necessário

não apenas crescer mais que no

passado recente, mas, sobretudo,

reduzir a desigualdade de renda.

Este último desafio é inédito para

nós fluminenses, e para quase todos

os brasileiros, mas a experiência

catarinense mostra que há um caminho

possível a ser trilhado.
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O     princípio do desenvolvimento sustentável mais do que um conceito

de caráter indutivo, identificado a uma realidade perceptível já

existente, é um preceito, dedutivo, um princípio básico e germinal

que se refere a um ideal a atingir, um compromisso com o futuro. Sua proposta

radical é que não cabe permitir que nosso estilo de vida e de desenvolvimento,

desequilibrado e perdulário, em nome dos interesses imediatos comprometa

irremediavelmente a qualidade de vida e até mesmo a sobrevivência das gerações

futuras.

Se nada puder ser feito, e se continuarmos no mesmo rumo, a espécie humana,

um pouco mais adiante,estará entregue à penúria ou ao desaparecimento. Esta é a

motivação básica do pacto geracional que exige de todos os países e de suas

principais lideranças um esforço comum para reverter as tendências à deterioração

social e ambiental,  bem como as graves carências nos processos de desenvolvimento

que perpetuam a pobreza, e relegam a uma posição subalterna a maioria dos

países do mundo.

O Desenvolvimento
Sustentável e a Agenda 21

como Vocação do  Rio
Por Aspasia Camargo
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O compromisso com o desen-
volvimento sustentável recomenda,
portanto, uma drástica revisão de
métodos e procedimentos, de modos
de fazer, de programas e prioridades a
partir de enorme mobilização em
torno de novos valores e com-
portamentos, princípios e ações, bem
como uma nova postura ética visando
a adoção de um novo paradigma de
desenvolvimento com sustentabili-
dade, equilíbrio e durabilidade.

Eis uma ampla e detalhada agenda
de mudança para o século XXI que
recobre os “principais atores”( major
actors ) e todas as instituições exis-
tentes, exigindo tempo e paciência mas
também determinação e vontade
política visto que tais processos, estru-
turais e complexos por natureza, são
relativamente lentos. Como foi a pas-
sagem da sociedade agrária para a in-
dustrial, ou agora, em ritmo mais
intenso, a substituição da sociedade
industrial pelas chamadas sociedades
pós-industriais, da informação e do
conhecimento.

O percurso envolve atores e
processos;  informações, indicadores
e diagnósticos para fins de mo-
nitoramento ; além de ações e pro-
postas imediatas a serem desenca-
deadas nos próximos dez anos.  No
início, é preciso partir de projetos
exemplares porém focados, de es-
copo demonstrativo e pioneiro,
monitorados por indicadores de
desempenho e formas de avaliação
de seus impactos.

No plano maior, o caminho é o
planejamento estratégico participativo
com o envolvimento     direto da auto-
ridade política (especialmente o
presidente da República, os gover-
nadores e os prefeitos) com um
máximo desejável de consenso social
para facilitar a sua execução, o com-
prometimento e a adesão     crescentes.
Há boas maneiras     de     multiplicar as

adesões. Uma delas, talvez a mais eficaz,
é construir indicadores e fixar metas que
possam sensibilizar a opinião pública,
tornando politicamente mais rentável o
empenho da autoridade em reduzir
perdas e danos. Por que eu, governador
ou prefeito, iria combater o des-
matamento se ninguém tomou co-
nhecimento de sua ocorrência?

Outra forma cada vez mais exitosa
é tornar atrativo para os empresários o
investimento na sustentabilidade, seja
estimulando o crescimento da indústria
ambiental, seja através de instrumentos
econômicos que penalizem os danos
ou favoreçam a sua redução através de
incentivos e financiamentos. Mas
historicamente, quem define ou definiu
a urgência da missão e os rumos de-

pretadas pelo público interno como
extravagância ou um sonho inviável,
como ocorreu no Brasil ao longo dos
anos setenta e oitenta.  Aos poucos,
porém, as novas propostas con-
quistaram as consciências e formaram
opinião, mas ainda em uma fase reativa
e contrária à lógica do sistema pro-
dutivo e da política tradicional que
resistiu longo tempo em assimilar as
novas práticas e princípios em curso.

Em uma terceira fase, iniciada com
a Conferência de 92 no Rio de Janei-
ro, algumas mudanças estruturais ga-
nharam consistência no plano interna-
cional, acelerando a incorporação dos
empresários, da comunidade científi-
ca, da opinião púlica e da mídia. Nessa
corrida rumo a um futuro melhor ga-
nha quem mais souber inovar, pois é
exatamente na franja da inovação
tecnológica e gerencial que se concen-
tram os diferenciais de produtividade,
enquanto os que persistem na obso-
lescência e no tradicionalismo são inelu-
tavelmente condenados a penalidades

Nessa corrida rumo a um futuro melhor ganha
quem mais souber inovar, pois é  exatamente
na franja da inovação tecnológica e
gerencial que se concentram os diferenciais
de produtividade, enquanto os que persistem
na obsolescência e no tradicionalismo são
inelutavelmente condenados a penalidades e
crescentes prejuízos econômicos e sociais.

sejados?
Em primeiro lugar, os movimentos

sociais que desbravam os primeiros
caminhos, apontando riscos, injustiças
e incongruências na ordem estabelecida,
como foi o caso do movimento verde
que eclodiu no final dos anos sessenta.

Em segundo lugar, as leis e instituições,
influenciadas pelas Nações Unidas a
partir da Conferência de Estocolmo,
introduzindo na agenda internacional
novos direito e deveres para o setor
público, através de mecanismos de
comando e controle adequados para
penalizar os infratores e incentivar
ações inovadoras dentro de cada país.

Em geral, tais ações foram inter-

e crescentes prejuízos econômicos e
sociais.

A economia ambiental, identificada
com a nova economia, cresce, hoje,
no mundo a taxas de 6% ao ano em
um quadro mundial de estagnação e
desemprego. No Norte da Europa a
energia renovável , especialmente a
eólica, expande-se em patamares ele-
vados de 18% ao ano dando o sinal
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habituado a conviver com o espírito
cosmopolita vocalizando posições de
vanguarda.  A missão é de extrema re-
levância nacional se levamos em conta
que os países hegemônicos procuram
seguidamente desconsiderar os com-
promissos aqui selados, tentando subs-
tituí-los por documentos mais anó-
dinos, alheios às aspirações de equida-

de e às “responsabilidades comuns mais
diferenciadas” que exigem um novo
equilíbrio Norte-Sul.

O princípio do desenvolvimento
sustentável é relativamente novo. Sur-
giu furtivamente entre as lideranças
ambientalistas ainda nos anos setenta,
mas, só foi oficialmente adotado no
relatório final da Comissão Brundtland,
concluído em 1987. Nessa Comis-
são, convocada pelas Nações Unidas,

evidente que meio ambiente, hoje, não
é mais o capricho de uma minoria ex-
travagante mas a locomotiva de um
novo sistema produtivo em expansão.
A indústria     já percebeu que o terreno
é fértil e reduzir impactos ambientais é
um grande negócio. Os meios de co-
municação, sempre em busca de in-
formações de impacto, alimentam-se
de avaliações e estudos científicos que
acusam a perda cres-
cente e deterioração
dos recursos natu-
rais existentes.

De onde par-De onde par-De onde par-De onde par-De onde par-
tiram ou partirãotiram ou partirãotiram ou partirãotiram ou partirãotiram ou partirão
as ações maisas ações maisas ações maisas ações maisas ações mais
eficazes e exem-eficazes e exem-eficazes e exem-eficazes e exem-eficazes e exem-
plares?plares?plares?plares?plares?

Sendo o Rio de
Janeiro a cidade e o
estado que abrigaram
o grande pacto mun-
dial pelo desenvolvi-
mento sustentável,
selado dentro do es-
pírito do multila-
teralismo e da coo-
peração internacional
por uma globalização
solidária, resta saber
se não cabe a nós,
riodejaneirenses,
misturas melhor aca-
bada de fluminenses
e carioca, a grande
missão de refletir a
vanguarda e zelar pelo Espírito do Rio,
que     tanto reconhecimento e prestígio
pode     trazer     para o nosso estado.

Promover a Agenda 21 e a Decla-
ração do Rio, bem como outros gran-
des acordos consagrados naquele mo-
mento histórico, é a missão internaci-
onal mais importante que cabe ao Rio
desempenhar dentro da federação bra-
sileira, como um traço distintivo de um
estado singular que, por tradição, já está

buscava-se a aproximação entre o mo-
vimento ambientalista, fortalecido pela
Conferência de Estocolmo ( 1972 ) e
as aspirações desenvolvimentistas dos
países mais pobres, retratadas pela Co-
missão Sul, voltada para as desigualda-
des crescentes entre os países desen-
volvidos, identificados com o Norte, e
os países em desenvolvimento, identi-

ficados com o Sul.
 Mas a síntese programática

entre os ambientalistas e os
desenvolvimentistas só foi de-
finitivamente consagrada na
Conferência do Rio de Janeiro
sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento (1992) mar-
cando um novo pacto interna-
cional, de cunho neodesenvol-
vimentista, com o aval das Na-
ções Unidas. A diferença fun-
damental consistia em substi-
tuir o conceito de desenvolvi-
mento como sinônimo puro
e simples de crescimento
econômico e de progresso.

Em contrapartida introdu-
ziu-se a dimensão da
sustentabilidade, partindo-se
da convicção que o verdadeiro
desenvolvimento precisa ser
durável no tempo, mantendo
e renovando os estoques de
recursos naturais disponíveis,
diminuindo desigualdades nos
planos nacional e internacional,
mas também promovendo a
inovação tecnológica, a demo-

cracia participativa, o aperfeiçoamento
dos recursos humanos e institucionais.
A preocupação maior não era apenas
com a quantidade, mas também com a
qualidade do desenvolvimento, isto é,
com a qualidade de vida, fruto de mai-
or sinergia e equilíbrio entre o desen-
volvimento econômico e tecnológico,
com a justiça social, com a proteção
ambiental e com o exercício democrá-
tico da cidadania representativa e

A economia ambiental, identificada
com a nova economia, cresce, hoje,
no mundo a taxas de 6% ao ano em
um quadro mundial de estagnação e
desemprego. No Norte da Europa a
energia renovável , especialmente a
eólica, expande-se em patamares ele-
vados de 18% ao ano dando o sinal
evidente que meio ambiente, hoje,
não é mais o capricho de uma minoria
extravagante mas a locomotiva de um
novo sistema produtivo em expansão.
A indústria já percebeu que o terreno é
fértil e reduzir impactos ambientais é
um grande negócio. Os meios de co-
municação, sempre em busca de info-
rmações de impacto, alimentam-se de
avaliações e estudos científicos que
acusam a perda crescente e deteriora-
ção dos recursos naturais existentes.
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participativa, aliado ao desenvolvimen-
to humano e à governança no plano
institucional.

A Agenda 21 Brasileira consagrou
o princípio da sustentabilidade amplia-
da como parte constitutiva do novo
paradigma de desenvolvimento.  De
fato, garantir a durabilidade e a conti-
nuidade do processo democrático é
tão importante quanto ampliar a soli-
dariedade reduzindo desigualdades so-
ciais ou produzir desenvolvimento de
maior valor agregado, isto é, menos
dependente de commodities como a
soja bruta, cujos preços oscilam ou
tendem a cair no mercado internacio-
nal. Nesse particular, a tecnologia
ambiental (biotecnologia, tratamento
de resíduos, especialmente) é um fator
do “bom desenvolvimento” que nos
faria mudar de posição e passar de con-
sumidor de bens e serviços a produ-
tor destes mesmos bens.

Outro princípio é o da susten-
tabilidade progressiva, um método de
negociação que consiste em fixar me-
tas mais flexíveis do que o uso abusivo
e às vezes inóquo da multa, buscando
acordos temporais como os Termos
de Ajuste de Conduta (TACS) que
permitam a acomodação de interes-
ses e o cumprimento gradual de com-
promissos assumidos. Foi com este
espírito que foram fixadas 21 progra-
mas e ações para mudar o Brasil nos
próximos dez anos, da mesma forma
que estamos propondo para o Rio de
Janeiro: 21 programas a serem incluí-
dos em sua agenda de mudanças para
o futuro próximo.

Diante de alguns graves proble-
mas estruturais que o estado atraves-
sa - problemas crônicos que vêm se
arrastando pelo mesmo desde a fu-
são em 1975, a Agenda 21 do Estado
do Rio de Janeiro deve propor:

 Como primeira ação exemplar, fa-fa-fa-fa-fa-
zer a fusãozer a fusãozer a fusãozer a fusãozer a fusão que não houve e inte-

grar econômica, cultural e politicamen-
te o estado, garantindo sua governança
e os novos alicerces de sua identidade
ainda fragmentada. Para tanto, valorizar
a inovação e os arranjos e as cadeias
produtivas regionais, e implantar agên-agên-agên-agên-agên-
cia de fomentocia de fomentocia de fomentocia de fomentocia de fomento do estado, estimu-
lando consórcios e parcerias municipais .

 Investir mais e melhor na vocaçãovocaçãovocaçãovocaçãovocação
ecoturística e culturalecoturística e culturalecoturística e culturalecoturística e culturalecoturística e cultural do estado es-
timulando a  Economia da Cultura e do
Meio Ambiente, roteiros turísticos so-
fisticados e o usufruto de uma natureza
inigualável  em bases sustentáveis;

 Não podemos fugir à grave questão
da segurança públicasegurança públicasegurança públicasegurança públicasegurança pública como fator
sine-qua-non de desenvolvimento com
sustentabilidade. Definir as responsabi-
lidades federativas, acompanhar a im-
plantação do Plano Estadual de Se-Plano Estadual de Se-Plano Estadual de Se-Plano Estadual de Se-Plano Estadual de Se-
gurança Pública e as delegaciasgurança Pública e as delegaciasgurança Pública e as delegaciasgurança Pública e as delegaciasgurança Pública e as delegacias
legaislegaislegaislegaislegais, integrar as polícias reduzir a cor-
rupção policial mas também a cultura da
violência familiar, na mídia e no trânsito,
pela paz e o desarmamento, esta é
missão que não pode ser postergada.

 Fazer a inclusão socialinclusão socialinclusão socialinclusão socialinclusão social a partir de
vocações regionais que ampliem a
atividade econômica e a oferta de em-
pregos mas também através de políti-
cas paliativas de renda mínima para alivi-
ar os mais graves bolsões espaciais de
exclusão social. Para dar maior visibili-
dade e eficácia a estas políticas, elaborar
cadastro único dos beneficiários e  indi-
cadores sociais de acompanhamento de
resultados.

 Criar um ICMS Robin HoodICMS Robin HoodICMS Robin HoodICMS Robin HoodICMS Robin Hood,  a
ser redistribuído com os municípios
mais carentes e/ou com forte vocação
ambiental em função de indicadores de
esforço e de desempenho, através de
avaliação periódica;.

 Despoluir a baía de GuanabaraDespoluir a baía de GuanabaraDespoluir a baía de GuanabaraDespoluir a baía de GuanabaraDespoluir a baía de Guanabara
e proteger o seu entorno e suae proteger o seu entorno e suae proteger o seu entorno e suae proteger o seu entorno e suae proteger o seu entorno e sua
paisagem paisagem paisagem paisagem paisagem através de processos mais
consistentes de planejamento e com
maior objetividade de procedimentos e
maior empenho em melhorar os indi-

cadores de resultados;
 Promover cidades sustentáveiscidades sustentáveiscidades sustentáveiscidades sustentáveiscidades sustentáveis

com planos diretores de desenvolvi-
mento sustentável . Reverter a faveliza-
ção que se estende como metástase
por todos os mais nobres recursos
naturais do estado, buscando desen-
volver políticas urbanas de combate ao
desperdício e despertando a consci-
ência ambiental pela cidadania, além de
desenvolver formas eficientes e bara-
tas de inclusão social, combinando
moradia, saneamento básico e trans-
portes de massa;

 Realizar o planejamento estratégico
participativo da Bacia da Baía de
Sepetiba e da Ilha Grande, região por-
tuária e futuro pólo metropolitano en-
volvendo especialmente prefeitos, em-
presas,  especialistas das universida-
des e lideranças sociais ;

 Estimular o uso da energia reno-energia reno-energia reno-energia reno-energia reno-
vávelvávelvávelvávelvável,  especialmente a biomassa, a
energia eólica e solar além de usar os
recursos do petróleo para garantir  o
desenvolvimento das regiões de
enclave, especialmente o Norte
Fluminense;

 Proteger os recursos hídricos gra-
vemente afetados, garantindo sua quan-
tidade e qualidade e implantando o sis-
tema de gestão integrada e participativa
através dos Comitês  de bacias e dos
órgãos gestores e executivos ;

 Combater o desmatamento edesmatamento edesmatamento edesmatamento edesmatamento e
proteger as áreas de preserva-proteger as áreas de preserva-proteger as áreas de preserva-proteger as áreas de preserva-proteger as áreas de preserva-
ção e os ecossistemas do esta-ção e os ecossistemas do esta-ção e os ecossistemas do esta-ção e os ecossistemas do esta-ção e os ecossistemas do esta-
dododododo e estimular, sempre que possível,
o uso industrial da madeira produzida
em florestas plantadas;

 Fortalecer o programa de redu-programa de redu-programa de redu-programa de redu-programa de redu-
ção de riscos, acidentes e de-ção de riscos, acidentes e de-ção de riscos, acidentes e de-ção de riscos, acidentes e de-ção de riscos, acidentes e de-
sastressastressastressastressastres, conscientizando as comuni-
dades em áreas sensíveis e criando uma
rede de instituições e funções capazes
de oferecer, nas emergências, políti-
cas integradas e rápidas  a partir de um
“gabinete de crise”“gabinete de crise”“gabinete de crise”“gabinete de crise”“gabinete de crise”, como já vêm
operando as grandes empresas.
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Sendo o Rio de Janeiro a cidade e o
estado que abrigaram o grande pac-
to mundial pelo desenvolvimento sus-
tentável, selado dentro do espírito do
multilateralismo e da cooperação in-
ternacional psor uma globalização
solidária, resta saber se não cabe a
nós, riodejaneirenses, misturas melhor
acabada de fluminenses e carioca, a
grande missão de refletir a vanguar-
da e zelar pelo Espírito do Rio, que
tanto reconhecimento e prestígio
pode trazer para o nosso estado.

  Racionalizar, modernizar e acom-
panhar  os licenciamentos ambientais,
levantando informações de maneira sis-
temática e integrada, evitando excessi-
vas delongas e dispersão de esforços
das partes interessadas.;

  Melhorar a qualidade do ensi-qualidade do ensi-qualidade do ensi-qualidade do ensi-qualidade do ensi-
nonononono, a gestão escolar e o aproveitamen-
to do aluno, além de promover a
universalização do ensino médiouniversalização do ensino médiouniversalização do ensino médiouniversalização do ensino médiouniversalização do ensino médio
e da escola em tempo integralescola em tempo integralescola em tempo integralescola em tempo integralescola em tempo integral.

 Valorizar  a prevençãoprevençãoprevençãoprevençãoprevenção em todas
as áreas como poderoso instrumento
de promoção da sustentabilidade , es-
pecialmente na promoção da família
como instrumento de proteção social,
nas áreas da saúde e da educa-nas áreas da saúde e da educa-nas áreas da saúde e da educa-nas áreas da saúde e da educa-nas áreas da saúde e da educa-
ção ambiental de massasção ambiental de massasção ambiental de massasção ambiental de massasção ambiental de massas através
de práticas domésticas e comunitárias
de mobilização contra o lixo,  a den-
gue, a hanseníase, a tuberculose e ou-
tras doenças endêmicas ou epidêmicas.
Evitar a obesidade e promover a ali-
mentação saudável  através de campa-
nhas por uma vida melhor.

  Investir em programas de valori-valori-valori-valori-valori-
zação e proteção da juventudezação e proteção da juventudezação e proteção da juventudezação e proteção da juventudezação e proteção da juventude,
estimulando o espírito associativo e a
ação em grupo, o debate de idéias, a
capacitação profissional e a vida saudá-
vel como Viver Sem Drogas, Combate
à Gravidez Precoce, Primeiro Empre-
go ,etc.

  Valorizar a qualidade de vida equalidade de vida equalidade de vida equalidade de vida equalidade de vida e
as atividades produtivas na Tas atividades produtivas na Tas atividades produtivas na Tas atividades produtivas na Tas atividades produtivas na Tererererer-----
ceira Idadeceira Idadeceira Idadeceira Idadeceira Idade, estimulando o asso-
ciativismo e as atividades gregárias;

  Integrar os programas de promo-promo-promo-promo-promo-
ção da mulher e proteger a cri-ção da mulher e proteger a cri-ção da mulher e proteger a cri-ção da mulher e proteger a cri-ção da mulher e proteger a cri-
ançaançaançaançaança e o adolescente, evitando por
todos os meios a sua marginalização
social ;

 Fazer políticas de inclusão social es-
pecialmente para a comunidade ne-comunidade ne-comunidade ne-comunidade ne-comunidade ne-
gragragragragra, cujos índices de desigualdade são
flagrantemente superiores, especial-
mente em um estado como o do Rio
de Janeiro com forte população afro-
descendente;

 Estimular a gricultura sustentá-a gricultura sustentá-a gricultura sustentá-a gricultura sustentá-a gricultura sustentá-
velvelvelvelvel, especialmente produtos de quali-
dade, com selo de qualidade e alto va-
lor agregado;

  Estimular a vocação internacio-vocação internacio-vocação internacio-vocação internacio-vocação internacio-
nal do Rio de Janeironal do Rio de Janeironal do Rio de Janeironal do Rio de Janeironal do Rio de Janeiro, estimulando
sua liderança nas áreas do comércio e
serviços e sua vocalização da política
externa, através de grandes fóruns in-
ternacionais sobre Governança Global,
Globalização Solidária, Desenvolvi-
mento Sustentável e  Justiça Social.

Tais programas, cujo esboço inicial
acabamos de delinear, precisam ser do-
tados de forte legitimidade social e para
tal, exigem indicadores adequados, não
apenas na área de meio ambiente, ain-
da bastante precária, como nos dife-
rentes níveis em que se compõe a
sustentabilidade. Esta missão funda-
mental, que garante acompanhamen-
to, controle e credibilidade poderia en-
volver diferentes instituições ligadas à
Rede CIDE, projetando o Rio de Ja-
neiro como produtor de informações
altamente qualificadas nos planos naci-
onal e internacional.
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Aspasia Camargo - Aspasia Camargo - Aspasia Camargo - Aspasia Camargo - Aspasia Camargo - Subsecretária da Agenda 21 da Secretaria de Integração Governa-
mental do Estado do Rio de Janeiro.
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O Índice de Preços do Comércio Varejista Amplo da cidade do Rio de Janeiro voltou a apresentar variação
positiva em setembro de 0,68%, após dois meses em deflação, que vinha ocorrendo desde julho.
Entretanto, no comparativo anual, o índice apresentou uma queda de 0,59 ponto percentual em relação a
setembro de 2002 (1,28%). No acumulado do ano, o índice ficou em 6,47%.

1. Índice de Preços do Comércio Varejista Amplo – IPCV - Amplo
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Quando analisamos os resultados finais dos grupos que compõem o IPCV, observamos que a variação positiva na taxa
do IPCV - Amplo foi propiciada pelos grupos Saúde e Higiene Pessoal (1,33%) e Alimentação (1,11%), como

podemos observar pela tabela a seguir.

Análise por Grupo

Grafico 1 - Índice de P - Índice de P - Índice de P - Índice de P - Índice de Preços do Comércio Vreços do Comércio Vreços do Comércio Vreços do Comércio Vreços do Comércio Varejista Amploarejista Amploarejista Amploarejista Amploarejista Amplo

1. Índice de Expectativa do Consumidor – IEC
Após a expressiva alta de agosto (15,70%), o IEC manteve-se em níveis elevados. Os 97,36Após a expressiva alta de agosto (15,70%), o IEC manteve-se em níveis elevados. Os 97,36Após a expressiva alta de agosto (15,70%), o IEC manteve-se em níveis elevados. Os 97,36Após a expressiva alta de agosto (15,70%), o IEC manteve-se em níveis elevados. Os 97,36Após a expressiva alta de agosto (15,70%), o IEC manteve-se em níveis elevados. Os 97,36
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pontos. Da mesma forma, na comparação anual (setembro de 2002) o resultado também é positivo,pontos. Da mesma forma, na comparação anual (setembro de 2002) o resultado também é positivo,pontos. Da mesma forma, na comparação anual (setembro de 2002) o resultado também é positivo,pontos. Da mesma forma, na comparação anual (setembro de 2002) o resultado também é positivo,pontos. Da mesma forma, na comparação anual (setembro de 2002) o resultado também é positivo,
com alta de 8,77% com relação aos 89,51 pontos daquele mês. Além disso, como podemos observarcom alta de 8,77% com relação aos 89,51 pontos daquele mês. Além disso, como podemos observarcom alta de 8,77% com relação aos 89,51 pontos daquele mês. Além disso, como podemos observarcom alta de 8,77% com relação aos 89,51 pontos daquele mês. Além disso, como podemos observarcom alta de 8,77% com relação aos 89,51 pontos daquele mês. Além disso, como podemos observar
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Analisando os seus dois sub-índices, Situação Financeira Presente e Expectativas Financeiras, ambos apresentaram alta,
mostrando que o consumidor fluminense está mais otimista tanto com a sua situação no presente, quanto com relação ao seu
futuro.

Com relação ao presente, notamos pelo gráfico anterior que a alta de setembro veio corroborar o expressivo
resultado de agosto (alta de 31,65%). Com isso, os 86,59 pontos apurados representam uma elevação de 1,33% com
relação aos 85,45 de agosto desse ano, sendo este o maior patamar desde que a série iniciou-se em julho de 2000. A
explicação para a manutenção deste índice em níveis tão elevados em relação ao restante da série (apesar de ainda
representar pessimismo) pode estar na consolidação da idéia de que o surto inflacionário ocorrido nos últimos meses já é
coisa do passado. Isso, associado ao fato que alguns aumentos parcelados no primeiro semestre tiveram a segunda
parcela paga em setembro, pode ser a explicação para que o resultado de setembro mantenha-se em um patamar
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elevado. Assim como o resultado da Situação Financeira Presente, o sub-índice de Expectativas Financeiras
também apresentou alta. O número de 108,13 pontos representa o maior nível desde janeiro desse ano, quando
estava em 115,71 pontos. Mas, considerando que naquela época estávamos iniciando um novo governo, podemos
ver o resultado de setembro como o mais importante de 2003, por marcar a volta do otimismo com o futuro em
um momento muito importante para o comércio, as festas de final de ano.

3 .3 .3 .3 .3 . Opinião do ComércioOpinião do ComércioOpinião do ComércioOpinião do ComércioOpinião do Comércio

O faturamento do comércio em setembro registrou queda de 5,67% em relação ao mesmo mês do ano passado, após
uma melhora em agosto, como podemos ver pelo gráfico 4.

Gráfico 4 - Faturamento no mês atual em relação ao  mesmo mês do ano anterior

Em relação aos 26 setores pesquisados, 22 deles apresentaram redução
em seu faturamento. Os ramos que apresentaram as maiores quedas foram CD e
Auto Peças, com perdas de, respectivamente, 17,13% e 13,11%. Apenas quatro
ramos apresentaram resultados positivos no faturamento, em relação a setembro de
2002: Lavanderia (3,12%), Supermercado e Eletrodoméstico (ambos com alta de
1,7%) e Magazine (1%).

Apesar do comércio ter apresentado queda no faturamento no mês de
setembro, este resultado sinaliza uma estabilidade para o setor, podendo apresentar
resultados melhores nos próximos meses, conseqüência das políticas adotadas pelo
governo de redução juros e de incentivo ao crédito, com o objetivo de incrementar as
vendas e a atividade econômica.
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C om base em indicadores disponíveis até o mês de Agosto de 2003, e
       que,em seu conjunto, são relativos a setores que responderam por
      68,5% do total das atividades econômicas em 2001, o PIB fluminense

apresentou, na variação acumulada, queda de 1,3%, quando comparado com igual
período do ano anterior. Este resultado sinaliza a primeira reversão de tendência
desde o primeiro número do Boletim de Economia Fluminense, em que o “Pano-
rama da Economia Fluminense” passou a ser publicado (dez/99). É bem verdade
que, quando da redação deste texto (10/11/2003), já se delineava uma nova reversão
de tendência, indicando que já se havia atingido o “fundo do poço”. Todavia, ainda
não se dispunha de séries estatísticas consistentes que permitissem uma estimativa
em termos numéricos que ratificasse esta reversão.

Em que pese o desempenho positivo da Indústria Extrativa e de Transformação
(0,8% de variação real), juntamente com Aluguel de Imóveis (1,3%), Transporte
Ferroviário (16,8%) e Transporte marítimo (1,4%), ordenados pela influência no
sentido de um desempenho positivo, os demais setores apresentaram retração,
que se apresentou num nível tal que impediu a preponderância dos setores com
tendência ascendente. Chama a atenção o desempenho de Comunicações, que
sempre vinha apresentando elevadas taxas de crescimento, sendo, inclusive, um
dos principais responsáveis pela tendência expansionista da economia, desta vez
registra retração de 3,6%.

Por
Ana Cristina Andrade,

Armando de Souza Filho,
Henrique Gurvitz e

Seráfita Azeredo Ávila

Análise da ConjunturaAnálise da ConjunturaAnálise da ConjunturaAnálise da ConjunturaAnálise da Conjuntura
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O Dinamismo Econômico
do Estado do Rio de Janeiro
ntre a década de 80 e a
primeira metade dos anos
90 era comum o diag-
nóstico de crise, degradação

e esvaziamento econômico, bem
como o aprofundamento da crise so-
cial e a perda de auto-estima do povo
fluminense.

Enquanto manteve a singularidade
de Capital Federal, o Rio pôde se
apropriar de recursos fiscais diversos
e consolidar-se na segunda posição,
perdendo apenas para São Paulo.  No
auge da crise, entretanto, chegou a ficar
quase em posição desvantajosa com
relação ao Estado de Minas Gerais.

A partir de meados da década de
90, começaram a ganhar destaque os
estudos contendo a saída para a crise,
que durou longos quinze anos.  A
inflexão positiva pode ser observada
pelo fato de que a  riqueza do Estado,
medida pelo seu PIB, que aumentou
de forma consistente.  Entre 1996 e
2002 o PIB per capita cresceu 12,9%,
com a forte contribuição de novas áreas
de acumulação, como o Médio Paraíba
(indústria metal-mecânica), o Norte
Fluminense (petróleo e gás) e a Região
dos Lagos (turismo e veraneio).

O Índice de Qualidade dos Muni-
cípios, publicado pela Fundação CIDE
em 1998, que mede o grau de
atratividade de negócios das economias
locais, bem como os resultados pre-
liminares de sua atualização (IQM II),
detectam este dinamismo.

O Rio de Janeiro e Niterói lideram
o dinamismo na Região Metropolitana,
onde predomina a economia de
serviços, cultura, turismo, lazer e
conhecimento, e um forte núcleo

disseminador de tendências artísticas
culturais e de comportamento para o
país como um todo.

Ressalte-se, ainda, a importância
deste núcleo metropolitano – Rio de
Janeiro e Niterói –, alavancando não só
a economia de municípios próximos,
como também dos demais centros
dinâmicos, através dos eixos viários que
ligam o Estado a outras economias do
Centro-Sul do país: BR-040 (Rio-Belo
Horizonte), BR-393 (ligando Barra
Mansa a Três Rios e Minas Gerais), BR-
101 (Rio-Santos) e BR-116 (Rodovia
Presidente Dutra). É interessante regis-
trar que dois municípios (Barra Mansa e
Piraí) situados nesta faixa tiveram
crescimento significativo na classificação
do IQM II.

Do núcleo metal-mecânico, do sul
do Estado, destacam-se Resende
(indústria automobilística), Volta Redonda
(siderurgia) e Piraí (energia e alimentos),
consolidando a integração do eixo Rio-
São Paulo, via Vale do Paraíba, pela
existência de uma faixa contínua de
municípios dinâmicos.

Em decorrência do avanço dos
investimentos nas atividades de extração
mineral na Região Norte Fluminense,
estrutura-se uma nova economia re-
gional, estabelecendo fluxos eco-
nômicos e sociais mais amplos que
envolvem tanto os municípios pro-
dutores de petróleo quanto os litorâ-
neos mais próximos de Macaé.

O litoral sudeste – de Cabo Frio a
Macaé – vem se firmando como uma
nova região no Estado do Rio de Janeiro,
em decorrência do turismo e da expan-
são i i i i imobiliária. No IQM II, Macaé já se
posicionou à frente de Cabo Frio. Des-

de Araruama     até Macaé, as     alterações
observadas nos valores do IQM II
mostram que este último município
está se firmando como novo pólo no
Estado.

O Município de Campos de Goy-
tacazes se destaca como pólo de
conhecimento do interior, pela presença
do segundo maior parque universitário
do Estado, depois da Capital, ampliado
com vistas a dar suporte à formação
técnica necessária às atividades petro-
líferas, uma espécie de tecnopolo
fluminense, como definiu o Prof. Darci
Ribeiro, idealizador da Universidade
Estadual do Norte Fluminense (UENF),
instalada nos primeiros anos da década
de 1990.

Outro levantamento importante
compara o comportamento do PIB per
capita no Estado do Rio de Janeiro para
o período 1998 / 2001.

Dos 10 municípios
mais dinâmicos,
todos,
praticamente, estão
fora da Região
Metropolitana,
cabendo destaque
para o Município de
Porto Real, onde
ocorreu a
instalação do
projeto Peugeot /
Citroen, com
crescimento do PIB
per capita de quase
300% no período.

E
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Os dez maiores municípios na variação do PIB per capita
Estado do Rio de Janeiro – 1998 / 2001

A conjuntura do emprego e da renda pode ser avaliada a partir dos dados da
RAIS, que para o período de 1998/2001, revelou um incremento de 3,45%,
contra
um crescimento populacional de 3,96% no mesmo período.   No conjunto das
regiões o comportamento foi o seguinte:

Tal fato reafirma nossa tese de interiorização do desenvolvimento no Estado
do Rio de Janeiro.

Outro indicador que confirma a tese
de expansão acelerada no interior do
Estado é o comportamento no período
de 1998 a 2001 dos itens Pessoal
Ocupado, Massa Salarial e Salário
Médio.

O maior incremento de Pessoal
Ocupado foi no Norte Fluminense
(+33%), associado ao petróleo; na
Região do Lagos (+29%), associado
ao turismo e ao petróleo e no Médio
Paraíba (10%), fruto do incremento da
indústria metal-mecânica.

A Massa Salarial cresceu mais no

Norte Fluminense (44%), e na Região
dos Lagos (33%).  Já o Salário Médio
cresceu expressivamente no Norte
Fluminense (8%).

A Região Metropolitana, que ainda
concentra 70% das atividades econô-
micas do Estado, apresentou resultados
medíocres, com incremento de pessoal
ocupado de apenas 0,77% e queda de
massa salarial e do salário médio entre
3% e 4%.

Um dado que merece destaque: é
que em 2001 o maior salário médio
pago no Estado foi no Norte Flu-

minense (982 reais e 31 centavos),
enquanto a Região Metropolitana ficava
apenas em 2º lugar (854 reais e 88
centavos).

Como podemos observar, o
desenvolvimento recente da Economia
Fluminense está fortemente centrado
no dinamismo dos setores emergentes
vindos do interior do Estado do Rio de
Janeiro.

Outro indicador que confirma a tese
de expansão acelerada no interior do
Estado é o comportamento no período
de 1998 a 2001 dos itens Pessoal
Ocupado, Massa Salarial e Salário
Médio.

O maior incremento de Pessoal
Ocupado foi no Norte Fluminense
(+33%), associado ao petróleo; na
Região do Lagos (+29%), associado
ao turismo e ao petróleo e no Médio
Paraíba (10%), fruto do incremento da
indústria metal-mecânica.

A Massa Salarial cresceu mais no
Norte Fluminense (44%), e na Região
dos Lagos (33%).  Já o Salário Médio
cresceu expressivamente no Norte
Fluminense (8%).

A Região Metropolitana, que ainda
concentra 70% das atividades econô-
micas do Estado, apresentou resultados
medíocres, com incremento de pessoal
ocupado de apenas 0,77% e queda de
massa salarial e do salário médio entre
3% e 4%.

Um dado que merece destaque: é
que em 2001 o maior salário médio
pago no Estado foi no Norte Flu-
minense (982 reais e 31 centavos),
enquanto a Região Metropolitana ficava
apenas em 2º lugar (854 reais e 88
centavos).

Como podemos observar, o
desenvolvimento recente da Economia
Fluminense está fortemente centrado
no dinamismo dos setores emergentes
vindos do interior do Estado do Rio de
Janeiro.

Porto Real          296,95
Cambuci            71,43
Macaé           64,32
Seropédica            52,11
Itatiaia  38,32
Rio Bonito            35,26
Cachoeiras de Macacu   33,72
São Pedro da Aldeia            32,47
Rio das Ostras            31,96
São José do Vale do Rio Preto  19,96

Município                                                             Variação %

Fonte: CIDE

REGIÃO       EMPREGO FORMAL         POPULAÇÃO

Metropolitana             + 0,77%                                   + 3,56
Interior             +14,62%   + 5,23
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Henrique Gurvitz - Coordenador da Base de Dados - CIDEHenrique Gurvitz - Coordenador da Base de Dados - CIDEHenrique Gurvitz - Coordenador da Base de Dados - CIDEHenrique Gurvitz - Coordenador da Base de Dados - CIDEHenrique Gurvitz - Coordenador da Base de Dados - CIDE

Variações percentuais e valor do salário médio por regiões de Governo
Estado do Rio de Janeiro – 1998 / 2001

 

Pessoal 
Ocupado 

Massa 
Salarial 

Salário 
Médio 

Regiões 
Variação percentual real Valor do 

salário 
médio 
(2001) – 
R$ 1,00 

Metropolitana             0,77%              - 2,81%             - 3,55%              854,88 

Noroeste  
Fluminense                9,21%              12,97%                3,44%              405,25      

Norte  
Fluminense              33,13%              43,88%                8,08%              982,31 

Serrana                      6,18%                0,68%             - 5,18%               518,33     

Baixadas 
Litorâneas                29,39%              32,74%               2,59%               461,04 

Médio  
Paraíba                    10,49%                3,30%             - 6,51%               697,94     

Centro-Sul 
Fluminense                6,25%                8,83%               2,43%               453,53 

Costa Verde              1,51%              - 8,99%           - 10,35%               681,91 

Fonte CIDE
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Fontes: IBGE/DPE/Departamento de Indústria, IBS e Petrobrás, Sind.Nac. Indústria de Cimento, LIGHT, CERJ, CENF, CEG-RIO e CEDAE

Notas:
(1) Quando se tratar de índices, os valores anuais são médios.
(2)  Dados sujeitos a retificações
(r) dados retificados

Variações percentuais
No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior

4.544

5.528

5.721

5.968

6.886
607
559
627
607
610
574
570
586
565
568
499
514

578
529
578
573
566
511
561
572

-1,9
-2,3

-5,7

839.733

828.079

757.180

732.935

719.652
61.708
57.507
59.576
61.307
61.686
58.909
61.691
58.886
58.828
61.052

                      58.811
           59.691

62.102
59.470
56.667
63.378
57.673
60.224
60.404
58.360
58.434

0,1
-0,7

-0,6

  30.918

31.461

31.734

28.127

26.709
2.181
2.183
2.184
2.434
2.371
2.223
2.037
2.171
2.157
2.171
2.305
2.292

2.388
2.398
2.385
2.118
2.139
2.033

-4,9
-8,5

-0,9

177,14

207,80

240,24

254,17

292,60
295,26
264,88
300,03
294,14
305,84
299,79
298,86
309,98
296,98
304,09
272,75
268,56

306,25
283,85
308,04
301,21
302,47
266,71
303,72
309,32

      1,8
      -0,2

0,5

     3.784

3.809

3.642

3.550

3.447
297
255
273
298
275
265
306
321
287
326
282
264

254
253
229
243
257
241
270
247

-8,6
-23,1

-12,9

94,60

92,12

90,67

87,91

91,50
 84,09
77,29
88,40
89,75
91,68
89,00
96,30

100,34
94,50
99,12
93,79
93,69

88,38
81,28
87,92
86,20
90,36
89,49
91,27
90,26

-1,1
-10,0

-1,6

5.974

6.357

6.484

5.484

6.459
533
493
528
533
539
521
541
550
533
561
547
581

560
500
567
566
576
562
573
613
560

-8,7
5,0

6,4

41.647

49.110

57.037

60.489

69.683
5.853
5.249
5.947
5.832
6.067
5.953
5.934
6.156
5.897
6.041
5.421
5.332

6.083
5.639
6.119
5.982
6.009
5.296
6.036
6.195

2,6
0,6

0,8

Tabela  1

733.872

818.701

1.636.554

2.076.206

2.714.238
233.887
194.986
233.889
195.155
213.315
233.173
244.401
259.908
250.615

      258.500
       206.536
       189.872

237.678
203.884
216.037
220.217
207.611
223.411
213.155
221.581
209.058

-5,7
-16,6

-5,2

1998 (1)

1999 (1)

2000

2001

2002
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out

        Nov
Dez

2003
Jan
Fev
Mar
Abril
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variações(%)
No mês

No mês/mês
 do ano ant.

Acumulada

118,65

125,83

134,29

136,36

150,10
145,63
131,96
150,07
149,31
154,09
150,43
155,33
161,43
153,50
158,85
145,94
144,65

151,87
140,31
152,17
148,86
152,17
141,13
153,18
154,10

-0,6
         -4,5

-0,4

Indicadores Industriais
Estado do Rio de Janeiro - 1998-2003

 Período  Índice da produção física (2) (r)
(Base : média de 1991=100)

Produtos selecionados
Consumo
aparente

de cimento
 (mil t)

Consumo de
energia

elétrica (Gwh)

Consumo de
gás encanado

(mil m3)

Consumo
de água
(mil m3)

Indústria extrativa mineral e de transformação Construção Civil
(r)

Serviços industriais de utilidade pública

Indústria
Geral

Extrativa
Mineral

Indústria de
Transf.

Aço bruto
(mil t)

Petróleo
(mil m3)

Gás natural
(106 m3)
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1998 (1)

1999 (1)

2000

2001

2002
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2003
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variações(%)
No mês

12 meses
No ano

Período

Índices de Preços
Brasil e Estado do Rio de Janeiro - 1998-2003

Fontes: FGV - Fundação Getúlio Vargas e IBGE.      (1) Média anual. (2) Base ago,94=100 (3) Base dez, 93 =100

146,330

162,894

185,325

204,528

232,149
214,535
214,927
215,170
216,673
219,070
222,872
227,441
232,818
238,973
249,042
263,580

 270,692

276,578
280,984
285,640
286,815
284,900
282,913
282,349
284,105

0,62
22,03
4,96

165,901

173,025

188,371

201,616

222,278
209,153
209,474
220,405
220,626
221,075
222,239
222,480
223,745
225,061
227,459
231,128
234,488

238,431
240,557
258,055
260,234
260,725
261,327
261,468
268,609

2,73
20,05
14,55

191,505

198,404

214,524

230,743

257,497
237,249
237,249
261,547
261,547
261,547
261,547
261,547
261,547
261,547
261,547
261,547
261,547

261,547
261,547
296,653
296,653
296,653
296,653
296,653
311,824

5,11
19,22
19,22

145,189

152,960

168,249

179,572

195,667
187,865
188,424
189,389
189,775
190,558
192,587
193,007
195,211
197,504
201,682
208,075
213,929

220,800
224,504
228,867
232,663
233,518
234,567
234,812
235,965

0,49
20,88
10,30

170,786

180,204

194,529

208,012

225,096
218,665
218,419
219,052
220,395
220,128
221,196
223,090
224,277
226,120
 228,707
237,977
243,130

248,276
252,447
255,081
258,092
259,119
258,759
259,037
258,902

-0,05
15,44
6,49

1.461,158

1.538,749

1.657,334

1.788,856

1.956,060
1.886,274
1.893,253
1.902,152
1.913,755
1.913,946
1.927,344
1.946,425
1.957,519
1.972,005
1.994,486
2.059,306
2.106,259

2.158,494
2.196,052
2.218,891
2.249,067
2.265,036
2.264,356
2.264,809
2.276,360
2.285,010

0,38
15,87

7,53

Índices de preços
Índice Geral de Preços
disponibilidade interna
BR Base: ago 94 =100

Índice do custo da construção - RJ
Base: ago, 94 =100

Preços ao
Consumidor

  Média Mão -de- Obra Materiais de Construção IPC Total(2) IPCA  Total(3)

Tabela  2
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686.245

681.546

781.566

818.907

888.867
105.904

69.176
62.096
73.553
61.362
72.046
66.218
83.241
72.749
76.869
74.839
70.814

110.841
64.868
68.305
59.017
62.409
68.858
67.789
69.033
68.559

-0,7
-5,8

-4,0

1.667

1.763

1.850

1.743

1.729
151
130
147
139
142
124
149
153
139

       154
135
165

140
136
137
150
149
141
151
142
146

2,6
4,6

1,4

631.804

758.007

980.093

1.017.861

1.171.947
118.106

98.386
78.237
87.449
82.973
76.764
85.417
97.904

100.129
104.088
114.734
127.760

148.907
139.247
144.292
144.965
143.035
140.622
156.191
147.726
142.324

-3,7
42,1

58,4

1.782.307

1.640.554

1.842.119

2.403.626

3.655.835
160.854
142.097
274.523
261.943
321.689
177.230
503.241
349.116
371.318

       468.130
296.333
329.361

257.568
384.796
483.754
342.167
336.551
349.198
417.626
304.912
501.345

64,4
35,0

31,8

29.869

29.000

27.286

29.797

27.530
2.029
1.668
2.169
2.424
2.388
2.236
2.631
2.628
2.511

        2.675
2.231
1.940

1.760
1.809
1.690
1.947
2.282
4.252
6.793
2.225
2.590

16,4
3,1

22,5

Indicadores do Comércio
Estado do Rio de Janeiro - 1998-2003

  Índice nominal de
vendas no varejo

Rio de Janeiro

Arrecadação do
ICMS do comércio

varejista

Comercialização de
hortigranjeiros

cereais e pescado
na CEASA  Gr. Rio

Arrecadação do
ICMS do comércio

atacadista

Exportações Importações Constituição Extinção

1998(1)

1999(1)

2000

2001

2002
Jan
fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set

                Out
Nov
Dez

2003
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variações(%)
No mês

No mês/mês
do ano

anterior
Acumulada

77,30

74,85

100,72

105,82

114,76
106,70

96,02
112,04
102,54
115,06
103,79
111,73
113,69
106,48
117,33
122,54
169,21

114,16
116,60
116,70
118,80
122,71
118,28
125,17
123,14

-1,6
8,3

10,9

4.572.497

4.357.485

4.766.431

5.306.465

5.346.947
416.726
332.774
345.575
455.047
443.617
266.888
731.022
720.836
592.222
345.853
383.822
312.564

387.990
436.529
306.238
408.142
351.560
351.072
400.926
316.197
469.305

48,4
-20,8

-20,4

3.187

3.617

5.560

5.480

7.972
548
443
600
614
625
586
653
635
720
775
772

    1.001

586
440
435
463
535
774

1.171
335
514

53,4
-28,6

-3,2

Tabela  3

Período

Comércio Varejista (r) Comércio Atacadista Comércio Exterior Registro de empresas
na Junta Comercial

(Base fixa 2000=100) Em mil reais (Em mil t) (r) Em mil reais (FOB - 1000 US$) (Em  unidades)

Fontes: IBGE/Diretoria de Pesquisa/Departamento de Comércio e Serviços, CEASA - Central de Abastecimento, SECEX  - Secretaria de
Comércio Exterior, JUCERJA - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e SEF -Secretaria de Estado de Fazenda e Controle
Notas :(1) Quando se tratar de índices, os valores anuais são médios. De 1998 a 1999, o IBGE divulgava dados do faturamento do
comércio varejista com base fixa=100, a partir de 2000, o novo índice passou a ser o INV com base fixa 2000=100(r). Dados retificados.

Variações percentuais
No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior

Indicadores Econôm
icos
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1998 (1)

1999 (1)

2000

2001

2002
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2003
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variações (%)
No mês

No mês/mês
do ano anterior

Acumulada

Variações percentuais
No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior

Indicadores de Transporte e de Comunicações
Estado do Rio de Janeiro - 1998-2003

Notas:
(1)  Total anual
(2)  Abrangência: Portos de Sepetiba, Forno, Niterói, Angra dos Reis e Rio de Janeiro.
O Porto de Sepetiba não disponibilizou, em novembro de 2002, informações sobre
importação e exportação de carga geral. (*)
(3)  Abrangência: Movimentação de Cargas com origem e destino no Estado do Rio de Janeiro.
(4)  Abrangência: Ramais Deodoro, Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo, Gramacho e Inhomerim
(5)  Abrangência: Município do Rio de Janeiro
(6)  Abrangência: Linhas Rio-Niterói, Rio-Paquetá, Rio-Ribeira, Mangaratiba-Abraão e Abraão-Angra
(r)  dados retificados
(*) Em janeiro e fevereiro de 2003 os dados  do Porto de Sepetiba estão incompletos e sujeitos a alterações.
O Porto de Sepetiba não enviou dados referentes ao mês de março.

Fontes: Companhia Docas, RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A, SUPERVIA, FLUMITRENS, Opportrans, Barcas S.A, SMTU e TELEMAR

46.411

67.528

80.862

80.236

87.682
6.472
5.441
6.748
7.321
7.402
7.053
7.950
8.143
7.730

     8.586
     7.430
     7.405

6.880
6.605
6.426
7.188
8.289
8.171
8.980
8.477
8.779

3,6
13,6

8,6

86.373

106.890

113.021

109.918

110.841
8.581
7.606
8.965
9.434
9.332
8.727
9.573
9.904
9.503

   10.726
     9.324
     9.167

8.612
8.883
9.211
8.935
9.755
9.291
9.947
9.547

10.122

6,0
6,5

3,3

21.497

21.718

22.173

17.796

18.867
1.572
1.335
1.514
1.534
1.561
1.510
1.622
1.627
1.524

      1.835
     1.639
      1.595

1.680
1.566
1.494
1.563
1.655
1.492
1.508
1.347
1.393

3,4
-8,6

-0,7

1.192.365

1.118.603

1.036.665

968.639

910.650
78.225
66.840
78.124
77.533
78.100
71.624
79.336
79.073
74.156
79.761
71.959
75.919

616.432
70.415
70.116
67.989
67.857
71.346
68.465
71.687
68.732
59.824

-13,0
-19,3

-9,7

9.561

10.082

10.605

11.268

11.239
1.001

871
931
934
981
932

1.077
988
900

          881
         865
         878

901
840
897
923
810
791
905
873
826

-5,3
-8,2

-9,9

1.960.631

2.102.186

2.046.509

2.216.011

2.333.214
194.233
163.668
231.098
194.619
187.076
175.725
191.388
204.173
191.480

      213.747
     199.593
      186.415

178.065
181.664
169.484
180.620
188.491
170.419
183.226
174.483

-4,8
-14,5

-7,5

8.124

9.052

9.627

11.107

13.313
1.065
1.018
1.119
1.148
1.082
1.154
1.147
1.056
1.206
1.134
1.121
1.063

1.065
1.109
1.072
1.085
1.061
1.063
1.054
1.076
1.057

-1,8
-12,4

-3,5

Tabela  4
Transporte

Marítimo (2)
Transporte

Ferroviário(3)
Transporte

Urbano

Carga
Transporta
da (mil t)

Passageiros Transportados(r) Passageiros
Transportados

(mil)

Consumo de
Óleo diesel

(1) (m3)

Pulsos
Telefônicos
Registrados

(milhões)

Transporte
Aéreo (r)

Total(mil) Trens sub.
(mil) (4)

Metrô
(mil) (5)

Barcas
(mil) (6)

Ônibus Mun.
RJ (mil)

Transporte
Rodoviário

Comunicações

Total Exportada Importada

35.694

39.049

45.850

50.881

38.452
3.717
2.953
3.312
3.904
4.040
2.477
2.513
3.800
3.660

2..807
2.424
2.845

4.170
3.679
2.267

-38,4
-31,5

1,3

13.925

17.816

23.478

25.782

18.211
1.502
1.364
1.287
1.817
2.336
1.248
1.246
2.054
1.168
1.316
1.075
1.798

2.351
2.301

639

-72,3
-50,4

27,4

21.770

21.233

22.372

25.099

20.241
2.215
1.589
2.026
2.087
1.704
1.228
1.267
1.746
2.492
1.491
1.349
1.047

1.820
1.378
1.629

18,2
-19,6

-17,2

40.170

30.889

54.809

54.990

58.430
4.288
3.883
4.635
4.563
4.898
4.690
5.021
5.352
5.305
5.551
5.122
5.121

4.734,74
4.472,71
5.363,11
5.378,20
5.755,19
5.770,89
5.954,92
6.180,89
6.186,56

0,1
16,6

16,8

1.346.647

1.314.739

1.252.720

1.176.644

1.128.041
94.850
81.221
95.350
95.822
96.395
88.915
98.480
98.747
92.912

100.908
90.352
94.086

87.587
87.171
85.119
85.542
91.045
87.419
92.123
88.103
80.119

-9,1
-13,8

-6,9

Carga
Transportada

(mil TU)

Período

Indicadores Econôm
icos
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(R$ 1.000)

Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Secretaria de Estado da Receita

Variações percentuais
No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior

(1) Valores apurados com base na data do recolhimento, e não na do repasse financeiro
(2) Deduzidos 15% para o FUNDEF.
(3) Inclui recursos do FPM/FPE/IPI-EXP./LC87/96, Complementação da União e ICMS.Valores do Estado e
Municípios

ICMS (1) FPM (2) FPE (2) IPI-EXP (2)

6.320.412

7.191.172

8.080.318

9.252.080

10.273.461
882.675
787.661
756.530
789.153
942.411
827.099
868.198
997.576
857.241
804.533

       916.077
844.307

989.794
943.776
986.853
929.797
997.914
831.388
915.427
900.802
884.692

(1,8)

3,2
8,7

319.141

354.582

387.684

455.233

551.639
48.507
56.573
43.294
45.218
51.824
36.486
39.894
37.775
41.703
54.954
48.201
47.210

51.179
53.879
46.691
44.455
62.354
43.789
36.715
48.166

31,2

27,5
7,7

68.442

70.345

83.629

82.562

101.399
8.676
8.209
7.240
9.051
8.508
7.934
8.171
8.384
8.408
8.817
8.904
9.097

10.586
10.517

9.740
10.859

8.402
9.391
8.875
9.465

6,6

12,9
17,6

1.069.668

1.191.535

1.355.544

1.549.626

1.728.255
149.118
135.655
131.273
137.738
136.514
151.264
150.610
152.348
142.077
148.900
148.428
144.330

169.596
154.071
160.204
174.210
159.828
137.238
160.725
151.244

-5,9

-0,7
10,7

Período

Indicadores de Finanças Públicas
Estado do Rio de Janeiro - 1998-2003

Transferências

FUNDEF (3)

141.806

157.055

186.112

219.019

271.055
23.796
27.802
21.276
22.222
25.469
17.930
19.606
18.564
20.495
27.006
23.688
23.201

25.275
26.614
23.084
21.979
30.828
21.649
18.152
23.813

31,2

28,3
8,3

1998

1999

2000

2001

2002
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov

 Dez

2003
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variações(%)
No mês

No mês/mês do
ano anterior
Acumulada

Tabela  5

Indicadores Econôm
icos
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432.308

438.264

470.858

 403.167
34.728

     30.831
     39.913
     36.364
     35.719
     29.632

37.332
33.437
29.782

     33.138
29.837
32.454

37.265
33.056
33.915
32.485
35.665
30.311
35.474
33.835
30.171

-10,8
1,3

1,8

265.967

280.977

267.951

250.670
19.344
17.089
20.849
20.465
21.203
19.342
21.040
21.192
21.760

     23.028
24.820
20.538

20.670
20.104
16.370
19.531
19.405
19.138
20.238
19.901
20.415

2,6
-6,2

-3,6

90.998

98.323

99.500

 84.800
7.144

        6.815
     7.794

        6.418
      6.289
      7.004

8.893
7.947
7.681
8.121
7.007
3.687

7.022
6.805
5.217
6.667
6.147
7.582
7.496
6.911
7.091

2,6
-7,7

-7,6

956.801

1.034.868

1.009.454

890.500
71.716
66.561
82.577
77.901
77.790
69.205
76.502
77.674
77.224
79.880
76.247
57.223

74.020
76.191
64.034
71.682
73.149
72.017
73.712
74.670
74.841

0,2
-31,1

-3,4

136.492

142.095

122.181

106.982
8.728

     7.239
     9.775
     9.767
   10.251
     8.386

9.049
9.100

10.338
10.175
8.995
5.179

9.054
8.184
7.734
7.923
9.860
9.518
8.356
8.756
8.877

1,4
-14,1

-5,3

921.648

931.816

950.034

817.854
74.120
60.653
77.028
73.076
72.927
60.440
73.735
68.373
60.890
69.124
62.274
65.214

79.372
66.703
67.713
64.521
71.804
62.624
70.546
67.145
61.642

-4,7
-11,7

-2,3

136.938

137.561

122.757

        98.131
7.889

      7.474
       9.138
       8.687
       8.561
       7.362

9.109
8.242
7.559

 8.773
8.034
7.303

8.537
8.331
7.997
7.759
8.411
7.620
8.404
7.343
7.539

2,7
-0,3

-2,8

96.444

91.521

96.025

   86.213
7.424

       5.922
       7.486
       8.336
       7.777

6.523
8.017
7.329
6.283
7.510
6.252
7.354

7.176
5.760
6.568
5.746
6.300
5.803
6.969
7.378
5.962

-19,2
-5,1

-11,4

 246.029

252.884

248.529

 220.746
23.474
15.896
19.778
18.829
19.981
16.261
18.616
18.633
16.572
18.987
16.467
17.252

25.583
18.954
18.636
17.827
20.516
18.107
19.065
17.819
17.007

-4,6
2,6

3,3

  449.408

499.301

509.567

437.092
35.543
34.825
43.355
40.105
38.113
32.931
36.618
38.653
36.763
37.796
34.907
27.483

36.595
40.526
34.008
36.127
35.996
34.033
36.787
38.344
37.728

-1,6
2,6

-2,0

Total Indústria Construção Civil Comércio Serviços

No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior

DesligadoDesligadoAdmitido Admitido DesligadoAdmitido DesligadoAdmitido DesligadoAdmitido

Fontes: Ministério do Trabalho e Emprego.
Notas: (r) Dados retificados
Variações percentuais

Indicadores do Nível de  Emprego Formal
Estado do Rio de Janeiro - 1999-2003

1999(1)

2000(1)

2001

2002
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2003
Jan
Fev
mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variações(%)
No mês

No mês/mês
ano. ant.

Acumulada

Período

Tabela  6

Indicadores Econôm
icos


