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Palavra do
governador

O Rio na rota do
desenvolvimento

O Rio de Janeiro vive um 
momento único. O nosso 
Estado, que ao longo dos 

últimos 30 anos sofreu com esvazia-
mento econômico, isolamento político e 
fuga de investidores, conseguiu, a partir 
de 2007, resgatar o seu papel de pro-
tagonista e se transformar em um dos 
principais polos de desenvolvimento da 
economia brasileira. Ainda temos um 
longo caminho pela frente, mas estamos 
no caminho certo.

Esse verdadeiro renascimento do Rio 
é sustentado por três pilares principais: 
gestão, parceria e muito trabalho. Quan-
do assumimos o governo, em janeiro de 
2007, estabelecemos um diálogo direto 
com o governo federal para efetivamente 
fazer, em diversas áreas, as intervenções 
de que a nossa população tanto precisa-
va. O estado do Rio passou do 20º lugar 
para a primeira posição no recebimento 
de recursos federais, entre todos os esta-
dos brasileiros. Além disso, arrumamos 
a casa e demos uma nova dinâmica ao 
serviço público, impulsionando a capaci-
dade de investimento do Estado.

O orçamento do Estado, que em 
2007 era de R$ 33 bilhões, passou para 
R$ 56 bilhões em 2011. Com as finanças 
bem geridas, a economia ganhou nova 
dinâmica. No ano passado, o Rio regis-
trou a menor taxa de desemprego da 
sua história: apenas 4,9%. Em abril deste 
ano, batemos o recorde na geração de 
empregos com a criação de 25.756 va-
gas formais, um aumento de 68,08% em 
relação ao mesmo mês de 2010.

O choque de gestão, aliado a uma 
efetiva política de incentivos fiscais, fez 
o nosso Estado voltar a se desenvolver. 
A nossa legislação tributária oferece benefí-
cios significativos às atividades consideradas 
estruturantes para a economia do Rio, como 
construção naval, polo gás-químico e 
a instalação de empresas nas regiões 

Norte e Noroeste. Vários outros ramos 
são contemplados, como os setores 
ferroviário, náutico, de bens de capital, 
plástico, ótico, têxtil, confecções, calça-
dos e jóias, cosméticos, farmacêutico, 
químico, materiais de construção, bebi-
das, eletrônicos e informática. 

A economia do Rio de Janeiro dá si-
nais cada vez mais evidentes de pujança. 
De acordo com dados do estudo Decisão 
Rio, da Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan), até 2013 serão inves-
tidos R$ 181 bilhões em diversos setores 
econômicos no Estado, entre recursos 
públicos e privados. 

Produzimos, hoje, mais de 80% do 
óleo e de 40% do gás natural do Brasil – 
o que faz do nosso Estado a capital ener-
gética do país. E a descoberta do pré-sal 
tornou esse cenário ainda mais promis-
sor para a economia do Rio. Temos, em 
nosso território, 60% da área das novas 
reservas, estimadas em 80 bilhões de 
barris de óleo leve. A previsão é de que 
sejam investidos, só nas áreas já licitadas, 
entre US$ 600 bilhões e US$ 1 trilhão até 
2020. Essa tradicional liderança no setor 
será ainda mais solidificada com a con-
clusão nos próximos anos daquele que é 
o maior investimento da história da Petro-
bras: US$ 20 bilhões, com o Complexo 
Petroquímico em Itaboraí (Comperj), que 
vai gerar milhares de empregos e desen-
volvimento para a Região Metropolitana.

Além disso, diversos investimentos 
privados confirmam a rota de cresci-
mento em que o Estado se encontra. 
Alguns exemplos: recentemente, a Thys-
senkrupp inaugurou a CSA (Companhia 
Siderúrgica do Atlântico), um investi-
mento de 5 bilhões de euros em Santa 
Cruz, na Zona Oeste do Rio; em Resende, 
no Sul Fluminense, o grupo Votorantim 
aplicou US$ 1 bilhão para a produção de 
um milhão de toneladas de aço; e o es-
taleiro OSX, no Complexo do Açu, é um 

empreendimento de R$ 3,3 bilhões que 
deve gerar 12 mil empregos no Norte 
do Estado.

Todo esse ambiente de importantes 
investimentos, geração de emprego e 
renda, casa arrumada, gestão séria e 
parceria entre os três níveis de governo 
– estadual, federal e municipal – levou 
a conceituada agência internacional 
de classificação de riscos Standard and 
Poors conceder ao Estado do Rio, por 
dois anos seguidos (2010 e 2011), o in-
vestment grade. Fomos o primeiro Gover-
no do Estado da América Latina a conseguir 
esse índice, o que coloca o nosso Estado 
em um patamar de credibilidade e segu-
rança nunca antes alcançado, o mesmo de 
grandes empresas como Petrobras e Vale.

Estamos fazendo a nossa parte. O 
nosso governo está comprometido com 
a qualificação da gestão pública e com 
o incremento da capacidade de investi-
mento, por meio de uma contínua políti-
ca de atração de parceiros, seja através 
de incentivos fiscais ou de missões no 
exterior, onde mostramos o bom mo-
mento do Rio de Janeiro e a viabilidade 
de retorno dos investimentos. Atraindo 
novas empresas, geramos mais empre-
gos, mais oportunidades, mais renda, 
mais desenvolvimento econômico e, 
acima de tudo, mais 
qualidade de vida 
para toda a nos-
sa população.

Sergio Cabral
Governador do estado do Rio de Janeiro
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Hoje, os países em todo o mundo são chamados a enfren-
tar a maior crise da economia capitalista de todos os tempos. 
Muitos estão em colapso, enquanto alguns, como o Brasil, en-
frentam de maneira soberana, mantendo um bom ritmo de de-
senvolvimento econômico e social.

Nesta hora, o Rio de Janeiro busca seu papel de protagonista no 
cenário nacional, atraindo investimentos, reformando e moderni-
zando o poder público, promovendo avanços nas áreas sociais e no 
planejamento em áreas estratégicas.

A Revista de Economia Fluminense neste número retrata este 
panorama mais abrangente, analisando a trajetória mais recente 
do Estado do Rio de Janeiro, em especial nas contribuições do 
governador Sérgio Cabral e do economista Mauro Osório.

Muito se fala do papel do Rio na Copa do Mundo de 2014, 
na sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e com destaque maior na 
exploração do Pré-Sal no litoral fluminense. Ícones reais do bom 
momento que os que moram e trabalham no Estado deverão se em-
penhar para garantir um futuro melhor para as próximas gerações.

O papel do Estado, como orientador do desenvolvimento, 
ainda é questionado por setores chamados neoliberais. Mas, 
fica uma vez mais claro que na retomada do desenvolvimento 
no Brasil, como na do Rio de Janeiro, o Estado é quem sem-
pre pode estar à frente e enxergando mais longe, no rumo das 
transformações sociais. É o que também veremos no conjunto 
dos artigos desta nossa revista!

Boa leitura e um bom debate!

Editorial

Jorge Guilherme de Mello Barreto
Presidente da Fundação Ceperj

Rio de Janeiro, protagonista no cenário nacional
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Maurício Chacur recebeu o desafio de coordenar a criação da Agência de Fomento do 
Estado do Rio de Janeiro (INVESTE RIO), em 2005, onde exerce gestão de excelência até os 
dias atuais. Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
pós-graduado pela COPPEAD em Administração e Finanças, Chacur é funcionário de carreira 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tendo adquirido ex-
periência no mercado internacional e, consequentemente, exercido diversas funções executi-
vas no governo do estado do Rio de Janeiro.

Entrevista

Maurício Chacur
Presidente da Investe Rio

E.F.: Maurício, como o senhor classifica 
a missão da INVESTE RIO para o desen-
volvimento do estado do Rio de Janeiro? 
Chacur: A principal missão da INVESTE 
RIO é conceder crédito para a implantação 
e expansão de empresas no território 
fluminense, visando o desenvolvimento 
econômico com a geração de emprego e 
renda no Estado. O capital da agência de 
fomento saltou de R$ 4 milhões, em sua 
criação, para a casa dos R$ 300 milhões na 
gestão do governador Sérgio Cabral. 

E.F.: A INVESTE RIO como instituição 
financeira não bancária desenvolveu 
bem o papel de substituir os extintos 
Banco de Desenvolvimento do Estado 
do Rio de Janeiro (BD Rio) e Banerj. Qual 
a carteira da agência nesse período, des-
de o início de sua operação, e quais os 
tipos de empresa atendidos? 
Chacur: Até o momento, a INVESTE RIO 
concedeu R$ 2,7 bilhões em empréstimos 
para empresas fluminenses. Nosso siste-
ma bancário permite alavancar em nove 
vezes o capital para empréstimos e nossa 
linha de crédito atende a micro, pequenas 
e médias empresas de qualquer setor. 

E.F.: O bom momento econômico do Es-
tado do Rio pode ser apontado como o 
principal motivo para a elevação expres-
siva do capital da INVESTE RIO? 

Chacur: Com certeza. É resultado do de-
senvolvimento econômico do Rio, que, 
consequentemente, atraiu muitos inves-
timentos, aumento da renda per capita 
e do emprego. Não é um vôo da galinha. 
A INVESTE RIO ganhou mais forças neste 
governo, com uma governança melhor, 
ajuste fiscal e diversos programas de de-
senvolvimento. O acelerado crescimen-
to econômico não é só apenas do Rio de 
Janeiro, mas do Brasil. 

E.F.: Para acompanhar a crescente de-
manda a INVESTE RIO também investiu 
em pessoal, qual o atual quadro de fun-
cionários? 
Chacur: Em 2006 tínhamos 35 funcionári-
os e hoje 150. Todos passaram por trei-
namento e pretendemos aumentar esse 
quadro, para melhor atender a demanda 
de todo o Estado, de forma pró-ativa.

E.F.: O ciclo de dinamismo no desen-
volvimento econômico que vive o Rio 
de Janeiro é sustentável nos horizontes 
no médio e no longo prazo? 
Chacur: O atual cenário do Rio é sus-
tentável e deve permanecer por muito 
tempo. O Estado tem hoje diversos tipos 
de investimentos, sejam com o pré-sal, 
as Olimpíadas de 2014, a Copa de 2016 
e com a instalação de grandes empre-
sas. Isso gerou muito investimento em 

infraestrutura e equipamentos urbanos, 
mas nosso gargalo ainda é a qualificação 
de mão de obra, que não é suficiente para 
atender a demanda do Estado. Acredito 
que pelo menos nos próximos 10 anos, 
a INVESTE RIO tem condições de acom-
panhar esse desenvolvimento econômico.  

E.F.: Como o Programa de Modernização 
da Administração Tributária e da Gestão 
dos Setores Sociais Básicos (PMAT), 
pode auxiliar as prefeituras municipais 
em sua modernização, logo numa atu-
ação que promova o desenvolvimento 
econômico local? 
Chacur: O PMAT é uma linha de crédito 
de capital próprio do BNDES para fi-
nanciar investimentos nas prefeituras. 
O encalço é a burocracia, já que para se 
conseguir um financiamento do PMAT as 
prefeituras precisam preparar um projeto 
bem elaborado, de acordo com o padrão 
estipulado pelo BNDES. Para promover 
esse desenvolvimento, a INVESTE RIO com 
a Fundação Ceperj organiza cursos para 
gestores municipais para conseguir essa 
linha de crédito. Já atendemos a seis mu-
nicípios e a meta agora é atender a outros 
da Região Sul-Fluminense e, posterior-
mente, chegar a todos os 92 municípios.

E.F.: As chuvas de janeiro devastaram a 
Região Serrana, gerando grandes per-
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das econômicas locais. Qual foi o papel da 
INVESTE RIO no processo de reconstrução 
dessa região?  
Chacur: A INVESTE RIO ficou três me-
ses na Região Serrana, com o Programa 
Apoio Solidário. Além do financiamento 
para micros empresários, coordenamos 
agentes financeiros. Levamos para os 
municípios atingidos instituições finan-
ceiras, como Banco do Brasil, Bradesco, 
Itaú, Caixa Econômica, Santander e ajuda-
mos na elaboração de minutas provisórias 
e projetos de leis para liberação de crédito.  

E.F.: A INVESTE RIO tem um projeto 
inovador e pioneiro para levar o de-
senvolvimento econômico a comuni-
dades carentes, com o programa Pró-
Empreendedor. Como funciona este 
programa? 
Chacur: O programa de microcrédito 
Pró-Empreendedor está em fase piloto 
e começou na comunidade do Morro 
Santa Marta, em Botafogo. O objetivo é 
melhorar a auto-estima de moradores de 
comunidades carentes atendidas pelas 
Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), 
dando continuidade às ações do Governo 
do Estado. São beneficiárias do programa 
pessoas naturais microempreendedo-
ras, cujas atividades produtivas estejam 
em operação, no mínimo, seis meses. O 
crédito é de R$ 300 até R$ 6 mil, com taxa 
de juros de 1,25% ao mês. A INVESTE RIO 
pretende em breve alcançar outras co-
munidades pacificadas. Ações de levan-
tamento de demandas e divulgação do 
Pró-Empreendedor já estão em curso no 
Complexo do Alemão e Morro Fallet.

Pró-Empreendedor chegou ao Morro Santa Marta com crédito de R$ 300 a R$ 6 mil para microempresários

O capital da agência 
de fomento saltou de 
R$ 4 milhões, em sua 
criação, para a casa 
dos R$ 300 milhões 

na gestão do governo 
Sérgio Cabral
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FAÇA SUA ESPECIALIZAÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO NA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

e nós sabemos 

          como

Você sabe onde 
quer chegar

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PETRÓLEO E GÁS
com ênfase em Regulação e Gestão Tecnológica

Início: 06 de março de 2012

Maiores Informações:

E-mail: egpp@ceperj.rj.gov.br

Tels.: (21)2334-7110 / 7107
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ARTIGO

Epitácio Brunet
Historiador 
Diretor do Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas (Ceep)
Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e 
Formação de Servidores Públicos do estado do Rio de Janeiro - Ceperj

A Região Metropolitana 
e o desafio da governança

O território metropolitano é 
dotado de uma dinâmica 
tão genuína que transcende 

delimitações geográficas formais ou 
legais. A simples definição de Regiões 
Metropolitanas, por esta razão, não tem 
sido suficiente para a implementação e 
gestão de políticas públicas equalizadas 
que possam atender às necessidades 
das populações que nelas vivem e tra-
balham, tampouco, para o estabeleci-
mento de condições que possibilitem 
um desenvolvimento sustentável nas 
dimensões social, econômica, ambiental 
e institucional nesses territórios.

Tais considerações se aplicam a di-
versos países, independentemente da 
latitude em que se localizam. Logo, o 
que se tem apresentado, e na razão dire-
ta da expansão dessas concentrações, é 
a necessidade da construção do conheci-
mento e da governança dessa territoriali-
dade que ignora limites municipais, onde 
convivem distintos atores sociais, onde 
sistemas urbanos, infraestrutura, ativi-
dades econômicas e recursos naturais 
são permanentemente pressionados.

A interdependência que se esta-
belece nesse conjunto, num intercurso 

estrutural e cotidiano de populações e 
produção de bens e serviços, traz opor-
tunidades e vantagens comparativas 
para um desenvolvimento sustentável. 
Por um lado, mas paralelamente, gera 
a acumulação de um considerável pas-
sivo social, econômico, ambiental e 
institucional que aprofunda distorções 
e iniquidades. Tal dinâmica ocorre in-
trarregionalmente entre as periferias 

e centros das Regiões Metropolitanas. 
Processo este fortemente constatado, 
em graus maiores ou menores, nas dez 
Regiões Metropolitanas brasileiras, ofi-
cialmente reconhecidas.

No que se refere à metrópole do 
Rio de Janeiro, o processo histórico de 

Observa-se nessa região 
um cenário bastante 

desigual entre seu “core” e 
sua periferia

sua formação resultou na ausência do 
imaginário de um pertencer coletivo das 
populações, em função da inexistên-
cia de coesão e de laços de solidarie-
dade territorial. Um legado que ainda 
permanece nas identidades carioca e 
fluminense e, que traduz a contradição 
entre a posição urbana sucessivamente 
acumulada pela cidade do Rio de Ja-
neiro e o isolamento secular mantido 
em relação à sua hinterlândia imediata¹.  
Observa-se nessa Região um cenário 
bastante desigual entre seu “core” e sua 
periferia. Em torno do núcleo mais de-
senvolvido, melhor estruturado e com 
melhores e maiores oportunidades de 
trabalho e atendimento à saúde e edu-
cação, desenvolveram-se outros com 
forte dependência no atendimento às 
necessidades básicas da sua população. 
Isso gera um movimento pendular que 
se perpetua através dos anos, com forte 
demanda de um sistema de transportes 
integrado entre seus modais, além de 
crescentes problemas relacionados à 
saúde, educação, habitação, saneamen-
to, segurança pública etc.

Portanto, como é consensual, a 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

¹ DAVIDOVICH, Fany. Metrópole e território: metropolização do espaço no Rio de Janeiro. 
Cadernos Metrópole n. 6, pp. 67-77, 2º sem. 2001.

Sistema de Informações da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, da Fundação Ceperj, é 
um recurso para reorganizar a gestão do território através do planejamento compartilhado
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O Arco Metropolitano é considerado o investimento em infraestrutura estratégica mais importante do Estado

(RMRJ), a exemplo das demais RMs bra-
sileiras, está a exigir uma “Governança 
Metropolitana”, que identifique e arti-
cule as funções públicas, os serviços 
concedidos, os investimentos em in-
fraestrutura e logística, as ações já re-
alizadas ou a realizar. Ou seja, que haja 
planejamento compartilhado e não 
hierarquizado entre os distintos entes 
que atuam nesse território, que espera 
um ordenamento, regras e estatuto 
para seu desenvolvimento.

Diante do desafio da construção da 
“Governança Metropolitana”, deve-se 
considerar um fundamento conceitual: 
Dada uma Região Metropolitana como 
uma totalidade, sua agenda não é a 
soma das agendas dos municípios que a 
formam. Isto é, as esferas metropolitana 
e dos municípios se relacionam, mas são 
independentes, ainda quando convirjam.

Estabelecer o princípio do plane-
jamento compartilhado como modo 
estratégico de proceder, que supera o 
modo reativo que tem caracterizado 
programas, projetos e ações públicas 
nas RMs, também implica em definições 
precisas de níveis territoriais, não no 
sentido dos limites físicos ou de incon-
sistentes competências legais. Implica, 
sim, em considerar que, como regis-
trou Milton Santos, “...nestes tempos 
de globalização, é necessário, mais do 
que nunca, territorializar a realidade”. É 
nos territórios, a cada dia mais nas con-
centrações urbanas, onde os fluxos de 
bens, de geração de riqueza, de trocas, 
partindo da virtualidade se realizam e 
se tornam tangíveis, com todos os seus 
efeitos e desdobramentos, sejam estru-
turais, cíclicos ou conjunturais.

A Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro é composta por 19 municípios 
(Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de 
Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, 
Japeri, Maricá, Magé, Mesquita, Nilópo-
lis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, 
Queimados, São Gonçalo, São João de 
Meriti, Seropédica e Tanguá), que abrigam 
74,02% do total da população do Estado, 
compreendendo 11.838.752 habitantes 
(IBGE, Censo Demográfico 2010), dos 
quais mais da metade se concentra no 
município do Rio de Janeiro. Além disto, 
responde por 65,04% do PIB estadual.

Essa Região caracteriza-se por uma 

forte concentração urbana não apenas 
no seu núcleo, o município do Rio de Ja-
neiro, mas também em grande parte dos 
demais municípios, apresentando al-
guns eixos de crescimento significativo, 
Niterói - Maricá (em direção às Baixadas 
Litorâneas); Duque de Caxias – Imbariê 
– Campos Elíseos – Inhomirim; Magé – 
Guapimirim e São Gonçalo – Itaboraí.

Nesses eixos ocorrem os maiores in-
vestimentos previstos para o estado do 
Rio de Janeiro. O Arco Metropolitano, o 
Complexo Petroquímico do Rio de Janei-
ro (Comperj), a Companhia Siderúrgica 
do Atlântico e uma série de outros inves-
timentos em infraestrutura urbana rela-
cionados à realização da Copa do Mundo 
(2014) e dos Jogos Olímpicos (2016) são 
exemplos do dinamismo econômico 
pelo qual passa este território.

Empreendimentos de grande porte 
nesta Região requerem uma reorien-
tação da gestão do território, em função 
do impacto previsto não só nas con-
dições de vida dos moradores dos seus 
municípios como no meio ambiente. É, 
portanto, necessário investir em uma 
estratégia capaz de identificar e estimu-
lar os efeitos sinérgicos desencadeados 
por esta configuração. De antemão, a 

experiência das economias centrais tem 
mostrado que o conhecimento sistema-
tizado do território e a existência de um 
corpo institucional ordenado e atuante 
são indispensáveis para a gestão estraté-
gia deste espaço. Para tanto, um Sistema 
de Informações da Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro pode-se consti-
tuir em importante recurso ao alcance 
dos gestores, criado pelo Centro de Es-
tatísticas, Estudos e Pesquisas (Ceep), da 
Fundação Ceperj.

Na realidade, a preocupação com 
a gestão do espaço metropolitano flu-
minense não é nova, vide a experiência 
acumulada com a Fundrem. Mas recente-
mente, ela tem adquirido novos contor-
nos e apresentado novas proposições, 
como as que constam no Projeto de Lei 
n° 419/2007, que dispõe sobre a Elabo-
ração do Plano Diretor Metropolitano 
do estado do Rio de Janeiro e no Plano 
Diretor Estratégico do Arco Metropolita-
no, que prevê medidas em prol do aper-
feiçoamento da gestão institucional do 
espaço metropolitano, a formulação de 
sistema de indicadores e de modelo de 
gestão da região, assim como a formu-
lação de um sistema de ações de controle 
do ambiente e de riscos.
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Sistema de Informações da  
Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Sirem)

O Sistema de Informações 
da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro pode 

constituir como uma referência para 
os entes que integrarem a instância de 
“Governança Metropolitana”, fornecen-
do a esta os meios, registros documen-
tais, bases de dados e informações, sé-
ries históricas, acesso a bancos de dados 
existentes, bases cartográficas etc, para 
uma atuação mais eficiente. Ou seja, 
representa um recurso para a definição 
da “Agenda Metropolitana”, na medida 
em que, além de disponibilizar dados 
e informações, torna possíveis estu-
dos temáticos diversos (infraestrutura 
ou logística, investimentos produtivos, 
cobertura no saneamento e habitação 

digna, questões ambientais, ocupação 
do solo – e a decorrente valorização na 
ótica do mercado –, receitas públicas mu-
nicipais etc). Este sistema fornece subsí-
dios para o planejamento e o monitora-
mento dos programas, projetos e ações.

É preciso ter em mente que a condição 
para a estruturação de uma “Governança 
Metropolitana” é o conhecimento de seu 
território através de: compreensão de 
sua evolução temporal – tanto na sua 
conformação física, quanto nos cenários 
impactados por distintas ações, inter-
venções e políticas públicas no terri-
tório; sistematização e espacialização de 
suas informações e dados; e disponibili-
zação aos usuários em distintas esferas 
de atuação.

O Sirem possibilita a integração entre 
as bases dos governos estadual e mu-
nicipais e sua disponibilização através 
de uma rede compartilhada; troca de 
informações entre os diversos órgãos de 
governo; maior visão sobre os dados e 
informações, de modo a gerar e realizar 
projeções e “minerações” sobre os mes-
mos, através de ferramentas específicas; 
acesso às informações de forma visual 
e com o auxílio do Geoprocessamento; 
e a geração de métricas que auxiliem 
os governos na tomada de decisões de 
forma rápida e precisa.

Propõe-se a formulação do Sirem em 
três segmentos: Memória Técnica, Base de 
Informações e Rede  de  Compartilhamento.
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Memória Técnica - MemoTec

O conhecimento sistemati-
zado do território é uma 
das condições para uma 

gestão exitosa. É importante ressaltar 
a relevância do registro sistematizado 
das experiências pretéritas, considera-
das como importante arcabouço no 
processo de construção do sistema 
proposto. Coletar, acumular as infor-
mações e sistematizá-las é construir o 
conhecimento para chegar ao território 
e às suas dimensões. Assim, a identifi-
cação de Políticas Públicas, Programas 
ou Intervenções, reconhecidamente 
estruturantes ou de forte impacto, e 
respectivos documentos e registros, de-
vem ter assegurados sua preservação, 
classificação e disponibilização.

As demandas atuais para melhoria da 
qualidade no setor público têm levado o 
Estado a assumir o seu papel formador 
e articulador de soluções que permitam 
viabilizar o funcionamento das insti-
tuições públicas de modo eficiente e 
eficaz. Além disto, é evidente a transfor-
mação de antigos mecanismos, a partir 
da compreensão de novos paradigmas, 
em ambientes tecnológicos.

Dentro da esfera pública, a inexistên-
cia de uma consciência sobre a im-
portância da documentação técnica, a 
falta de padronização no gerenciamen-

to da informação e as limitações de re-
cursos financeiros, humanos, materiais 
e tecnológicos têm contribuído para a 
fragmentação, perda ou duplicação da 
informação e, consequentemente, na 
repetição de esforços, incorrendo em 
perda de tempo e de recursos e na des-
valorização dos arquivos como instru-
mentos de apoio à gestão em diversos 
campos (administrativo, político, cultural, 
econômico, social e ambiental).

A era digital provocou mudanças na 
construção e preservação da memória 
técnica, pois criou facilidades no arma-
zenamento de grandes volumes de 
documentos, gerando uma economia 
de tempo e espaço físico, e possibilitou, 
eficientemente, novas formas de acesso 
e disponibilização da informação.

Adicionalmente, a organização da infor-
mação em meio digital e a possibilidade de 
interligação conceitual de conteúdos resul-
ta em um enorme aumento no potencial 
da informação e na sua contribuição para a 
construção do conhecimento.

O avanço das redes de comunicação 
digital abriu uma nova perspectiva no 
mundo atual como uma ferramenta de 
produção, compartilhamento e troca 
de informação, eliminando distâncias, 
acelerando processos de disseminação 
da informação, reduzindo seus custos e 
democratizando o acesso à informação.

Na Região Metropolitana do Rio de Ja-
neiro, mais notadamente na Baixada Flu-
minense, houve, desde meados do sécu-
lo passado, um conjunto de intervenções 
de grande porte, como: construção de 
um sistema de canais e comportas, que 
visavam controlar inundações; inter-
venções de macro e meso drenagem; 
grandes obras de saneamento etc. Ao 
longo de décadas, estas intervenções 
chegaram a valores incalculáveis e so-
bre as quais pouco se tem de registro 
sistematizado. Com a Memória Técnica, 
serão resgatados diversos Programas: 

Reconstrução-Rio – GEROE; Baixada 
Viva; Nova Baixada – PNB e Despoluição 
da Baía de Guanabara – PDBG, entre 
outros. Alguns programas de cunho so-
cial, não estruturantes – como o Bolsa 
Família, Bilhete Único, Somando Forças, 
Unidades Mistas de Saúde na Baixada e 
outros –, também serão incorporados a 
esta Memória, Wtendo em vista as con-
sequentes mudanças nas condições de 
vida das populações envolvidas, que se 
refletem na dinâmica da Região.

Com o novo conceito de gestão 
pública, o desenvolvimento tecnológi-
co - o fortalecimento da organização 
do conhecimento e a utilização de 
atividades relacionadas a essas práticas, 
identificadas como fatores principais 
e de influência nos dados obtidos para 
atingir vantagens competitivas que 
serão proporcionadas pelo compartilha-
mento do conhecimento técnico e que 
auxiliarão os gestores no planejamento 
e na busca da solução de processos - a 
Memória Técnica poderá subsidiar o 
Governo com informações produzidas 
por ele mesmo. Tal recurso possibilita 
a continuidade de cada mudança de 
gestor e, além de servir como base para 
suas ações, possibilitar economia de 
custos, assim como capacitar recursos 
humanos nas novas tecnologias, racion-
alizar procedimentos/rotinas e técni-
cas, através de metodologia adequada, 
visando à otimização de recursos finan-
ceiro-materiais e à recuperação de infor-
mações nas instituições participantes.

A Memória Técnica está sendo enten-
dida, portanto, como instrumento de apoio 
e um veículo de divulgação e repasse au-
tomático dos programas, projetos e ações 
desenvolvidos na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, podendo o conhecimento 
acumulado servir de base para o desen-
volvimento de projetos similares, evitando 
a duplicação de esforços. 

Não se pode afirmar que uma “memória A era digital facilita o armazenamento de informações
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técnica” organizada impedirá a super-
posição de intervenções. Mas, levar ao 
conhecimento dos entes públicos ou 
privados, além da sociedade – políti-
cas públicas, intervenções e obras de 
grande porte ou estruturais é um pro-
cedimento estratégico e inovador. Além 
disto, através dos dados e informações 
existentes nesses documentos, podem 
produzir indicadores cuja utilidade para o 
planejamento nos dias atuais é inegável.

A Memória Técnica permitirá visu-
alizar as relações entre documento e 
memória, urbanismo e identidade so-
cial; discorrer sobre a apropriação dos 
conceitos de simbologia, pertencimento 
e cidadania em comunidades urbanas; 
enfocar a formação da memória social 
(a partir da memória urbana); abordar 
os aspectos relativos à construção e con-
textualização de memória institucional; 

e disponibilizar os acervos técnicos de 
programas estruturantes, incluindo os 
de engenharia e arquitetura da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, 
com a preservação integrada de 
patrimônio público.

Estará apoiada, preferencialmente, 
em meio digital, utilizando-se de téc-
nicas de digitalização e de sistemas 
informatizados, sendo necessário para 
o desenvolvimento e implantação de 
um sistema adequado a este fim.

Ao desenvolver, em banco de infor-
mações e em rede, atividades de or-
ganização documental, digitalização e 
indexação de documentos a Memória 
Técnica tem em vista os objetivos: Rapi-
dez e confiabilidade na recuperação 
das informações; Sistematização do 
gerenciamento da informação; Compar-
tilhamento das informações por vários 

usuários ao mesmo tempo; Acesso 
por múltiplos índices e chaves de pes-
quisa; Custo baixo de armazenamento; 
Melhoria da qualidade do atendimento à 
consulta das informações; Economia no 
gerenciamento de informações; Redimen-
sionamento de espaço físico.

Neste sentido, a Memória Técnica 
deve abrigar programas, projetos e 
ações que tenham contemplado em seu 
escopo porção significativa da Região 
Metropolitana, não significando que se-
jam específicos de um único município. 
Devem, também, ser incorporados os 
manuais, relatórios, banco de metada-
dos e inventário do material analógico 
referentes ao presente projeto. Este seg-
mento, como já demandado pela Seo-
bras, deverá partir do recebimento dos 
registros que formam o “Plano Diretor 
do Arco Metropolitano”.

Base de Informações

A Base de Informações tem 
como objeto a realidade 
social, econômica, ambien-

tal e institucional da Região Metropoli-
tana do Rio de Janeiro, compreendendo 
dados, informações, estatísticas, legis-
lação, cartografia etc, georreferenciados 
sempre que possível.

Esta Base propiciará, a partir dos 
registros armazenados, a realização 
de múltiplos estudos e diagnósticos, o 
monitoramento e a avaliação de pro-
gramas, projetos e ações, assim como a 
construção de indicadores (de sustenta-
bilidade e qualidade, por exemplo). Per-
mitirá o conhecimento sistematizado do 
território metropolitano, considerando 
as múltiplas e complexas interrelações 
sociais, econômicas e políticas, além do 
aspecto ambiental, que integram e con-
formam este espaço.

A arquitetura da base de informações 
deve apresentar uma solução para com-
patibilização das diferentes bases de 

dados de modo a possibilitar o efetivo 
funcionamento de um sistema de infor-
mações, constituído por hardware, soft-
ware, dados e procedimentos, destinados 
à captura, gerenciamento, análise, ma-
nipulação, modelagem e exibição de dados 
referenciados geograficamente para solu-
cionar, planejar e gerenciar problemas. 

O Ceep, com mais de 20 anos de ex-
periência pela Fundação Cide, desen-
volve de modo permanente atividades 
de produção de dados, informações e 
pesquisas – expressando-os igualmente 
em linguagem georreferenciada – sobre 
a realidade social, econômica, ambiental e 
institucional do estado do Rio de Janeiro.

Como não poderia ser diferente, a 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
constitui-se, ao longo do período, como 
um território especial como objeto e 
foco para a geração de um conjunto de 
informações concentradas e de expres-
sivo volume para a Instituição.

Seja por ter recebido algumas das 

atribuições, estudos e bases da Fundrem 
e do GEROE (já extintos), ter executado 
atividades de pesquisa, desenvolvimento 
institucional e construção de informações 
georreferenciadas para o PDBG e o “Pro-
grama Nova Baixada”, a Instituição sugere 
um sistema que expresse, de forma con-
tínua, um conjunto de informações que 
subsidiem o diagnóstico, a prospecção 
e o conhecimento da Região Metropoli-
tana. A instituição produziu indicadores, 
cartografia, pesquisas e publicações, além 
de dispor no Anuário Estatístico do estado 
do Rio de Janeiro de um recorte específico 
sobre a RMRJ (Exemplo: Tabela 4.9).

Esse acúmulo de experiência, tanto 
no campo da produção e gestão da in-
formação, quanto na articulação institu-
cional, especialmente com as prefeituras 
da Região Metropolitana, ganha relevo 
nos dias de hoje, com a retomada da dis-
cussão de uma agenda metropolitana 
que privilegie, essencialmente, os diver-
sos aspectos da sustentabilidade. Sobre 
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população residente , por sexo e situação do domicílio, segundo as regiões 
de governo e municípios do estado do rio de janeiro - 2010 

Sexo
Total

Reg. Metropolitana 

Rio de Janeiro

Belford Roxo

Duque de Caxias 

Guapimirim

Itaboraí

Itaguaí 

Japeri 

11.838,752

Estado 15.993,583

Magé 

Maricá

469.261

Mesquita

este item, ainda é preciso considerar:
O modus operandi da sistematização 
da informação no sistema: sua dinâmica 
para fora e dentro, ou seja, o que entra 
(quais bancos de dados se agregarão ao 
sistema / quais informações dos proje-
tos estruturantes em curso/ quais infor-
mações das administrações municipais/ 
quais informações dos órgãos do Esta-
do); para onde sai (o sistema será com-

posto por uma parte fechada – restrita 
aos usuários, por ser estratégica – e outra 
aberta, com a função de disseminar a 
informação, favorecer a transparên-
cia administrativa, estreitar o diálogo 
governos-sociedade-mercado e pro-
mover as ações de governo. Este pon-
to conduz ao terceiro segmento, o da 
Rede de Compartilhamento. 

Quais diretrizes analíticas de cada 

uma das dimensões contempladas pelo 
sistema serão privilegiadas, ou seja, 
é preciso dar enfoques mais precisos 
sobre cada uma delas, a fim de definir 
melhor o escopo do Sistema de Infor-
mações da Região Metropolitana. Estes 
enfoques podem ser feitos a partir da 
construção/identificação daqueles temas 
considerados centrais para a definição de 
uma Agenda Metropolitana.

Regiões de governo e municípios
Situação de domicílio

Homens Mulheres Urbana Rural

Niterói 

Nova Iguaçu

Paracambi

Queimados 

São Gonçalo

São João de Meriti

Seropédica

Nilópolis

Tanguá

6.323,037

855.046

51.487

218.090

109.163

95.391

228.150

127.519

168.403

157.483

487.327

795.212

47.074

137.938

999.901

459.356

78.183

30.731

5.604,465

7.626,920

226.757

2.960,954

410.959

25.289

106.214

54.426

48.058

110.970

62.695

79.775

73.714

225.671

381.198

23.753

66.621

475.336

218.391

38.400

15.284

6.234,287

8.366,663

242.504

3.362,083

444.087

26.198

111.876

54.737

47.333

117.180

64.824

88.628

83.769

261.656

414.014

23.321

71.317

524.565

240.965

39.783

15.447

11.780,449

15.466,996

469.261

6.323,037

852.131

49.757

215.503

104.292

95.391

215.941

125.532

168.403

157.483

487.327

786.536

41.677

137.938

999.161

459.356

64.297

27.426

58.303

526.587

-

-

2.915

1.730

2.587

4.871

-

12.209

1.987

-

-

-

8.676

5.397

-

740

-

13.886

3.305

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE , Censo Demográfico - 2010
Extraído de: CEEP/CEPERJ - Anuário Estatístico do estado do Rio de Janeiro 2011
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Rede de Compartilhamento

O sistema proposto está con-
cebido para ser construído/
alimentado/atualizado 

com base em uma rede de compartilha-
mento, atendendo ao princípio da não 
hierarquização. Como usuários/produ-
tores de informações (nas áreas de 
saúde, educação, saneamento, logística, 
transporte de passageiros e carga, meio 
ambiente, segurança e defesa civil etc), 
considerem-se os órgãos estaduais e 
federais, prefeituras, concessionárias de 
serviços públicos, universidades, empre-
sas e organizações não governamentais. 

Particularmente em relação às pre-
feituras, a experiência da extinta Fundação 
Cide – precisamente no “Programa de 
Despoluição da Baia da Guanabara” 
(PDBG) – permite a avaliação de um 
processo institucional que contemplou 
uma rede de informações, demonstran-
do a importância da construção de tal 
rede com esta esfera administrativa.

Uma das conclusões sobre essa ativi-
dade, desenvolvida há mais de uma déca-
da, é que não se estabeleçam hierarquias 
entre níveis de governo, fortalecendo, 
portanto, a decisão de se criar uma rede 
de compartilhamento das informações 
no Sirem. 

O modelo da Rede LabGeo-RJ, da 
Fundação Ceperj, se constituir em um 
importante ponto de partida para a 
definição de algumas questões. Esta 
Rede, construída pela extinta Fundação 

Cide, foi constituída por um conjunto de 
órgãos do governo do estado do Rio de 
Janeiro e pelas prefeituras abrangidas 
pelo PDBG, responsáveis pela produção 
e gestão de informações setoriais, através 
da participação da definição de especifi-
cações e estruturação dos metadados 
relativos às respectivas disciplinas, man-
tendo os conjuntos dos seus bancos de 
dados, georreferenciados ou não, segun-
do as padronizações estabelecidas.

O objetivo inicial da Rede foi con-
tribuir para os esforços do Programa 
de Despoluição da Baía de Guanabara 
– PDBG –, com o desenvolvimento de 
um Laboratório de Geoprocessamento 
que possibilitasse ao gestor público e a 
pesquisadores o acesso rápido a infor-
mações georreferenciadas e atualizadas 
da Região da Bacia da Baía de Guana-
bara, com vistas ao desenvolvimento 
de planos de ação e pesquisas desti-
nadas à manutenção e ampliação das 
atividades de recuperação ambiental e 
despoluição da Baía.

Utilizando recursos do Programa de 
Despoluição da Baía de Guanabara – 
PDBG –, a extinta Fundação Cide, deu 
início ao processo de implantação da 
Rede, no ano de 2002,com a instalação 
de um laboratório de geoprocessamen-
to na então Fundação Cide, destinado 
ao atendimento das demandas internas 
e ao armazenamento e disseminação, 
via “web”, de dados e metadados pro-

duzidos pelos membros da Rede; cri-
ação de núcleos de geoprocessamento 
nas prefeituras abrangidas pelo Pro-
grama, viabilizados por meio da cessão, 
pela Fundação Cide, de equipamentos 
e “softwares” e, também, capacitação 
de técnicos municipais; compatibili-
zação e compartilhamento das bases 
de dados e metadados da Fundação 
Cide, municípios e órgãos estaduais 
integrantes da Rede. 

Atualmente, com apoio da Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (Finep), 
a Rede está em fase de reestruturação, 
sendo entendida como uma iniciativa 
em direção à criação de uma Infraes-
trutura Estadual de Dados Espaciais 
(IDE-RJ), que criará a infraestrutura 
tecnológica e conceitual capaz de 
promover a interação e troca de in-
formações entre os membros compo-
nentes da Rede. A missão é a de pro-
mover o desenvolvimento coordenado, 
uso, compartilhamento e disseminação 
de dados espaciais.

O conceito de “rede” é, a meu ver, 
aquele que apresenta um modo eficaz 
de superação de resistências e de de-
senvolvimento de uma cultura de di-
reitos e deveres iguais no ambiente de 
parceria que deve vertebrar o Sirem, 
para a implantação da pretendida 
“Governança Metropolitana”.

Programa de Despoluição da Baía de Guanabara foi o primeiro atendido pela Rede de Compartilhamento, com acesso rápido a informações georreferenciadas e atualizadas
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Estações de trabalhoEstações de trabalhoEstações de trabalho

Figura 1 - ilustra a fase inicial de funcionamento da Rede Lab-
Geo-RJ, onde o ponto central representa o servidor que “recebe” 
a base de dados de dados oferecida pelos parceiros e a torna dis-
ponível de forma integrada e formatada. Permite que o internauta 
monte seu mapa temático, sobreponha as diversas informações 
geográficas e espacializa dados socioeconômicos. 

Figura 2 - representa o adensamento esperado da Rede, quan-
do os diversos parceiros deverão criar ligações diretas, encurtando 
os caminhos, estabelecendo trocas mais detalhadas e específicas, 
aprofundando suas pesquisas.

 

 

Figura 1

Figura 2

Funcionamento da Rede
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“O Curso tem por objetivo qualificar os alunos para as funções 
de planejamento e de gestão na administração pública e para 
as atividades de formulação e análise de políticas públicas. Tem 
como foco tanto o planejamento e a gestão nas áreas tradicio-

nais de competência do Estado, quanto as novas fun-
ções que cabem aos governos em decorrência da 

rápida evolução tecnológica, social e econômica 
que caracteriza este começo de século XXI. Sua 
premissa básica é a de que nenhuma sociedade 
verdadeiramente desenvolvida pode prescindir 
da presença de um Estado moderno e eficaz, o 

que só se constrói com servidores qualificados 
e conscientes da contribuição que dão ao desen-

volvimento da nação.”

Diretor de Relações Institucionais da Rede de Tecnologia & 

Inovação do Rio de Janeiro

Especialista em economia agrícola pelo Instituto de Economia Agrícola 

da Universidade de Oxford (Inglaterra), mestre em Economia pela 

Faculté de Droit et Sciences Economiques da Université de Paris, (França) 

e graduado em economia também pela Université de Paris
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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TITO RyFF

há 20 ANOS FORMANDO GESTORES
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Para acompanhar a evolução do nosso Estado, NÓS INOVAMOS.
Entendendo a necessidade dos nossos gestores, agora, 20% do Curso de 
Especialização em Administração pública poderá ser oferecido em EAD. 
 
A Escola de Gestão de Políticas Públicas é única no Estado. Com mais de 
20 anos de tradição e expertise na formação do servidor público. São mais 
de 66 cursos de capacitação, além de pós-graduação, abrangendo espe-
cialização, extensão e atualização.

VAI SE ESPECIALIZAR PARA 
O SETOR PÚBLICO?

CONhEÇA O qUE A ESCOLA DE GOVERNO PREPAROU PRA VOCê

Garantir o seu sucesso 
é a nossa missão

Garanta a sua vaga!
Site: www.ceperj.rj.gov.br

E-mail: egpp@ceperj.rj.gov.br

Tels.: (21)2334-7110 / 7107

Confira também: 
Extensão em Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Início: 05/03/2012
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ARTIGO

Marcus São Thiago
Advogado e Diretor de Concursos e Processos Seletivos da Fundação Ceperj

Rafael Rihan
Advogado, Presidente da OAB Jovem-RJ e Assessor Especial da Fundação Ceperj

A necessidade de uma lei geral 
de concursos públicos

Falta de parâmetros mínimos para a elaboração de editais e para a organização de con-
cursos nem sempre atendem à Administração Pública e geram sensação de insegurança

O s concursos públicos nun-
ca tiveram tanta importân-
cia em nosso país. As 

atividades que permeiam os certames 
constituíram um mercado que engloba, 
desde as organizadoras, até os cursos 
preparatórios e as editoras especializa-
das, e movimenta anualmente incalcu-
láveis somas de dinheiro.

A Constituição de 1988 merece aplau-
sos por ter sido a grande responsável 
por esta importante transformação, ao 
romper com um passado onde era co-
mum o ingresso no serviço público “pela 
janela”, através de apadrinhamento 
político. A Constituição não deixa dúvi-
da: em cargo público só se ingressa me-
diante concurso público, ressalvados os 
cargos comissionados e os temporários, 
previstos no texto constitucional.

Nossa Carta Magna, analítica que é, até 
que dispõe, consideravelmente, sobre o 
instituto normatizando, ela mesma, seus 
aspectos de maior relevância, sendo eles: 
a necessidade dos concursos serem de 
provas ou de provas e títulos (art. 37, II); 
fixação do prazo de validade de até dois 
anos, prorrogável por igual período (art. 

37, III); prioridade na convocação durante 
o prazo de validade, para os candidatos 
já aprovados sob os novos concursados 
(art. 37, IV), além da iniciativa do chefe do 
Poder Executivo para legislar sobre a ma-
téria (art. 61, § 1.º, II, “c”).

Contudo, a Lei Maior é omissa num 
ponto fundamental: deixou de inserir 
no rol das competências da União, a 
prerrogativa para legislar sobre normas 
gerais de concursos públicos para in-
gresso no serviço público. Poderia tê-lo 
feito, a exemplo do inciso XXVII, do seu 
Artigo 22, que estabeleceu a competên-
cia da União para legislar sobre nor-
mas gerais de licitações e contratações 
da Administração Pública de todos os 
entes federados. Esta regra deu origem 
à Lei nº 8.666/1993 e a todas as outras, 
de abrangência nacional, editadas pela 
União sobre o tema. 

Essa omissão constitucional causou 
um vácuo legislativo sobre o assunto e 
consagrou a máxima repetida aos qua-
tro ventos: “o edital é a lei do concurso”.

Para se ter uma idéia do quão isto é 
temerário, basta estabelecer-se uma 
comparação com a situação hipotética, 

na qual o nosso país não tivesse uma Lei 
de Licitações, sendo cada ente federado 
competente para editar o seu próprio 
Estatuto sobre a matéria. Pior ainda, se-
ria o hipotético quadro de não editarem 
lei alguma e criarem regras para os pro-
cedimentos licitatórios a cada vez que 
publicassem um edital. 

 Via de regra, é isto o que ocorre com 
os editais dos concursos públicos, que 
variam absurdamente a cada certame, 
muitas vezes até para ingresso nos 
quadros de um mesmo ente federa-
tivo e, em alguns casos, até para um 
único órgão. 

É inaceitável que os editais de con-
cursos públicos possam variar tanto, 
dependendo da organizadora con-
tratada para realizar o certame. Em 
que pese o fato do mesmo importar 
num ato administrativo de competên-
cia do titular do órgão que está dis-
ponibilizando as vagas, geralmente 
é elaborado pela organizadora con-
tratada, cabendo ao primeiro apenas 
revisá-lo e aprová-lo, mas nem sem-
pre isso é feito de forma acurada.

Contudo, a enorme variação de re-
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gras editalícias, dependendo do con-
curso, está longe de ser o maior dos 
problemas. Não raro, nos deparamos 
com editais mal elaborados, por vezes 
contraditórios e que trazem disposições 
que atentam contra os princípios mais 
comezinhos da Administração Pública, 
dentre as quais podemos citar: taxas de 
inscrição desproporcionais; inscrições 
exclusivamente presenciais; pontuação 
de títulos tendenciosa, de modo a bene-
ficiar determinado grupo de candidatos; 
limitações ao direito de interpor recur-
sos; entre outras.

A falta de uma lei geral, que defina 
parâmetros mínimos para os editais e 
para a organização dos concursos, gera 
enorme insegurança jurídica não só aos 
candidatos, mas à própria Administração, 
pois fica sujeita a um controle judicial 
feito a partir, não de regras, mas, basica-
mente, de princípios, alargando-se imen-
samente a margem de subjetividade na 
interpretação do julgador.

A República Federativa do Brasil 
tem atualmente 26 Estados, um Dis-
trito Federal, 5.564 municípios, além 
da União. Todos estes entes federados 
detêm competência para legislarem 
sobre concursos públicos, eis que a 
matéria é própria da organização ad-
ministrativa de cada um. 

Na prática, até hoje, salvo engano, 
nenhum deles exerceu esta competên-
cia de maneira exaustiva, com exceção 
do Distrito Federal, que chegou a editar 
uma Lei Geral de Concursos Públicos, 
mas esta foi declarada inconstitucional 
pelo Tribunal de Justiça, devido à sua 
iniciativa ter sido parlamentar e não do 
chefe do Executivo.

Alguns entes, como a própria União e 
o estado do Rio de Janeiro, tentaram re-
solver o problema da ausência de marco 
regulatório geral (ressalvadas as leis es-
parsas sobre questões específicas), por 
meio de Decretos, regulando os concur-
sos para ingresso nos seus órgãos da Ad-
ministração Direta e Indireta. São boas 
iniciativas, mas o problema continua 
porque não geram uniformização de 
procedimentos em nível nacional. 

À medida que dificilmente não ex-
trapolam a mera organização das 
próprias atividades da Administração, 
interferindo na esfera jurídica dos candi-
datos, os Decretos deste tipo, por mais 
bem intencionados que sejam, estão no 
limiar da inconstitucionalidade, já que 
não se admite em nosso sistema jurídico 
os chamados regulamentos autônomos. 
Cabe aos Decretos apenas disciplinar a 
boa aplicação da lei e não criar, modifi-
car ou extinguir direitos.

Contudo, a maior preocupação em 
relação aos concursos públicos reside 
na segurança. Como já foi dito, o uni-
verso em que estão inseridos forma um 
mercado que movimenta milhões de 
reais, e que, por isso mesmo atrai todo 
tipo de pessoas e empresas desejando 
auferir lucros, muitas delas oportuni-
stas e que ignoram completamente o 
interesse público.

São cada vez mais comuns notícias 
nos veículos de comunicação denun-
ciando fraudes, vazamentos e manipu-
lações em certames. Muitos desses ca-
sos poderiam ser evitados se houvesse 
uma lei que instituísse padrões de segu-
rança e organização. 

Diante destes fatos, verifica-se a 

urgência de um amplo debate social 
sobre este assunto, visando estabelecer 
um marco regulatório único, aplicável a 
todos os entes federados. Esta medida, 
ainda que sozinha não seja suficiente 
para corrigir todas as distorções que se 
apresentam atualmente, sem sombra de 
dúvida, erguerá o universo dos concur-
sos públicos a um novo patamar. 

É sempre importante lembrar, que 
através dos concursos públicos, o Estado, 
de forma democrática e justa, dá provi-
mento aos recursos humanos necessários 
à prestação de serviços à população. 

Através dos certames, são seleciona-
dos os quadros ao atendimento das ne-
cessidades básicas de nosso povo, que 
devem ser providas pelo Estado, como 
Sáude, Educação, Desenvolvimento 
Econômico (com geração de emprego 
e renda), Habitação, Saneamento Básico 
e outras, representadas por áreas estra-
tégicas nas esferas de governo.

Devido ao fato de serem instrumen-
tos para o aprimoramento e expansão 
deveres estatais junto à sociedade, é 
necessário um constante do aprimo-
ramento dos concursos públicos e um 
dos pontos fundamentais para que isto 
ocorra, é a uniformização de regras que 
garantam a legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência e a 
isonomia nos certames, através de uma 
Lei Geral de Concursos Públicos, oriunda 
de debates em diversos setores da so-
ciedade, com a devida chancela do Con-
gresso Nacional.

A falta de uma lei geral, 
que defina parâmetros 

mínimos para os editais 
e para a organização 
dos concursos, gera 

enorme insegurança 
jurídica não só aos can-
didatos, mas à própria 

Administração

O crescente número de concursos movimenta um mercado lucrativo, que atrai todo o tipo de empresa

Foto: Divulgação
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ARTIGO

Danielle Gomes 
Advogada - Pós graduada em Advocacia Empresarial
Membro Comissão Especial de Assuntos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Estado 
do Rio de Janeiro (2007/2009 e 2010/2013).
Secretária – Geral da Comissão de Direito Bancário da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Estado 
do Rio de Janeiro (2009 e 2010/2013).
Presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários da Subseção da OAB/RJ Barra da Tijuca (2009).

A tributação acompanha a 
evolução das sociedades 
desde a sua origem até os 

dias atuais. Alguns historiadores men-
cionam referências escritas de povos 
que viveram 2.350 a.C, que produziram 
documentos onde relatam algumas 
reformas a serem feitas no sistema tribu-
tário então vigente, diante a exigência 
de impostos extorsivos, leis opressivas, 
funcionários corruptos e confisco de 
bens. Outros documentos relatam que 
povos vencidos em atos de guerra eram 
obrigados a entregar suas riquezas e a 
pagar exações abusivas com forma de 
penalidade e submissão.

Atualmente, os tributos têm grande 
relevância social. Se antes estavam li-
gados a ideia de penalidade, hodier-
namente estão relacionados à ideia de 
ônus social, tendo em vista que custeiam 
diversos programas e ações do governo 
em diversas áreas, como previdência 
social, saúde, educação, entre outras, 
buscando, ainda, atingir o ideal de de-
senvolvimento paritário das regiões do 
país constitucionalmente previsto.

São óbvias as desigualdades econômicas 
e sociais entre os estados da federação, sen-

do de fácil constatação de que existem esta-
dos mais carentes que outros. Não obstante 
o inciso I do art. 151 da Constituição Federal 
instituir o princípio da uniformidade ge-
ográfica da tributação, estabelecendo que 
a União só deva exercer sua competên-
cia tributária de forma igualitária, não é 
admitido que haja dentro da federação 
realidades tributárias distintas, o que 
acabaria por transgredir o federalismo e 
inviabilizaria o desenvolvimento de suas 
unidades. Entretanto, diante do flagrante 
abismo socioeconômico que separa de-
terminadas regiões e estados, o legislador 
constituinte previu a concessão de incen-
tivos fiscais como exceção ao princípio 
da uniformidade geográfica, observados 
alguns requisitos contidos dentro do 
próprio texto. 

Cabe esclarecer que um dos primados 
constitucionais é a redução das desigual-
dades, assim sendo, a concessão, dos 
chamados incentivos fiscais, encontra-se 
prevista em diversos artigos, dos quais 
destacamos: art. 3º incisos, III e IV, em 
campo harmônico com o art. 43 e seus 
parágrafos, ainda art. 174, tais artigos 
não tratam diretamente da concessão de 
benefícios, mas do estabelecimento de 

diretrizes que visam a persecução de um 
desenvolvimento equilibrado.

Consagrados tributaristas têm se posi-
cionado no sentido de que o disposto no 
inciso I do art. 151 se aplica aos estados 
e municípios quando da concessão dos 
seus incentivos fiscais, assim reputam 
inconstitucional qualquer benefício fis-
cal que contemple extensão territorial 
menor que uma das regiões nacionais.

Este raciocínio não se coaduna com a 
hermenêutica extraída do corpo constitu-
cional, aduzimos que os incentivos devem 
instituir cooperação concorrente entre 
diferente regiões e unidades federativas 
distintas, não servindo à concorrência des-
leal e predatória, mas a interdependência 
entre estes, assegurando a existência da 
concorrência. É assim que deve se desen-
volver o conceito de Estado social, nos ter-
mos do art. 174 da CRFB, em exercício de 
sua forma incentivadora. 

Sob esta concepção, um incentivo fiscal 
para que seja considerado constitucional 
a justificar a rejeição de receita que lhe é 
consequente, deve gerar um real avanço 
nos indicadores sociais com propagação 
de seus efeitos no desenvolvimento na 
qualidade de vida da população, ou seja, 

Tributação equilibrada para fomento 
de regiões, estados e municípios

Tributo remete à ideia de ônus social, cuja arrecadação é revertida para a população em 
programas dos governos nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e previdência
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deixando a esta um legado histórico.
Evidente que alguns desses benefícios 

podem não ocasionar impacto positivo 
nas condições sociais da população. O 
ente benevolente, nesses casos, deve 
exigir contrapartidas aos alcançados pela 
benesse fiscal, exemplificativamente: 
criação de programas de capacitação e 
profissionalização da população local, 
programas que visem a reconstitu-
ição, proteção e conservação do meio 
ambiente e o desenvolvimento da 
cultura. Assim a constitucionalidade 
dos incentivos fica atrelada a existên-
cia de vantagens não só econômicas, 
mas também sociais.

Outro requisito que norteia a con-
cessão dos benefícios fiscais é a tempo-
ralidade da lei instituidora, que ainda de-
verá traçar os contornos dos objetivos e 
finalidade pretendida com o benefício, 
sendo certo que a conquista do objetivo 
faz cessar as causas incentivadoras, sob 
pena de se criar um falso desenvolvi-
mento e instituir verdadeira afronta à 
isonomia, pois acabaria por criar uma 
classe especial de contribuintes.   

A forma mais comum de incentivo 
utilizada pelos estados e municípios é 
a isenção, ao contrário do que se pen-
sa a maioria das concessões de incen-
tivos fiscais não está relacionada com 
a criação de novos postos de trabalho 
e emprego, bem como com a busca da 

melhoria de qualidade de vida da popu-
lação. Estes são consequências, nem 
sempre visíveis, que podem ocorrer 
com a instalação de novos parques 
industriais, e não são determinantes 
para que um governo conceda ou 
não o incentivo fiscal. O objetivo mais 
comum com a instituição dos benefícios 
é o aumento da arrecadação e da receita 
do Estado ou Município, consequente-
mente uma maior produção de riqueza 
importa em maior arrecadação de im-
postos estaduais e municipais. 

Esta constatação decorre da inexistên-
cia de incentivos efetivos a micros, peque-
nas e médias empresas, que indubitavel-
mente são as que geram mais empregos. 

Outro giro, muitos benefícios fis-
cais vigentes criaram bolhas de desen-
volvimento que acabam tornando a 
comunidade beneficiada dependente 
destes, caso típico da Zona Franca de 
Manaus, que hoje é um polo industrial de 
produção de produtos eletrônicos. Basta 
pensar que a produção destes produtos 
no estado do Amazonas está muito dis-
tante do mercado consumidor. Portanto, 
assim que cessem os benefícios às indús-
trias que lá se instalaram se deslocarão 
para junto do seu mercado consumidor.

Assim fica claro que os incentivos fis-
cais devem respeitar a vocação dos es-
tados e dos municípios e da região que 
pretende ser desenvolvida. A atividade 

que surge com a concessão do incentivo 
deve manter-se mesmo após o seu fim.

No caso do estado e município do 
Rio de Janeiro, os incentivos para a cri-
ação de infraestrutura e capacitação 
dos prestadores de serviços para rece-
ber o turista, por exemplo, certamente 
atendem a vocação natural da cidade e 
tal atividade teria continuidade mesmo 
após o fim do incentivo fiscal. 

 A Constituição Federal prevê no art. 
180 que a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios promoverão e 
incentivarão o turismo como fator de de-
senvolvimento social e econômico. Tais 
incentivos promovidos pelos entes políti-
cos supracitados estão preenchendo o 
ideal da concessão de incentivos fiscais. 
As atividades por eles promovidas têm a 
capacidade de se manterem mesmo sem 
a sua existência, tendo em vista a sua 
temporariedade, não criando uma situ-
ação econômica artificial, em que existe 
uma relação promíscua de dependência 
do incentivo para desenvolvimento de 
certa atividade. O benefício não pode 
e não deve ser o único motivo de ma-
nutenção de determinado negócio ou 
atividade, apenas deve servir de veículo 
de fomento de atividade já existente e 
vocacional, ainda não exploradas pela 
comunidade em sua plenitude.

Benefícios fiscais geram empregos, principalmente com a instalação de parques industriais. Tais benefícios impactam em maior receita para estados e municípios
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InFormaÇÃo AO SEU ALCANCE
a  quaLquer hora, 
de quaLquer Lugar
www.ceperj.rj.gov.br

Acesse o nosso site e confira 
também a última versão do 
Boletim de Conjuntura Econômica
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David Morais
Bacharel em Ciências Sociais - UFMG
Mestrado em Sociologia - IUPERJ 
Dutorado em Geografia - UFRJ 
Especialista em Segurança Pública
Professor e pesquisador - Universidade Cândido Mendes

Padrões criminais e espaço público

A população residente nos 
grandes centros urbanos 
brasileiros - em nosso caso 

a cidade do Rio de Janeiro - tem vivido 
ao longo das últimas décadas sob o es-
pectro do binômio “violência/seguran-
ça”, situação que, paulatinamente, mina 
as condições de vida e os indicadores de 
bem estar da população. Nos últimos 
anos, porém, acrescentou-se um tercei-
ro ingrediente: o medo, elemento que 
passa a compor o dia a dia do cidadão 
e remete não só à questão da proteção 
aos direitos humanos, principalmente a 
proteção à vida como direito fundamen-
tal, como tem reflexo direto nos níveis 
de urbanidade e econômicos da cidade.

A questão do medo tem sido tradi-

cionalmente enfocada a partir das 
análises estatísticas das incidências 
criminais copiladas pelos órgãos de se-
gurança pública. Também são encontra-
dos estudos que adotam “surveys”, pro-
curando avaliar, quantitativamente, níveis 
de vitimização apresentados pela popu-
lação de determinada região ou cidade.

Entender essa problemática, porém, 
requer tratar a cidade como um local 
privilegiado para se observar os padrões 
de atitudes e comportamentos dos ci-
dadãos e de seu relacionamento com o 
espaço público. Neste convivem os mais 
diversos grupos sociais em movimen-
tos, ora conflituosos ora harmônicos, 
organizados sob variados contornos tais 
quais as infindáveis formas obtidas com a 

Produção de indicadores da criminalidade no Rio de Janeiro ainda não atingem padrão 
de confiabilidade. Resultado implica na análise equivocada em relação a questão, o que 

dificulta a criação de políticas públicas de combate à violência

movimentação de um caleidoscópio, po-
dendo ser operados simultaneamente. É 
nessa sucessão rápida e cambiante de cir-
culação que os indivíduos criam, desen-
volvem e praticam suas ações políticas, 
sociais, econômicas e culturais.

Sendo assim, nosso trabalho objetiva 
não só deslocar o foco da simples carac-
terização dos crimes e criminosos, mas 
apresentar informações que ajudem a 
refletir sobre como o cidadão comum 
reage à violência (real ou potencial) e 
quais as implicações deste comporta-
mento na sua percepção sobre o centro 
da cidade e nos mecanismos elaborados 
com fins a sua autoproteção no ir e vir 
por essa área.
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A desordem, ruas estreitas e escuras figuram como alguns dos fatores que mais implicam na sensação de insegurança da população da cidade do Rio de Janeiro
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Espaço público e segurança

A cidade do Rio de Janeiro é 
mundialmente conhecida 
pelas suas belezas naturais 

que encantam todos aqueles que a visi-
tam.  Sua região central possui as mais 
antigas construções que remontam o 
período colonial brasileiro, ruas estreitas 
pavimentadas por pedras e, ainda hoje, 
guardam espalhados por ruas e vielas os 
esplendores daquele período.

O centro da cidade tradicionalmente 
se caracteriza pela impessoalidade e 
pela frieza nas relações sociais esta-
belecidas entre aqueles que, cotidi-
anamente, transitam por suas ruas e 
praças. Essa tensão nos contatos entre 
os transeuntes é, em boa parte, devido 
às complexas redes de interações cria-
das e mantidas pelos membros das dis-
tintas subculturas, que ocupam as ruas 
e praças do centro urbano. Nesse ponto, 
poderíamos apontar como sendo dois 
os elementos mais importantes no en-
tendimento do por quê do aumento do 
crime e as taxas de urbanização, são o 
fato do centro da cidade ser o amalgama 
de dois mundo: por um lado, o “market 
place” ¹ apontado por Max Weber, por 
aglutinar em sua áreas centrais as prin-
cipais atividades econômicas da cidade, 
e, concomitantemente, é o mundo dos 
“estrangeiros”², em função da impes-
soalidade no trato entre aqueles que 
trabalham nessas áreas ou por aque-
las pessoas que circulam esporadica-
mente por ele.

Neste sentido estaremos analisan-
do as implicações da violência sobre 
os espaços públicos, entendidos aqui 
como um espaço.

Entretanto, a cidade tem apresentado 
nas últimas décadas um crescimento 
enorme de sua população e trouxe 
consigo não só a deterioração física do 
espaço urbano, como também a dete-
rioração social. E dessa, o aumento da 
criminalidade é marca indelével. Mais 
contundente do que o próprio crime é 

a emergência de um novo problema: o 
medo dos cidadãos em circular pelas 
vias públicas. Essa realidade é patente na 
percepção do carioca ao apontar o binô-
mio “natureza - pontos turísticos” como o 
que existe de melhor na cidade (56,%), ao 
passo que “violência/segurança” ocupari-
am o extremo oposto dessa percepção 
com (75,%) de opiniões contrárias ³.

Quanto à questão da violência e do 
medo nos grandes centros urbanos, 
muito se tem discutido no campo das 
ciências sociais a respeito de como 
produzir indicadores confiáveis de 
criminalidade. Em qualquer esfera da 
administração pública brasileira, é fácil 
reconhecer que não há qualquer sis-
temática na produção de indicadores, 
impedindo a análise e a orientação das 
políticas públicas. Mas, os indicadores 

de criminalidade têm uma relação no 
mínimo problemática com a produção 
da sensação de segurança.

A diminuição no número de crimes 
produziria um aumento na percepção 
social da ordem pública? Pelo menos 
nos níveis de incidência criminal que 
conhecemos hoje é razoável pensar que 
seria necessária uma variação bastante 
acentuada para ser percebida pela so-
ciedade. Isso sem considerar o efeito 
inercial das experiências, onde por 
um longo tempo as pessoas teriam a 
memória de ocorrências desagradáveis. 

A suposição inversa parece que vai se 
tornando cada vez mais atraente para os 
planejadores da segurança pública: um 
aumento na sensação de segurança pode-
ria ter um impacto significativo na redução 
dos próprios índices de criminalidade. 

Esta é uma hipótese central no pro-
grama Tolerância Zero, exportado a par-
tir de Nova Iorque como solução para 
a questão da segurança. Reduzindo a 
visibilidade da desordem, a população 
resgataria sua autoestima e, a partir daí, 
retomaria controle sobre o espaço ur-
bano, diminuindo as possibilidades de 
entrada numa carreira criminal.

Por trás desta teoria, está um reconheci-
mento da vinculação desta sensação de 
segurança com a forma como se estrutu-
ra o espaço público. A materialidade da 
ordem se transformaria em ordem pro-

priamente dita. Produzir segurança – e 
aqui voltamos aos aspectos não policiais 
da questão – seria oferecer um espaço 
urbano ordenado, o que talvez possa 
ser associado à qualidade de vida. Em 
vez da ação segregacionista que vinha 
prevalecendo, expressa em grades e 
condomínios fechados, uma interven-
ção de caráter mais amplo oferecendo 
iluminação, conservação de prédios, pre-
sença do poder público que atinja áreas 
carentes da cidade.

¹ Weber (1966)   ² Simmel (1980)  ³ IBOPE (2008)   
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 O centro da cidade é um dos locais que mais sofre com o aumento da incidência de crimes
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Breve revisão da literatura

O bserva-se, nos últimos 
anos, a mudança do foco 
de análise da criminali-

dade. Enquanto as pesquisas, tradi-
cionalmente, focam sua atenção nas 
motivações dos criminosos, os recentes 
trabalhos nessa área têm se devotado 
em buscar explicações sobre os even-
tos criminais, preocupados em enfatizar 
o local onde ocorrem tais fatos como 
a principal perspectiva. A localização 
do crime surge como o elemento de 
primária importância na avaliação da 
criminalidade, como também na busca 
de formas de prevenção do crime (Cano 
1997; Eck e Weisburd 1995; Fundação 
João Pinheiro, 1999, Grogger e Weather-
ford 1995; Morais, 1997 e 1998; Pain, 2000; 
Tirelli, 1997; Weisburd, 1997).

Nesse sentido, a teoria da escolha 
racional surge como uma das perspec-
tivas explicativas da vinculação entre o 
lugar e o evento criminoso, na medida 
em que sugere o estabelecimento de 
um processo cognitivo por parte do in-
divíduo, com vista a construir um rela-
cionamento entre objetivos e a determi-
nação de um significado de uma ofensa, 
em vias de ser cometida, de modo a 
torná-la racionalmente explicável. Indi-
víduos calculam racionalmente custos 
e benefícios, tanto dos atos criminosos 
como não criminosos. Ademais, nesse 
cálculo, é considerado outro elemen-
to desse processo cognitivo, que é a 
probabilidade de ser pego pelo ato 
(Becker 1963, Conish e Clark 1986).

Em outras palavras, parte-se do pres-
suposto que criminosos realizam es-
colhas sobre quando, onde, quanto 
e contra quem irão cometer um ato 
criminoso, tendo por base conhecimen-
tos obtidos a priori sobre o ambiente 
e os objetivos. Para tanto, selecionam 
vítimas lucrativas, aqueles que pelos 
seus cálculos consideram mais fáceis de 
serem dominadas e passíveis de atacadas 
em locais escuros ou afastados.

A teoria da atividade rotineira é outra 

perspectiva de vincular o local à ocor-
rência de crimes. Para tanto coloca em 
evidência que para ocorrer um crime é 
necessária a confluência concomitante 
de três elementos centrais: a motivação 
do indivíduo em cometer um ato ilícito, 
a existência de um alvo apropriado e 
a falta de uma segurança adequada 
(Cohen e Felson, 1979).

Esta perspectiva é posteriormente re-
finada por Eck (1994), ao introduzir um 
terceiro elemento acerca da ausência da 
segurança adequada. Com base nos tra-
balhos de Felson e integrando o lugar 
na perspectiva da atividade rotineira, 
Eck (1984) propõe a introdução de um 
terceiro controlador: “place manager”. 
Este novo controlador cuidaria efetiva-
mente de um determinado lugar, ao 
regular o comportamento nos locais onde 
exerce seu controle. Assim, a presença de 
qualquer destes controladores terá o 
poder de inibir a emergência do com-
portamento criminal, ao passo que sua 
ausência pode promovê-lo. 

O suposto desta abordagem é que 
decisões para a seleção de alvos são 
racionais, envolvendo ponderações de 
custos e benefícios acerca da viabilidade 
da realização de certos tipos de delitos 
em condições particulares. Embora os 
agressores não tenham domínio total 
das informações necessárias para esta 
ponderação, eles deliberam racional-
mente de acordo com um contexto 
espacialmente e temporalmente defini-
dos, envolvendo pessoas e objetos.

Uma das conseqüências importantes 
sugeridas pela exploração do modelo é a 
de que cada um dos fatores deve ser ob-
servado a partir de indicadores distintos 
conforme o contexto socioeconômico. 
Em termos teóricos, isso significa que em 
determinados contextos, os constrangi-
mentos socioinstitucionais da atividade 
criminosa serão mais centrais na definição 
do tipo de atividade delinquente do que 
os custos de oportunidade derivados dos 
recursos controlados pelos agentes de 

delitos. Em outras palavras, o grau de de-
senvolvimento de um local corresponderá 
uma pauta de delitos, que estão relaciona-
das com as referências de ordem cultural 
e ordenam estruturas de preferência que 
orientam a ação criminosa (Felson, 1996, 
Felson e Clarke, 1998). 

Da combinação da teoria de escolha 
racional em conjunto com a teoria da 
atividade rotineira obtemos um terceiro 
modelo teórico denominado de teoria 
dos padrões criminais, que se propõe a 
auxiliar no processo de análise explica-
tiva da distribuição dos crimes em seus 
diversos locais de ocorrência. Argumen-
ta que o criminoso age racionalmente e, 
enquanto engajado em suas atividades 
rotineiras observa os lugares que não 
possuem vigilância e administradores 
locais. Os modos que estão dispostos 

O crescimento populacional não reflete apenas em problemas físicos do espaço urbano, mas também na deterioração da social
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na cidade às vítimas e a localização de 
potenciais alvos, por sua vez, chamam 
a atenção dos potenciais criminosos e 
exercem influência na distribuição dos 
eventos criminais no tempo e no espaço 
(Brantingham e Brantingham, 1993).

Este processo de reconhecimento do 
terreno é construído com base na idéia 
de que o cidadão, no seu dia a dia, ao 
circular pela cidade com destino ao local 
de trabalho, sua residência, para o lazer, 
etc, observa e memoriza estes trajetos, 
modelo cognitivo análogo ao do indivíduo 
criminoso com interesse em escolher fu-
turos possíveis alvos. Em suma, todas as 
pessoas possuem um padrão geográfico 
de circulação: este é o pressuposto básico 
da teoria do padrão criminal.

Assim, as atividades sociais no en-
torno de um local interagem simulta-

neamente com o ambiente físico deste 
mesmo local de modo a influenciar na 
probabilidade do crime ocorrer. 

A importância do local como ele-
mento propiciador do maior entendi-
mento acerca dos crimes ocorridos 
nas urbes modernas, devido ao fato 
das ocorrências criminais não serem 
randomicamente distribuídas pelo es-
paço, mas agrupadas em certas áreas 
(Block e Block, 1995:147), originaram 
diversos estudos sobre a prevenção 
de crimes. Em face desta abordagem, 
detecta-se uma rotação no posiciona-
mento analítico de enfocar a questão 
do crime, devido ao fato destes atos 
apresentarem maiores concentrações 
em determinados pontos da ci-
dade, chamada “hot spots”. Sherman 
(1995:36) definirá áreas de hot spot 
como sendo “small place in which the 
occurrence of crime is so frequent that 
it is highly predictable, at least over a 
one year period”.

São estes locais, que apresentam alta 
concentração de oportunidades para a 
ocorrência de crimes, por fornecerem 
alvos fáceis e compensadores, ou por 
apresentarem dificuldades de ordem 
técnica ou física para a implementação 
de mecanismos eficientes de controle 
social e vigilância.

O modo pelo qual as pessoas per-
cebem e introjetam a sensação de se-
gurança/ insegurança na geografia da 
cidade é elemento fundamental na 
compreensão do fenômeno do medo 
do crime nos grandes centros urbanos. 
Essa percepção habilita os indivíduos 
a reconhecerem o papel do espaço e 
do lugar em sua própria biografia, bem 
como o relacionamento existente entre 
eles e sua vizinhança, seu território ou, 
para usar a linguagem dos grupos de rua, 
seu “pedaço”. E os leva, ainda, a julgarem 
a importância dos acontecimentos em 
outros lugares “nos pedaços de outros 
povos” (Harvey, 1973; Rengert e Pelfrey 
Jr., 1995; Sasson, 1995).

A literatura sobre o que se conceitua 
como sendo ”medo do crime”, suas causas 
e expressão espacial é considerável. Par-
timos da conceituação de Ferraro e La 
Grange (1987), segundo a qual o medo 
reflete, de modo geral, a percepção cog-
nitiva sobre a segurança em um bairro 

ou região. Esta definição foi posterior-
mente adotada por Rountree e Land 
(1996) sob o conceito de “medo cog-
nitivo” associado à percepção de risco. 
No entanto, Ferraro e La Grange (1987) 
apresentam um elemento novo na 
abordagem do tema, ao caracterizarem 
o medo como uma reação emocional, 
pessoal e afetiva frente à possibilidade 
de ser vítima de um tipo específico de 
crime. Esta perspectiva se evidencia 
em Lotz (1979) e Gates e Rohe (1987), 
quando enfocam a dimensão afetiva do 
medo do crime, como uma experiência 
associada à percepção do risco pessoal 
de ser vitimizado, mais comum no caso 
das mulheres e das pessoas idosas.

A presença de um componente emo-
cional embutido na percepção do que 
se entende por medo do crime entre 
os diferentes grupos populacionais cria, 
por sua vez, um problema na fundamen-
tação metodológica, quando se deseja 
realizar a sua mensuração, principal-
mente pela dificuldade em distinguir en-
tre o medo gerado pela sensação de vul-
nerabilidade, daquele proveniente do 
cálculo da percepção do risco. Ademais, 
percepções, atitudes e aspirações dos 
indivíduos sofrem alterações substan-
ciais conforme o gênero, faixa etária, 
etnia, classe social e ocupação. Smith 
(1987) apresenta uma extensa e com-
plexa gama de fatores causadores do 
medo do crime que, em última instân-
cia, corroboram a idéia de que este 
sentimento é socialmente construído.

As atividades sociais 
no entorno de um local 
interagem simultanea-
mente com o ambiente 

físico deste mesmo 
local de modo a influ-

enciar na probabilidade 
de o crime ocorrer
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A dimensão de gênero, por exemplo, 
é objeto de ativa reflexão e produção de 
trabalhos acadêmicos e práticos, e tem 
seu foco no medo dos assédios sexuais, 
assaltos e agressões violentas (Morais e 
Carvalho, 2006, sendo que o estupro ocu-
pa posição proeminente nesta questão 
(Smith, 1987), enquanto o constrangi-
mento do comportamento feminino tem 
sido caracterizado como a “expressão es-
pacial do patriarcalismo” (Valentine, 1989 
e 1992, Pain, 1991 e 1997).

Não podemos deixar de mencionar 
a importância dos aspectos ambientais, 
físicos e sociais sobre a percepção do 
que seja perigoso ou não, enfocados no 
clássico trabalho Broken Windows, de-
senvolvido por Wilson e Kelling (1982) 
e posteriormente revisado e ampliado 
por Kelling e Coles (1996). Estes fatores 
ambientais são entendidos como gera-
dores do medo, principalmente quando 
associados à combinação das incivi-
lidades físicas e sociais (Skogan, 1990). 
Dentre os sinais de declínio físico, que 

podem significar ameaças, incluem-se 
as evidências de vandalismo, de lixo 
espalhado pela calçada, de paredes 
repletas de grafites e de prédios aban-
donados. Em conjunto, estes sinais de 
deterioração sugerem tanto a falta de 
uma coesão da comunidade como a 
desorganização social (Herbert, 1993). 
Similarmente, ameaças podem estar 
socialmente associadas à presença de 
“indesejáveis”, como, por exemplo, men-
digos com atitudes violentas, bêbados, 
prostitutas, usuários de drogas e grupos 
de jovens barulhentos.

Broken Windows influenciou no de-
senvolvimento daquilo que passou a 
ser conhecido como “tolerância zero”, 
modelo estabelecido e disseminado a 
partir do Departamento de Polícia de 
Nova York, “fruto do período de vigorosa 
re-engenharia organizacional”, que cau-
sou furor entre os políticos por apresen-

tar resultados favoráveis na diminuição 
da criminalidade. 

Algumas das visões do fenômeno, 
apresentadas por arquitetos, geógrafos, 
fotógrafos, artistas plásticos, sociólogos, 
urbanistas, dentre outros especialistas 
(Ellin, 1997), apontam que o sentimen-
to de medo pode ser expresso de ma-
neiras diversas, de acordo com a fonte 
disseminadora: a forma arquitetônica 
que as construções das casas e edifícios 
começam a apresentar, a atitude hostil 
com os “moradores de rua” e, até a des-
confiança frente à nova cultura ciberné-
tica que chegou de vez em nossas vidas.

Estas idéias estão presentes na 
chamada criminologia ambiental, onde 
as características micro espaciais do lu-
gar e de sua localização são vistas como 
elementos importantes para o entendi-
mento da distribuição espacial e tempo-
ral do medo. Ambientes transformam-se 
completamente quando acarretando o 
medo, passam a ser evitados. As regiões 
centrais das cidades são o exemplo clássi-

co destas percepções: durante o dia apre-
sentam um fervilhar de pessoas e carros 
circulando, enquanto à noite estão quase 
desertas - e os poucos que circulam pelas 
ruas movimentam-se de modo rápido e 
amedrontado (Kirk, 1988 e 1989).

 Atrelada a dimensão espacial, deve-
mos considerar ainda a organizacional 
dos órgãos de segurança, mais precisa-
mente a Polícia e o sistema de justiça, 
bem como o grau de confiança da popu-
lação nessas instituições. Recentes pes-
quisas realizadas com habitantes do Rio 
de Janeiro e de Niterói sobre a violên-
cia na cidade, bem como em relação 
à avaliação que fazem da atuação da 
polícia, revela um quadro preocu-
pante: grande parte dos entrevistados 
considerou que a prática da Polícia 
contribui para o aumento da violên-
cia, demonstrando que a instituição não 
goza da confiança dos cidadãos e é con-

siderada fonte de insegurança. (Morais 
e Heringer, 1999; Morais 2003 e 2005). 

De qualquer modo, o medo reflete 
as experiências individuais e se apre-
senta sob duas dimensões: a primeira 
refere-se à maior propensão a sentir 
medo do crime em  indivíduos de ex-
periências de vitimização; a segunda é 
construída por meio dos relatos das ex-
periências indiretas de vitimização, so-
fridas por amigos e parentes próximos, 
que exercem efeito similar na sensação 
do medo frente ao crime.

É importante destacar que as per-
cepções negativas sobre a cidade e, em 
alguns casos, sobre o bairro em que se 
vive, trazem consequências concretas 
para a vida dos moradores, traduzidas 
em mudanças de comportamento e 
em medidas específicas destinadas à 
sua autoproteção. 

Outro ângulo de análise remete à 
influência dos meios de comunicação 
no aumento da sensação de insegu-
rança. Estudos sobre o efeito dos meios 

de comunicação no inconsciente co-
letivo constatam que é perturbador 
e desigual. A divulgação de um crime 
envolvendo uma menina da classe mé-
dia residente na Zona Sul, por exemplo, 
tem um poder muito mais devastador 
sobre a sensação geral de insegurança 
do que 10 mortes isoladas em favelas 
da Zona Norte do Rio - assinala a segre-
gação social enfrentada pelas classes 
sociais mais carentes .

Assim, considerada todas essas 
vertentes de estudo, chegamos a uma 
conceituação, a ser levada em conta 
em nosso trabalho: o medo, como a 
combinação de um conjunto de ações 
e representações sociais - de cunho 
emocional, pessoal e afetivo - perpe-
tradas pelos indivíduos frente à pos-
sibilidade de ser vítima de um tipo 
específico de crime.

  Ver Oliveira (1995)   

  Não podemos deixar de mencionar a importância dos aspectos ambientais, 
 físicos e sociais sobre a percepção do que seja perigoso ou não
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Fonte de Dados

O s dados utilizados são 
provenientes de duas fontes. 
A primeira corresponde a 

dois “surveys” realizados na cidade do Rio 
de Janeiro, nos anos de 2003 e 2005.

As coletas dos dados priorizaram 
logradouros públicos de grande fluxo 
de transeuntes. No caso do “survey” de 

2005, uma amostra robusta com 3.820 
entrevistas distribuídas por 248 pontos 
de coleta, cobriu, de forma coerente e 
consistente, as 31 regiões administrati-
vas que compõem a cidade, segmenta-
dos em 10 grandes áreas. 

A segunda fonte é proveniente do 
ISP e composto por dados mensais dos 

registros policiais ocorridos na juris-
dição da 5ª Delegacia de Polícia, respon-
sável pela área central da cidade do Rio de 
Janeiro, referentes ao período de 2003 a 
setembro de 2008 e, os microdados das 
ocorrências no período de 2005 a junho de 
2008, onde são discriminados os locais dos 
fatos policiais.

Resultados

A o longo das últimas déca-
das, a cidade do Rio de Ja-
neiro tem sofrido mudanças 

significativas, relacionadas ao seu pro-
cesso de urbanização, ao crescimento 
demográfico, à concentração urbana e a 
metropolização. Paralelamente, a socie-
dade carioca enfrenta um problema que 
a deixa, dia após dia, mais amedrontada, 
até mesmo em relação ao simples ato de 
sair de casa: o crescimento da criminali-
dade urbana. Em função da inquietação 
do carioca frente à sua segurança, um 
dos elementos fundamentais da cidada-
nia é colocado em dúvida: o direito de ir e 
vir com segurança pela cidade.

É grande a preocupação da popu-
lação com relação à violência, como 
atestam os resultados das pesquisas. O 
ano de 2003 apresenta o maior percen-
tual de muito grande e grande preocu-
pação (86,4%). Mas, em 2005, apesar de 
apresentar percentual inferior a 2003, 
oito entre 10 cariocas persistem em con-
firmar a sua preocupação com a violên-
cia. Esse desassossego da população 
tem por desfecho a alteração de seus 
hábitos e comportamentos. 

Um dos elementos fundamentais da 
cidadania, o direito de ir e vir com segu-
rança pela cidade, é colocado em xeque 
ao observar os resultados de “surveys” , 
quando cruzamos as perguntas “quan-
do anda por aqui, neste local, o(a) Sr 

(a) se sente seguro ou inseguro” versus 
“quando anda pelas ruas e praças, o(a) 
Sr.(a) se sente seguro ou inseguro”, nesse 
momento a opinião dos entrevistados, 
quanto ao sentimento de segurança/
insegurança se mostra com clareza. Seja 
qual for o espaço público de coleta, bair-
ro ou cidade, a opção se sentir inseguro 
é a mais apontada por 35,8% e 48% em 
2003 ao passo que em 2005 teremos 
32,1% e 50,7%, respectivamente. Ob-
serva-se que a insegurança no local de 
moradia pequena queda, ao passo que 
a cidade apresenta um acréscimo de 2,7 
pontos percentuais. 

A soma de inseguro mais muito in-

seguro aponta respectivamente 37,6% 
para os espaços públicos nos bairros e 
67,2% na cidade. Essa percepção cor-
robora, mais uma vez, a idéia de que o 
desconhecido – a cidade – é mais inse-
guro que o conhecido – o bairro.  

Ao subdividirmos a cidade em 10 
extratos, observamos serem os mora-
dores do extrato oeste III aqueles que 
mais se consideram seguros em transi-
tar por ruas e praças de seus bairros, ao 
passo que estes mesmo locais quando 
localizados no centro da cidade, como 
esperado, apresentam os seus próprios 
moradores como aqueles mais seguros 
em transitar por suas vias de circulação.

Instituto de Segurança Pública, órgão estatal encarregado no tratamento e disseminação dos dados policiais no Estado do Rio de Janeiro 
Data Brasil (2003 e 2005)   

Nível

Muito seguro

Seguro

Mais ou menos seguro

Inseguro

Muito inseguro

NS / NR

Total

2003 (%)

2,3

30,0

22,8

35,8

9,2

-

100,0

Quando anda pelas ruas e praças perto de onde mora,  o(a) Sr.(a) se 
sente seguro ou inseguro?

Fonte: NESPC / Databrasil

2005 (%)

1,7

36,7

23,8

32,1

5,5

0,1

100,0

5

6

6

5
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Estrato

Norte I

Norte II

Norte III

Norte IV

Norte IV

Oeste I

Oeste II

Oeste III

Muito seguro

Centro 0,3

Quando anda pelas ruas e praças perto de onde mora, o(a) Sr.(a) se sente seguro ou inseguro?

Fonte: NESPC / Databrasil

Sul

Seguro Mais ou menos 
seguro Inseguro Muito inseguro NS / NR Total

1,6

2,1

1,6

2,1

1,6

1,8

0,8

1,3

2,9

29,2

32,1

39,8

33,2

34,6

38,3

23,6

53,4

43,5

35,2

28,2

17,5

34,8

28,3

23,6

27,8

18,8

18,6

25,2

47,8

32,1

33,2

28,5

29,1

38,7

41,2

23,8

33,8

28,3

17,0 5,5

5,7

6,8

1,8

5,8

7,9

5,2

3,1

2,9

8,4

0,3

0,3

0,5

-

0,3

-

0,3

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nível

Muito seguro

Seguro

Mais ou menos seguro

Inseguro

Muito inseguro

NS / NR

Total

2003 (%)

1,8

10,5

17,2

48,8

21,6

-

100,0

Sentimento de insegurança quando anda pelas ruas e praças 
do centro do Rio

Fonte: NESPC / Databrasil

2005 (%)

2,6

12,3

16,0

50,7

16,5

1,8

100,0

Mas, quem são as pessoas que alte-
raram de alguma maneira o seu cotidi-
ano, em função dos casos de violência 
na cidade do Rio de Janeiro? O grupo 
é constituído sobremaneira por pes-
soas do sexo feminino (60,5%), com 
idades pertencentes à faixa etária acima 
dos 49 anos (31,5%), nível educacional 
equivalente ao 2º Grau (31,3%); quanto 
à condição de trabalho são autônomos 
(24,8%), pertencentes à faixa mensal de 
rendimento entre 1 e 3 SM (36,8%), casa-
dos ou convivem maritalmente (43,5%), 
de cor branca (52,2%), residem em casas 
(60,7%), que são próprias (71,1%); não 
consideram que o local onde estão suas 
residência seja uma favela (78,1%) e afir-
mam não morar perto de favela (55,5%).

Os percentuais de pessoas que afir-
mam terem mudado suas atitudes e/ou 
comportamentos devido à violência na 
cidade do Rio de Janeiro apresentam-se 
consistentes ao longo das nossas pes-
quisas, embora possa ser observado um 
considerável declínio na última pesquisa 
(41,9%) em relação a 2003 (50,0%).

Os dados obtidos entre aqueles que 

afirmaram terem mudado suas atitudes e/
ou comportamentos resultam no cresci-
mento, já detectado em outros estudos, 
do sentimento de temor da população 
carioca em circular pelas vias públicas. 
Esta atitude exerce um efeito perverso 
sobre a população: deixa-se de sair nos 
horários noturnos por receio de sofrerem 
algum tipo de violência, as atividades so-

ciais diminuem sensivelmente e se eleva 
o nível de suspeita em relação aos de-
mais transeuntes da cidade. Em última 
instância, vive-se com medo e inseguro. 
Ademais, há o enfraquecimento do 
nível de confiança em relação às insti-
tuições encarregadas de zelar pela se-
gurança pública.

   O centro do Rio de Janeiro faz parte da 13ª Área Integrada de Segurança Pública, composta pela 5ª Delegacia de Policia Civil, o 13º Batalhão de Policia Militar 
e a 1ª Inspetoria da Guarda Municipal.   

7

7

30 Revista de Economia Fluminense



Não

Sim

Total

2003 (%)

50,0

50,0

100,0

No seu dia a dia, alguma coisa mudou por causa da violência ?

Fonte: NESPC / Databrasil

2005 (%)

58,1

41,9

100,0

1993 (%)

54,1

45,9

100,0

Essa desconfiança nas instituições li-
gadas ao controle e prevenção da ordem 
pública no Rio de Janeiro e a consequente 
avaliação negativa é observada de longa 
data. Em pesquisa realizada em 1993, os 
percentuais de desconfiança na atuação 
da polícia carioca e no judiciário apre-
sentavam consideráveis valores nega-
tivos 63,2% para a Polícia Civil e 70,3% para 
Polícia Militar, além da Justiça, com 54,4% 
de não confiabilidade . 

Essas desconfianças perduram na pes-
quisa realizada em 2005 , com suas atu-
ações indo de mal a pior. Para os entre-
vistados, a mais confiável, mesmo assim 
com 27,1% de confiabilidade, é a Polícia 
Federal, vindo a seguir o Poder Judiciário. 
No quesito menos confiável, a Polícia 
Militar apresenta primeiro posto (68,1%), 
vindo a seguir a Polícia Civil (61,3%). Os 
dados, referentes a essa mesma per-
gunta em 2008, mostram uma pequena 
melhora no nível de inconfiabilidade da 
Polícia Militar (65,0%), o mesmo ocorre 
em relação à Polícia Civil (57,0%).

A Guarda Municipal, mesmo não sen-
do uma instituição que tenha propósito 
a manutenção da segurança pública, 
apresenta níveis de desconfiança bem 
abaixo do que as apresentadas pelas 
duas instituições anteriormente men-
cionadas. Em 2003, tendo 46.6% dos en-
trevistados que não depositavam des-
confiança em seu trabalho, sobe para 

51,9%, em 2005 e, na última pesquisa 
realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Opinião Pública e Estatística (IBOPE), o 
nível de desconfiança é de 45,%, menos 
o apurado na pesquisa de 2003. 

Se formos tomar como modelo ideal, 
as vias públicas deveriam oferecer aos 
seus usuários uma convivência harmôni-
ca, sem que um seja mais ou menos 
valorizado que o outro. Para tanto, as 
vias devem propiciar boas condições 
de trafegabilidade, tanto de pedestres 
como de veículos, manutenção e quali-
dade urbana, compatíveis com o uso do 
entorno e com o desejo de seus habitantes, 
incentivando a utilização dos espaços 
públicos de modo a promoverem o 
convívio social. O mesmo raciocínio se 
aplica aos passeios públicos destinados 
primordialmente à circulação de pes-
soas, independente de idade, estatura, 
limitação de mobilidade ou percepção, 
com autonomia e segurança.

Ver Databrasil (1993), nessa pesquisa os partidos políticos aparecem como sendo a instituição com menor credibilidade para os cariocas.  
 Databrasil (2003).
 Databrasil. (2005).

  Bretas, e Morais. (2005).
  Veja o excelente trabalho de Jacobs (1961) sobre os usos do passeio público.

10

11

Em contrapartida, o que nos depara-
mos é o crescimento do número de tra-
jetos e locais urbanos transitados pela 
população que passam a fazer parte do 
rol de preocupações e análises cotidi-
anas das pessoas, receosas em transitar 
por áreas da cidade mais degradadas fi-
sicamente, consideradas pelo senso co-
mum como as mais propensas a causar 
algum tipo de violência aos seus 
transeuntes. Nesse aspecto, observa-se 
o crescimento nos valores percentuais 
em todos os comportamentos analisa-
dos, com ênfase nos quesitos prestar 
atenção às pessoas e evita passar em 
alguns lugares. Podemos considerar que 
tais atitudes implicam, em última instân-
cia, na necessidade de uma maior aten-
ção, por parte das autoridades governa-
mentais, no estabelecimento de políticas 
públicas voltadas para a revitalização dos 
espaços mais degradados da cidade.

Vive inseguro / tem medo

Anda mais atento

Sai menos de casa

Não sai à noite

Restrição de horários

Evita certos locais

Outros

1993 (%)

24,7

18,1

13,7

9,0

-

-

100,0

O que mudou na atitude  / comportamento das pessoas (para aqueles que sofreram algum tipo de violência)

Fo
nt

e:
 N

ES
PC

 / 
D

at
ab

ra
si

l
2003 (%)

25,2

18,1

19,2

29,4

-

-

100,0

2005 (%)

16,8

15,0

6,1

25,5

8,3

6,8

100,0Total

34,5 8,1 21,5
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12

11
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9

8

31Revista de Economia Fluminense



É, também, sintomático o compor-
tamento em relação ao porte de arma  
que apresenta tendência do cresci-
mento percentual entre as três épocas, 
o que atesta o uso e porte de armas pelo 
cidadão carioca, além de demonstrar 
pouca confiança nos órgãos de segu-
rança pública.

No que tange a distribuição dos logra-
douros com maior número de incidên-
cias criminais, segundo microdados for-
necidos pelo ISP para o período de 2005 
a 2008, apresentam três locais dentre 
aqueles de maior evidência em registros 
policiais. Os chamados hot spots cario-
cas seriam: em primeiro lugar a Avenida 
Rio Branco, em segundo o Largo da Lapa 
e no terceiro posto a Rua do Riachuelo. 
Estes logradouros apresentam caracterís-
ticas próprias que as transformam em 
não só em pólos geradores da criminali-
dade, ao proporcionar ao afluxo de pes-
soas interessadas em práticas criminosas, 
bem como elementos atrativos criminais 
ao serem identificados como locais que 
oferecem maiores oportunidades para a 
prática criminal, por exemplo: a grande 
aglomeração de pessoas, o consumo de 
bebidas, ruas com pouca iluminação. 

Neste sentido, a Avenida Rio Branco 
se constitui em uma das principais arté-

rias de circulação no centro da cidade, 
marcada pela expressiva circulação de 
pessoas por suas calçadas no ir e vir en-
tre prédios de escritórios, lojas, bancos 
e locais de diversão distribuídos por 
toda a sua extensão. Hoje, encontra-
se largada à própria sorte, vítima do 
abandono das autoridades municipais. 
A circulação de triciclos e motocicletas 
pela calçada da Avenida Rio Branco, no-
tadamente entre a Almirante Barroso e 
a Presidente Vargas, é algo corriqueiro 
no cotidiano do carioca. Apesar dos es-
forços da Comlurb, que realiza inúmeras 
varrições diárias, as calçadas vivem 
cheias de papéis e detritos jogados não 
só pelos transeuntes como, principal-
mente, pela infinidade de camelôs que 
se apoderam das calçadas para espalhar 
seus tabuleiros de venda dos mais vari-
ados artigos, sem que a Guarda Munici-
pal consiga por fim a essa situação.

Por seu turno, o Largo da Lapa pas-
sa nos últimos anos por um processo 
lento e contínuo de transformação, em 
função do afluxo de pessoas, das mais 
variadas classes sociais, atraídos pelas 
atividades culturais desenvolvidas em 
suas cercanias. Esta mudança ocorre em 
maior ênfase a partir da promulgação 
do Decreto Estadual nº. 26459 de 07 

de junho de 2000, quando na oportu-
nidade é criado o Projeto Distrito Cul-
tural da Lapa, cujo principal objetivo é 
a revitalização da área da cidade degra-
dada fisicamente. Este projeto estende-
se do Largo da Lapa até o final da Rua 
do Lavradio, englobando as seguintes 
avenidas e ruas: Avenida Mem de Sá, 
Rua do Lavradio, Avenida Gomes Freire, 
largo da Lapa, Rua do Lavradio, Rua dos 
Arcos, Rua Joaquim Silva, Travessa da 
Mosqueira, Rua do Resende, Rua da Se-
leção e Rua Visconde de Maranguape. 
Nesse perímetro são desenvolvidas as 
mais variadas atividades culturais, tais 
como apresentação de música ao vivo, 
restaurantes, bares, lojas de antiquários, 
que se transformam em restaurantes no 
período noturno, etc. 

Em função desse revival da área da 
Lapa, constata-se um considerável fluxo 
de pessoas, das mais variadas classes 
e procedências da cidade nas sextas, 
sábados e domingos em busca de lazer 
e divertimento. Paralelamente, temos 
o surgimento de ondas de ambulantes 
que detectam esse novo promissor pon-
to de venda e passam a se estabelecer e 
mercanciar, indiscriminadamente, pelo 
calçadão junto aos prédios, em frente 
aos Arcos da Lapa e na pista de rola-
mento da Rua Joaquim Silva, desafiando 
a fiscalização municipal e servindo bebi-
das, churrasquinhos e cachorro quente. 

O terceiro logradouro de maior pro-
eminência entre aqueles de elevados 
registros policiais no período de 2005 
a 2008 é a Rua do Riachuelo. Esta rua, 
que começa na Praça Cardeal Câmara, 
na Lapa, e termina na Rua Frei Caneca 
é uma importante via de ligação entre 
a Zona Norte e o centro da cidade, uma 
rua estreita, com intenso movimento de 
automóveis, veículos de transporte e de 
coletivos, além de forte atividade comer-
cial e de lazer.

Mesmo sendo uma pesquisa com garantias de anonimato do entrevistado é provável encontrarmos uma grande omissão dos proprietários 
de armas, especialmente daqueles detentores de armas ilegais.

Não podemos nos esquecer do anonimato característico das áreas centrais da cidade.
Empresa municipal encarregada de realizar a coleta e limpeza das vias públicas na cidade do Rio de Janeiro.

 É interessante notar a presença dentre os logradouros de maior incidência de registros policiais, a presença de ruas e avenidas pertencentes ao Projeto 
Distrito Cultural da Lapa.
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Av. Mém de Sá, na Lapa, atrai grande público com atividades culturais e consequentemente criminalidade
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Evita passar em alguns lugares

Tranca em casa

Não sai à noite

Não usa nada de valor

Esconde dinheiro

Anda armado

Sim

Presta atenção às pessoas 68,1

Mudança ocorridas no comportamento em face da violência (aplicado a todos os entrevistados)
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65,7

47,6

39,1

38,7

30,7

3,7

Não Total

31,9

34,3

52,4

60,9

61,3

69,3

96,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sim

92,1

85,8

61,1

55,3

56,3

50,1

4,1

Não Total

7,9

14,2

38,9

44,7

43,7

49,9

95,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sim

87,0

86,0

60,7

57,8

55,5

43,6

4,2

Não Total

13,0

14,0

39,3

42,2

44,5

56,4

95,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1993 2003 2005

Logradouros da 5ª DP, segundo o número de registros:
2005 a 2008

Logradouro

Avenida Rio Branco
Largo da Lapa
Rua Riachuelo
Rua Mem de sá
Rua Joaquim Silva
Largo da Carioca
Avenida Almirante Barroso
Avenida República do Chile
Rua dos Arcos
Rua do Lavradio
Praça Tiradentes
Avenida Gomes Freire
Avenida Pres. Antonio Carlos
Rua Senador Dantas
Avenida Treze de maio
Total de registros policiais
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Quanto aos padrões de criminalidade 
ocorridos na área central do Rio de Ja-
neiro, se caracteriza por apresentar maior 
concentração de crimes vinculados aos 
delitos contra a propriedade. Dentre 
eles, os roubos a transeuntes e roubos de 
aparelhos celulares são os mais reporta-
dos aos órgãos policiais, tendo o primei-
ro crime um crescimento expressivo de 
ocorrências nos três últimos da série. 
Em contrapartida, os casos de roubos de 
aparelhos de celulares apresentam uma 
tendência à diminuição da incidência 
de registros, quando comparados aos 

valores com o início da série e sua parte 
final, de 2003 e 2008, respectivamente.

Entre os crimes contra a vida, a con-
tribuição mais importante no quantita-
tivo dos registros são as lesões corporais, 
todavia, detecta-se uma tendência na di-
reção da diminuição dos crimes ao longo 
dos anos em análise, embora ocupem 
posição proeminente no cômputo geral 
dos registros de ocorrências da região 
central da cidade.

Mesmo com o crescimento quanti-
tativo nos delitos, a atividade policial no 
que diz respeito à prisão dos infratores 

caminha em sentido oposto. O número 
de registros de prisões efetuadas pela 
delegacia da jurisdição, no período em 
análise, apresenta uma considerável di-
minuição, mesmo se for levado em con-
sideração que os dados do ano de 2008 
não estão completos (654 registros em 
2003, 317 em 2007 e 335 prisões em 2008).

Quanto aos padrões de criminali-
dade ocorridos na área central do Rio 
de Janeiro, se caracteriza por apresentar 
maior concentração de crimes vincula-
dos aos delitos contra a propriedade.

Estes microdados cobrem até o mês de Junho de 2008.

N

477
459

%

7,3
7,1

2005 2006 2007 2008

423
409

6,5
6,3

257
223

3,9
3,4

183
179

2,8
2,8

174

172

2,7

2,6
167
140

2,6
2,2

-

-

-

-
-
6.507

-
100

N

739
424

%

9,5
5,5

476
501

6,1
6,5

-
285

-
3,7

202
229

2,6
3,0

-

199

-

2,6
198
182

2,6
2,3

205

178

2,6

2,3
-
7.751

-
100

N

854
678

%

9,6
7,6

602
560

6,8
6,3

213
281

2,4
3,2

211
329

2,4
3,7

245

253

2,8

2,8
238
265

2,7
3,0

-

-

-

-
171
8.901

1,2
100

N

511
471

%

5,7
5,3

322
354

3,6
4,0

160
164

1,8
1,8

119
159

1,3
1,8

-

158

-

1,8
107
145

1,2
1,6

-

106

-

1,2
-
5.052

-
100
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Dentre eles, os roubos a transeuntes 
e roubos de aparelhos celulares são os 
mais reportados aos órgãos policiais, 
tendo o primeiro crime um crescimen-
to expressivo de ocorrências nos três 
últimos da série. Em contrapartida, os 
casos de roubos de aparelhos de ce-
lulares apresentam uma tendência à 
diminuição da incidência de registros, 
quando comparados aos valores com o 
início da série e sua parte final, de 2003 
e 2008, respectivamente.

Entre os crimes contra a vida, a con-
tribuição mais importante no quanti-
tativo dos registros são as lesões corpo-
rais, todavia, detecta-se uma tendência 
na direção da diminuição dos crimes ao 
longo dos anos em análise, embora ocu-
pem posição proeminente no cômputo 
geral dos registros de ocorrências da 
região central da cidade.

Mesmo com o crescimento quantitativo 
nos delitos, a atividade policial no que diz 
respeito à prisão dos infratores caminha em 

sentido oposto. O número de registros de 
prisões efetuadas pela delegacia da juris-
dição, no período em análise, apresenta 
uma considerável diminuição, mesmo 
se for levado em consideração que os 
dados do ano de 2008 não estão com-
pletos (654 registros em 2003, 317 em 
2007 e 335 prisões em 2008).

A análise dos microdados no que 
tange os registros do horário da ocor-
rência do fato criminal apresenta impre-
cisões no preenchimento do campo es-
pecífico ou pelo fato de a própria vitima 
não informar, no momento do registro 
da queixa na delegacia, o horário em que 
sofreu a violência relatada. Assim, para a 
análise da distribuição temporal dos deli-
tos, optamos por dividir as 24 horas que 
compõem o dia em quatro blocos de seis 
horas. A primeira observação a ser men-
cionada acerca dos resultados é aparente 
homogeneidade nos percentuais encon-
trados entre as quatro faixas horárias, e 
nesse sentido, podemos aventar como 

Homicídio doloso

Lesão corporal dolosa

Roubo comercial

Roubo veículo

Roubo transeunte

Roubo ap. celular

Furto veículo

2003

Principais delitos ocorridos na área da 5ª DP, 
segundo o número de registros: 2003 a 2008 

178

22

740

137

72

369

436

2004

202

17

704

113

113

238

492

2005

176

14

691

75

70

155

971

2006

119

14

583

81

68

206

1.194

2007

117

17

556

61

74

241
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  Estes microdados cobrem até o mês de junho de 2008.
  Os dados para 2008 cobrem até o mês de setembro.

hipótese dessa semelhança nos percen-
tuais o fato da região ser predominante-
mente comercial.

Entretanto, é na terceira em que há 
o maior predomínio de ocorrências 
policiais, momento de maior fluxo de 
pessoas aos diversos estabelecimentos 
comerciais e bancários localizados na 
área central da cidade. Em seguida, em 
segundo lugar no rol daquelas de in-
cidências policiais temos a quarta faixa 
horária, e aponta uma alteração não 
só nas atividades desenvolvidas, bem 
como no perfil daqueles que circulam 
pelas ruas e avenidas, pois agora os des-
tinos se convergem em direção às áreas 
onde se localizam os pontos de ativi-
dades de lazer e divertimento.

A faixa de relativa tranquilidade para 
transitar pelas calçadas do centro da ci-
dade corresponde ao período da manhã 
– segunda faixa horária -, quando ainda 
o fluxo de pessoal é reduzido em relação 
ao período da tarde.

00:00 - 05:59

06:00 - 11:59

12:00 - 17:59

2006

19,4

208

28,3

26,8

4,6

Horário dos delitos ocorridos na área da 5ª DP,  2003 a 2008

Fonte: Dados fornecidos pelo ISP, trabalhados pelo NESPC/Databrasil

2005 (%)

20,8

21,1

28,4

26,6

3,2

2005

23,5

19,4

28,1

26,7

2,2

2008

23,6

23,3

27,1

26,0

-

18:00 - 23:59

Sem informação
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18
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Conclusão

A população carioca nos últi-
mos anos enfrenta dificul-
dades cada vez maiores para 

exercer um dos pilares de sustentação da 
cidadania: o direito de caminhar pela ci-
dade com segurança. As mudanças em 
suas atitudes e comportamentos, face 
aos casos de violências ocorridos na 
cidade, são perceptíveis e denotam o 
crescente receio em circular pelas vias 
públicas. O simples ato de sair de casa 
metamorfoseia-se em um constante 
sobressalto. A vida se transforma: o 
medo de andar sozinho pelas ruas, a 
atenção redobrada para o que ocorre 
no seu entorno, a restrição de horários 
e locais e, em situação extrema, seja 
qual for o motivo ou horário, a própria 
negativa em sair de casa. 

As implicações dessas atitudes e 
comportamentos não podem ser negli-
genciadas. Com o crescimento da sen-
sação de insegurança, as atitudes pre-
ventivas dão lugar a comportamentos 
mais ostensivos de caráter repressivo 
e/ou reativo, que só agravam o quadro 
complexo da segurança pública. Exem-
plos disso são: tanto o acelerado cresci-
mento dos serviços de segurança pri-
vada, o porte (legal ou ilegal) de armas, 
a reação violenta a simples situações ad-
versas do cotidiano, como a progressiva 

desvalorização e privatização do espaço 
público, consequência de se perceber 
a cidade como violenta e algumas das 
suas regiões como “vetadas” à circulação 
dos cidadãos. 

E, uma vez que essas medidas de au-
toproteção, tomadas por conta própria 
estão relacionadas ao crescente pro-
cesso de degradação física e social en-
contrado nas ruas e avenidas que com-
põem a área central da cidade do Rio 
de Janeiro. A ocupação e utilização das 
vias pública pelos mais sortidos tipos 
de atividades: camelôs vendendo arti-
gos de variadas procedências e tipos, 
áreas públicas transformadas em bares 
e restaurantes; o mobiliário urbano e/ou 
sob as marquises dos edifícios utilizadas 
como dormitórios, onde são encontradas 
famílias inteiras pernoitando pela calça-
da; o acumulo de lixo nas ruas; fachadas 
de prédios completamente pichadas, 
o desrespeito dos motoristas em esta-
cionar seus veículos sobre as calçadas 
– acrescente ainda o fato destas áreas 
serem compostas em sua grande maio-
ria por ruas estreitas e mal conservadas.

Felizmente, começam a surgir movi-
mentos visando à revitalização de 
áreas centrais da cidade, seja por ini-
ciativa pública seja pela iniciativa pri-
vada ao tomar para si a manutenção e 

conservação de determinadas áreas da 
cidade, de modo a tentar sustar a fuga 
das atividades comerciais em direção a 
outros bairros da cidade e a crescente 
debandada de moradores da área .

Entretanto, não podemos deixar de 
salientar o descrédito da população cari-
oca em relação à atuação dos órgãos de 
públicos encarregados de zelar pela ma-
nutenção das vias públicas e, principal-
mente pela segurança dos cidadãos. Em 
matéria de segurança e violência urba-
na, o consolo do carioca é constatar que 
o seu antigo sentimento de impotência 
foi democratizado: o padecimento que 
a inépcia estatal lhe causa não é atual-
mente menor que os das camadas mais 
pobres. Ademais, faz-se também con-
siderar o grave e recorrente problema 
do envolvimento de policiais civis e 
militares em atividades criminosas, cor-
roendo enormemente a legitimidade 
destes órgãos junto à população.

Assim, frente ao exposto, espera-
mos ter demonstrado a pertinência e 
a importância da análise da relação es-
paço público e medo, na área central 
da cidade do Rio de Janeiro, como um 
instrumento capaz de fornecer subsí-
dios para a formulação de políticas de 
segurança pública.

Recentes análises da movimentação populacional da área central apontam que nos últimos 20 anos, houve um decréscimo de aproximadamente 50% da 
população residente, o que está acarretando a existência de um sem número de prédios abandonados passíveis de serem invadidos pela população sem teto.
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A ocupação e utilização 
de vias públicas e praças 
por camelôs, o mobiliário 

urbano usado por famílias 
para pernoitar, o acúmulo 

de lixo e fachadas de prédios 
pichadas são resultado do 
processo de degradação 

física e social do Centro do 
Rio de Janeiro
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Reflexões sobre o Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro, 
no período entre 1970 e 
2008, apresentou a pior 

evolução econômica no cenário das uni-
dades federativas brasileiras, com uma 
perda de participação relativa no Produ-
to Interno Bruto (PIB) nacional em torno 
de 32,2%, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

Na mesma direção, entre 1985 e 2010, 
o estado do Rio apresentou um cresci-
mento do emprego formal de apenas 
52,6%, de acordo com dados da RAIS/
MTE, contra um crescimento maior que 
o dobro no total do país, de 115,1%. Na 
indústria de transformação, nesse perío-
do, o estado do Rio de Janeiro apresen-
tou uma queda do emprego formal, de 
16,9%, contra um crescimento no país, 
de 51,2%. Tanto no total de atividades 
econômicas quanto na indústria de 
transformação, o crescimento do em-
prego formal no ERJ foi o menor entre 
todas as unidades federativas.

Mesmo no setor de serviços, que apre-
senta forte importância na economia 
fluminense, o crescimento do emprego 
formal, no ERJ, também foi o menor en-

tre todas as unidades federativas, com 
apenas 75,2%, contra um crescimento 
no total do Brasil, de 137,2%.

Essa evolução fez com que a in-
dústria de transformação fluminense, 
que apresentava em 1985, no cenário 
federativo, o segundo maior número de 
empregos formais, inferior somente ao 
verificado no estado de São Paulo, pas-
sasse a apresentar, em 2010, apenas 
a sexta posição com o número de em-
prego nesse setor, sendo largamente 
ultrapassado por Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 
Em 1985, o número de empregos for-
mais diretos nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná, era de, 
respectivamente, 2.492.802, 520.334, 
392.529, 502.318, 286.345, e 235.514. 
Já em 2010, os números passaram a ser 
os seguintes: São Paulo, 2.781.115, Mi-
nas Gerais, 808.188, Rio Grande do Sul, 
717.614, Paraná, 658.613, Santa Cata-
rina, 630.596, e Rio de Janeiro, 432.531. 
Fez ainda com que, no emprego gerado 
para o total de atividades, o Rio de Ja-
neiro, que apresentava em 1985, a se-

gunda posição, entre todas as unidades 
federativas, em 2010 fosse ultrapassado 
por Minas Gerais. Em 1985, o número de 
empregos formais diretos gerados no to-
tal de atividades, no Rio de Janeiro, foi de 
2.673.863, contra um número de empre-
gos, em Minas Gerais, de 1.836.041. Já em 
2010, o emprego formal direto existente 
para o total de atividades nos estados do 
Rio de Janeiro e de Minas Gerais foi de, 
respectivamente, 4.080.082 e 4.646.891.

No que se refere especificamente 
à evolução da indústria de transfor-
mação, os dados são importantes, seja 
pela capacidade que esse setor tem de 
dinamizar outras atividades, como, por 
exemplo, o setor de serviços e o setor 
primário pelas demandas que esta-
belece; seja pela possibilidade de am-
pliação da estrutura produtiva e da base 
de arrecadação de Imposto Sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços (ICMS); 
seja ainda pelo fato de uma progressiva 
concentração da estrutura produtiva flu-
minense na extração de petróleo gerar 
dependência de royalties, principal-
mente se levarmos em conta que a ex-
tração de petróleo gera ICMS somente 

Série de dados mais longa com a mesma metodologia, através da base de dados da RAIS/MTE.1

1

Uma análise sobre a retomada do desenvolvimento econômico fluminense frente 
ao cenário nacional com a reestruturação da máquina pública do Estado
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no destino e não na origem.
A partir de meados da década de 

1990, chegam ao nosso Estado investi-
mentos como os vinculados à indústria 
automobilística, que se localiza no Vale 
do Paraíba. No entanto, os investimen-
tos realizados não geraram significativos 
adensamentos na estrutura produtiva 
fluminense e a trajetória do ERJ man-
teve-se como um ponto fora da curva. 
Entre 1995 e 2010, enquanto a evolução 
da produção física industrial, no Brasil, 
São Paulo e Minas Gerais, cresceram, 
respectivamente, 37%, 40%, e 48%, no es-
tado do Rio de Janeiro não houve cresci-
mento, de acordo com a PIM-PF/IBGE.

Essa trajetória pode ser verificada 
também no fato de que, entre 1995 e 
2010, a evolução do emprego formal 
(RAIS/MTE), no ERJ, tanto para o total 
das atividades econômicas tanto para a 
indústria de transformação, manteve-se 
a menor entre todas as unidades federa-
tivas. Nesse período, para o total de ativi-
dades, o crescimento do emprego formal, 
no ERJ, foi de 51,8% contra um crescimen-
to, no total do país, de 85,5%. Na indústria 
de transformação, o crescimento do em-
prego formal, no ERJ, foi de apenas 12,3%, 
contra um crescimento, no total do Brasil, 
de 61,0%.

Entre dezembro/2000 e dezem-
bro/2010, a evolução da economia flu-
minense continua inferior à ocorrida 
no país. Nesse período, o crescimento 
do total da produção física da indústria, 
no ERJ (incluindo o crescimento da ex-
tração de petróleo na Bacia de Campos), 
foi de 15,1%, contra um crescimento, no 
total do país, São Paulo e Minas Gerais, 
de, respectivamente, 30,8%, 38,4%, e 
26,9% (PIM-PF/IBGE). 

Na indústria de transformação, no 
mesmo período, o crescimento da 
produção física, no Rio de Janeiro, foi 
de apenas 6,5%, contra um crescimen-
to no total do país, São Paulo e Minas 
Gerais, de, respectivamente, 28,9%, 
38,4%, e 23,0%.

Na mesma direção, entre os anos de 
2000 e 2010, o volume de vendas do 
comércio varejista, de acordo com a 
Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, 
apresentou, no estado do Rio de Janeiro, 
um crescimento de apenas 45,1%, con-
tra um crescimento, no Brasil, em São 

Paulo e em Minas Gerais, de, respecti-
vamente, 60,9%, 63,9%, e 68,1%. Nesse 
mesmo período, a evolução do empre-
go formal para o total de atividades no 
estado do Rio de Janeiro, foi de apenas 
50,1%, contra um crescimento no Brasil 
e nos estados de São Paulo e Minas Ge-
rais, respectivamente, 68,0%, 59,9%, e 
65,8% (RAIS/MTE).

Com relação ao emprego formal no 
período 2000/2010, o crescimento, no 
ERJ, para o total de atividades, foi de 
59,9%, contra um crescimento, no total 
do país, de 68,0%.

A partir de período recente, a situ-
ação do estado do Rio de Janeiro 
melhora significativamente. Entre se-
tembro/2010 e agosto/2011, o Estado 
apresentou um crescimento do volume 
de vendas no comércio varejista de 
9,5%, contra um crescimento, no total 
do país, de 8,2% (PMC/IBGE).

No emprego formal, de acordo 
com dados do CAGED/MTE, entre ou-
tubro/2010 e setembro/2011 (últi-
mos doze meses), o ERJ apresentou 
um crescimento de 6,39%, contra um 
crescimento, no total do país, de 5,71%. 
Na construção civil, o crescimento do 
emprego formal, no estado do Rio de 
Janeiro, foi de 12,60%, contra um cresci-
mento, no total do Brasil, de 8,70%.

No entanto, diversas pendências 
ainda se fazem presentes. A periferia da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
ainda apresenta uma densidade produ-
tiva bastante baixa, com a cidade do 
Rio de Janeiro contendo 75% do total 
de empregos formais da RMRJ e apre-
sentando, no ano de 2010, um número 
de empregos formais diretos na indús-
tria de transformação, de 188.182, su-
perior ao existente para o somatório de 
todos os demais municípios da RMRJ, de 
95.750 (RAIS/MTE). 

Nesse caso, é importante como des-
dobramento dos grandes investimentos 
atraídos ou possíveis de serem atraídos 
para a RMRJ, consolidar uma estratégia 
e coordenação de políticas e de geração 
de encadeamentos que permitam um 
maior adensamento da estrutura produ-
tiva e endogenia da economia metro-
politana e fluminense, como, por exem-
plo, em Duque de Caxias, atraindo, para 
a proximidade da Rio Polímeros, micro, 

pequenas e médias empresas na área de 
produção de plásticos.

Nesse sentido, é necessário dar con-
tinuidade à capitalização da InvesteRio 
e à reestruturação da Companhia de De-
senvolvimento Industrial do estado do 
Rio de Janeiro, que passe também pela 
realização de concursos públicos e pela 
acumulação de conhecimento sobre a 
lógica de localização industrial e de es-
tratégia competitiva dos diversos setores.

Nessa coordenação de políticas 
públicas, deve-se levar em conta tam-
bém uma lógica integrada de inves-
timentos em infraestrutura, não só 
visando melhorar a qualidade de vida 
da população da periferia da RMRJ, 
como, também, permitir a atração e 
instalação de micro, pequenas e médias 
empresas. É importante lembrar que a 
grande empresa tem a possibilidade 
de criar, através de investimentos 
próprios ou de negociação individual 
com o poder público, a infraestrutura 
e a logística de acesso necessário a sua 
instalação. Empresas de menor porte, 
no entanto, precisam encontrar essa 
situação já organizada. 

Crescimento do comércio varejista do Rio é superior ao do país
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As décadas de decadência econômi-
ca do estado do Rio de Janeiro e suas 
regiões também geraram uma particu-
lar degradação no cenário federativo, da 
máquina pública estadual e das munici-
palidades, principalmente na periferia 
da RMRJ. Por esse motivo, é importante 
haver continuidade da reestruturação 
do setor público, no âmbito regional 
e dos municípios, e da política de con-
cursos públicos, possibilitando assim, 
um efetivo atendimento à população 
e a consolidação da reversão dessa tra-
jetória de decadência.

O quadro existente, no âmbito dos 
indicadores de infraestrutura e da área 
social, pode ser visto, por exemplo, ao 
ser realizado um ranking dos municí-
pios das periferias das Regiões Metro-
politanas do RJ, SP e BH, com 50 mil ou 
mais habitantes , segundo as médias do 
IDEB de 2009, na Rede Pública do Ensi-
no Fundamental da 1ª a 5ª série. Nesse 
ranking, que congrega 54 municípios 
das periferias dessas três metrópoles, 
o primeiro município da periferia 
da RMRJ a aparecer é Niterói, na 40ª 
posição, sendo que, entre a 40ª e a 54ª 
posição, todos são da periferia da RMRJ, 

aparecendo na última colocação o mu-
nicípio de Magé.

No âmbito da metrópole carioca, que 
na verdade congrega uma única área 
urbana, entendemos ser necessária a 
construção de uma coordenação de 
política – governança metropolitana –, 
que permita estruturar políticas que in-
tegrem Prefeituras, Governo do Estado 
e demais entes públicos e privados, em 
áreas como saúde, educação, infraes-
trutura e planejamento urbano, logís-
tica de cargas e transporte de massa e 
preservação ambiental.

Nas demais regiões do Estado, tam-
bém é necessário aprimorar estratégias 
que, para a consolidação de um círculo 
virtuoso no interior fluminense, per-
mitam um adensamento da estrutura 
produtiva e a geração de empregos, 
além de ampliar parcerias entre a esfera 
pública estadual e municipal, visando 
melhorar a qualidade da oferta dos 
serviços públicos oferecidos.

Quando analisamos a densidade da 
estrutura produtiva, nos 92 municípios 
fluminenses, utilizando-se dados sobre 
o emprego formal existente em cada 
município, através da RAIS, e da popu-

lação em idade ativa-PIA, através do 
Censo do IBGE de 2010, comparando 
a relação existente entre o número de 
empregos formais existente em cada 
município e a PIA, vemos, ainda, uma 
situação precária.

Os dados da RAIS e do Censo, para 
2010, permitem verificar que, enquanto, 
no total da Região Sudeste, o percentual 
de empregos formais no total do setor 
privado, em relação ao total da PIA, é de 
27%, na grande maioria dos municípios 
do interior fluminense, o percentual de 
empregos formais existentes relati-
vamente a PIA, em cada localidade, é 
bastante inferior.

Dos 73 municípios existentes no inte-
rior fluminense , 29 municípios possuem 
uma relação percentual, entre o em-
prego formal existente no total do setor 
privado e a PIA, inferior a 10%. Além 
disso, 31 dos 73 municípios do inte-
rior fluminense possuem uma relação 
percentual, entre o emprego formal 
existente no total do setor privado e 
a PIA, igual ou inferior a 20%. Ou seja, 
enquanto no total da Região Sudeste, 
a relação percentual existente entre o 
emprego formal no total do setor pri-

O Complexo da Rio Polímeros, em Duque de Caxias, é exemplo do potencial da Região Metropolitana. Estratégia da estrutura produtiva tem atraído micros, pequenas e médias empresas de produção de plásticos. O complexo gás-químico é o principal produtor de polietilenos no Brasil

2

Analisamos aqui somente os municípios com 50 mil ou mais habitantes, pois, a RMRJ, ao contrário da RMSP e principalmente da RMBH, praticamente
não possui municípios com menos de 50 mil habitantes.IS/MTE.

2

3

3

Estamos considerando como interior fluminense todos os municípios do estado do Rio menos os 19 municípios localizados na Região Metropolitana.

Com percentual superior a 27%, no interior fluminense, encontram-se, no Norte Fluminense: Macaé, com 59,9%; na Região Serrana: Nova Friburgo e Petrópo-
lis, com, respectivamente, 27,6% e 24,8%; nas Baixadas Litorâneas: Armação dos Búzios e Rio Bonito, com, respectivamente, 33,1% e 44,1%; no Médio Paraíba: 

Porto Real e Rio das Flores, com, respectivamente, 70,3% e 37,7%; no Centro-Sul Fluminense: Areal, Comendador Levy Gasparian e Três Rios, com, respecti-
vamente, 51,6%, 41,4% e 31%. Nas Regiões do Noroeste Fluminense e da Costa Verde, não se verifica nenhum município com percentual igual ou superior 

ao da média da Região Sudeste. Deve-se ainda ressaltar que o percentual verificado em Rio Bonito, Areal e Comendador Levy Gasparian pode, talvez derivar 
de incentivos fiscais municipais, que podem, inclusive, estar gerando localizações de empresas nesses municípios, apenas formais, sem necessariamente a 

atividade produtiva e o emprego estarem de fato ocorrendo nesses municípios.

4

4
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vado e a PIA é de 27%, como já apon-
tado, no interior fluminense, 82% dos 
municípios apresentam um percentual 
igual ou inferior a 20%. 

Do ponto de vista da estrutura 
pública e da qualidade dos serviços 
ofertados à população no interior flu-
minense, podemos fazer uma primeira 
aproximação sobre a realidade existente, 
com base nos dados recém divulgados 
pela Federação das Indústrias do es-
tado do Rio de Janeiro, para o ano de 
2009, através do Índice Firjan de De-
senvolvimento Municipal para as áreas 
de Saúde e Educação – IFDM-saúde e 
IFDM-educação.

Através desse índice, verifica-se 
que, em um ranking dos 1.668 municí-
pios da Região Sudeste, o cenário no 
interior fluminense, no ano de 2009, 
não é nada bom, ainda existindo im-
portantes desafios. 

Em um ranking do IFDM-educação, 
verifica-se não existir nenhum municí-
pio do interior fluminense entre os 100 
melhores colocados. Abaixo da 1.000ª 
posição, encontramos 44 municípios 
entre os 73 do interior fluminense. En-
tre a 500ª e a 1.000ª posição encon-
tramos 23 municípios entre os 73 do 
interior fluminense. Ou seja, em torno 
de 92% dos municípios do interior flu-
minense encontram-se em posição pior 
que a 500ª posição.

No ranking do IFDM-saúde , na mes-
ma direção encontramos entre os 100 
primeiros colocados apenas três mu-
nicípios do interior fluminense: Piraí, na 
12ª posição; Porto Real, na 22ª posição; 
e São José de Ubá, na 43ª posição. Além 
da 1.000ª posição, encontramos 27 mu-
nicípios do interior fluminense. Entre a 
500ª e a 1.000ª posição, 26 municípios 
do interior fluminense. Contudo, em 
torno de 73% dos municípios do interior 
fluminense encontram-se em posição 
pior que a 500ª posição.

Acreditamos que a consolidação da 
reversão da trajetória econômico-so-
cial do estado do Rio de Janeiro passa 
pela continuidade da reestruturação 
da máquina pública, pela manuten-
ção da prática de concursos públicos e 
pela busca de uma institucionalização 
crescente da prática de planejamento 
como rotina.

Com relação aos concursos públi-
cos é importante haver uma discussão 
com a sociedade sobre em que setores 
da vida social a presença do Estado 
é necessária. A partir disso, é de fun-
damental importância entender que o 
setor serviços é intensivo em pessoal e 
que, naquelas áreas em que a sociedade 
definir pela presença do Estado, a atuação 
do mesmo deve ocorrer de forma ágil, 
moderna e transparente, com a lotação 
do número de trabalhadores necessários.

O Complexo da Rio Polímeros, em Duque de Caxias, é exemplo do potencial da Região Metropolitana. Estratégia da estrutura produtiva tem atraído micros, pequenas e médias empresas de produção de plásticos. O complexo gás-químico é o principal produtor de polietilenos no Brasil

Deve-se ressaltar que, no estado do 
Rio de Janeiro mais do que nos demais 
estados e no Governo Federal ficamos 
décadas com uma enorme lacuna em 
termos de realização de concursos 
públicos e renovação dos quadros na 
máquina pública estadual.

Na área de planejamento, o Governo 
do Estado, a partir de 2007, através da 
Secretaria de Planejamento e Gestão/
Seplag – que agrega as áreas de plane-
jamento, orçamento, gestão de pessoal 
e de patrimônio, criou uma carreira de 
gestor público e tem realizado concursos 
para ela. Com base nisso, a área de plane-
jamento da Seplag tem sido reforçada, 
procurando ampliar a institucionalização 
do planejamento e buscando usar a re-
alização dos planos plurianuais como 
instrumento, de fato, da prática de plane-
jamento. Além disso, pretende ampliar a 
articulação entre o Plano Plurianual do 
Governo do Estado e os das Prefeituras. 
Acreditamos que a consolidação dessa 
estratégia é de fundamental importân-
cia, buscando, inclusive a organização de 
um orçamento territorializado por região 
de governo, o que pode permitir maior 
racionalidade e transparência para a ação 
do Governo do Estado.

Além disso, é ainda de fundamental 
importância a organização de consór-
cios intermunicipais, pois muitas ações 
públicas devem ser supra-municipais, 
visando ganhar escala ou mesmo pelo 
fato, por exemplo, de, em diversas 
regiões, já ocorrer muita integração 
entre municípios, como a conturbação 
existente na metrópole carioca.

      O IFDM-educação leva em conta as seguintes variáveis: taxa de matrícula na educação infantil; taxa de abandono; taxa de distorção idade-série; pessoal de 
docentes com ensino superior; média de horas/aulas diárias; e resultado do IDEB.

  O IFDM-saúde leva em conta as seguintes variáveis: número de consultas pré-natal; óbitos por causas mal definidas e óbitos infantis por causas evitáveis.
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No estado do Rio de 
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nos demais estados e 
no doGoverno Federal 
ficamos décadas com 
uma enorme lacuna
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INDICADORES ECONÔMICOS

    (R$ 1.000) 

Período Arrecadação  Transferências      

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

2005  13.396.582  778.177 389.005 214.387 
2006  14.804.973   866.386   430.522   267.231  
2007 15.671.288  992.713  489.012 348.084 
2008 17.835.539 1.251.769 585.880 423.839 
2009 18.619.452 891.561 553.124 358.013 
2010 22.100.628 ... 596.172 465.225 

jan 1.964.384  ...  44.220 35.781 

fev 1.697.593  ...  53.990 34.809 

mar 1.756.526  ...  40.107 31.824 

abr 1.768.490  ...  48.054 33.540 

mai 1.755.327  ...  59.164 33.049 

jun 1.762.805  ...  51.347 38.615 

jul 1.740.193  ...  37.757 41.113 

ago 1.783.498  ...  50.602 39.782 

set 1.912.231  ...  42.241 39.686 

out 1.882.729  ...  45.472 41.302 

nov 2.009.381  ...  54.510 43.998 

dez 2.067.470  ...  68.707 51.726  
     

2011     

jan 2.191.299  ...  66.675 56.417 

fev 1.876.237  ...  71.832 53.072 

mar 1.987.176  ...  46.894 3.898 

abr 1.978.603  ...  62.157 52.661 

mai 2.132.716  ...  71.344 44.381 

jun 2.116.992  ...  64.393 49.064  
     

Variações(%)     

No mês -0,7  ...  -9,7 10,6 

No mês/mês 

do ano anterior 20,1  ...  25,4 27,1 

Acumulada 14,7  ...  29,1 25,0

Indicadores de Finanças Públicas       
Estado do Rio de Janeiro - 2005-2010

Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Secretaria de Estado de Fazenda -SEFAZ.       
Notas:       
(1) Valores apurados com base na data de recolhimento e não na do repasse financeiro.      
(2) Deduzidos 15% para o FUNDEF. A partir de 2007, deduzidos 18% para o FUNDEB.

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       
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INDICADORES ECONÔMICOS

2005 1.017.185 896.056  115.083 102.605  82.891 80.251  295.272 259.007 507.400 438.128 16.539 16.065 
2006 1.047.258 931.249  119.970 104.893  101.050 84.341  288.999 261.886 525.108 468.078 12.131 12.051 
2007 1.165.783 1.023.994  133.398 119.058  114.633 101.396  315.394 280.480 593.835 512.410 8.523 10.650 
2008 1.361.327 1.206.722  168.858 147.139  169.978 136.395  352.574 324.100 658.045 588.571 11.872 10.517 
2009 1.353.607 1.264.732  153.528 146.495  167.054 155.983  355.640 339.279 666.340 610.919 10.887 11.363 

2010                
Jan 116.014 111.603   15.963   12.844    15.810  11.391  28.457 33.881 55.059 52.715 725 772 
fev 119.894 111.596   14.307   12.623    14.479  12.453  28.715 28.913 61.767 56.758 626 849 
Mar 145.936 123.964   19.066   15.398    17.788  14.740  36.658 33.235 71.773 59.823 651 768 
Abr 122.573 107.600   16.827   13.558    14.507  15.279  30.696 26.785 59.836 51.334 707 644 
Mai 135.688 113.256   17.782   13.493    16.460   13.688    34.383   31.003   64.065   54.370   2.998   702  
Jun 130.052 113.715   16.851   13.459    16.678  13.246  33.200 31.206 61.768 54.792 1.555 1.012 
Jul 133.680 119.198   16.788   14.042    17.813  15.693  33.737 30.896 64.268 57.689 1.074 878 
Ago 144.805 119.884   18.555   13.799    18.440  16.255  35.576 30.770 71.037 57.682 1.197 1.378 
Set 138.526 116.877   17.240   13.942    17.322  16.412  34.538 30.785 68.291 54.570 1.135 1.168 
Out 135.248 115.677   16.839   13.886    15.267  16.494  36.121 29.091 65.984 55.192 1.037 1.014 
Nov 141.339 109.374   16.166   13.036    14.351  15.018  43.369 27.838 66.694 52.149 759 1.333 
Dez 119.927 130.030   12.742   13.793    9.491  16.083  39.999 34.943 56.972 59.971 723 5.240 
 
2011                
Jan 134.721 133.594   16.650   14.008    15.867  15.045  33.254 41.888 67.809 61.800 1.141 853 
fev 146.801 126.870   16.210   15.367    17.581  13.134  33.948 35.120 77.330 62.027 1.732 1.222 
Mar 137.224 134.389   16.040   15.774    16.408  15.099  32.653 34.845 71.123 67.656 1.000 1.015 
Abr 146.984 121.228   17.740   14.705    18.742  14.882   36.552  30747  72.821  60.156 1.129 738 
Mai 157.073 138.470   18.804   15.975    20.716  15.370  38.439 37.008  76.969  69.088 2.145 1.029 
Jun 151.430 131.674   17.984   16.411    19.821  14.533  37.536 33.910  71.958  65.916 4.131 904 
   
Variações(%)                
No mês -3,6 -4,9  -4,4 2,7  -4,3 -5,4  -2,3 -8,4 -6,5 -4,6 92,6 -12,1 
No mês/mês do 
ano anterior 16,4 15,8  6,7 21,9  18,8 9,7  13,1 8,7 16,5 20,3 165,7 -10,7 
Acumulada 13,5 15,3  2,6 13,4  14,0 9,0  10,6 15,4 17,0 17,2 55,3 21,4

Indicadores do Nível de Emprego Formal        
Estado do Rio de Janeiro - 2005-2011

Fontes:Ministério do Trabalho e Emprego.           
Notas :(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

Período

Admitido Desligado Admitido Desligado Admitido Desligado Admitido Desligado Admitido Desligado Admitido Desligado

Total Indústria Construção Civil Comércio Agropecuária/OutrosServiços
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Indicadores de Transporte e de Comunicações
Estado do Rio de Janeiro - 2005-2011

2005  80.770 70.532 10.238  84.868  1.016.216 97.892 129.091 18.297 770.936  12.660  2.188.716  96,91
2006  111.799 88.208 23.591  90.032  1.082.621 105.906 135.212 19.754 821.749  12.850  2.185.277  106,03
2007  135.305 103.090 32.214  100.168  1.082.738 119.035 150.104 22.277 791.322  14.063  2.355.824  108,32
2008  135.071 100.054 35.017  106.700  ... 128.535 154.036 22.341 818.443  15.753  2.437.017  115,57
2009  140.227 106.763 33.464  214.819  ... 126.000 242.280 22.684 840.729  17.053  2.482.818  121,87
2010  152.567 112.359 40.208  111.899  ... ... 164.241 26.530 ...  ...  2.681.354  127,86
Jan n/d n/d n/d  8.152  n/d n/d 11.639 n/d n/d  n/d  199.715  121,88

Fev n/d n/d n/d  8.197  n/d n/d 11.680 n/d n/d  n/d  200.859  112,66

Mar n/d n/d n/d  8.734  n/d n/d 14.494 n/d n/d  n/d  231.258  126,48

Abr n/d n/d n/d  9.117  n/d n/d 12.749 n/d n/d  n/d  211.940  125,11

Mai n/d n/d n/d  9.672  n/d n/d 14.141 n/d n/d  n/d  225.509  149,12

Jun n/d n/d n/d  9.503  n/d n/d 13.335 n/d n/d  n/d  227.260  131,87

Jul n/d n/d n/d  10.022  n/d n/d n/d n/d n/d  n/d  231.328  126,50

Ago n/d n/d n/d  9.474  n/d n/d n/d n/d n/d  n/d  236.249  135,92

Set n/d n/d n/d  10.059  n/d n/d n/d n/d n/d  n/d  235.100  134,37

Out n/d n/d n/d  10.636  n/d n/d n/d n/d n/d  n/d  228.229  130,84

Nov n/d n/d n/d  9.353  n/d n/d n/d n/d n/d  n/d  226.065  144,82

Dez n/d n/d n/d  8.979  n/d n/d n/d n/d n/d  n/d  227.841  143,46

                 

2011                  

Jan n/d n/d n/d  9.097   n/d n/d n/d n/d  n/d  222.319  145,94

Fev n/d n/d n/d  9.367   n/d n/d n/d n/d  n/d  228.418  148,54

Mar n/d n/d n/d  9.347   n/d n/d n/d n/d  n/d  234.916  142,89

Abr n/d n/d n/d  9.259   n/d n/d n/d n/d  n/d  235.747  141,58

Mai n/d n/d n/d  10.610   n/d n/d n/d n/d  n/d  248.298  143,18

Jun n/d n/d n/d  9.893   n/d n/d n/d n/d  n/d    140,97

                 

Variações(%)                     

No mês ... ... ...  -6,8  ... 3,7 -5,7 -1,8 ...  ...  5,3  -1,5

No mês/mês 

do ano anterior ... ... ...  4,1  ... -2,9 4,4 -6,3 ...  ...  10,1  6,9

Acumulada 8,8 5,2 20,2  7,9  0,0 -2,0 4,3 1,6 ...  8,3  9,4  12,5

Fontes: Agência Nacional do Petróleo, Gás Narural e Biocombustíveis - ANP, INFRAERO, Companhia Docas (até 2003), Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, MRS Logística S A, RFFSA - Rede Ferro-
viária Federal S.A, Ferrovia Centro Atlântica - FCA, SUPERVIA, FLUMITRENS, Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, Opportrans,Barcas S.A, SMTU, Instituto Pereira Passos - IPP , 
TELEMAR e Secretaria de Estado de Fazenda.      

Notas:              
n/d = não divulgado            
(1) Total anual  
(2)  Abrangência: Portos de Sepetiba, Forno, Niterói, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. Em 1999 o Porto de Forno foi municipalizado. 

Dados de 2003 preliminares. 
(3)  Abrangência: Movimentação de Cargas com origem e destino no Estado do Rio de Janeiro. Em 2000 e 2001 a FCA mostra movimentação só na origem. 

Até setembro de 1999 os dados eram enviados pela RFFSA, a partir de 2000 os dados são enviados  pela MRS Logística S A e pela FCA. 
A partir de 2003 são apresentados apenas os dados da MRS Logística S A(4)  Abrangência: Ramais - Deodoro, Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo, Gramacho e Vila Inhomirim.

(5)  Abrangência: Município do Rio de Janeiro
(6)  Abrangência: Linhas Rio-Niterói, Rio-Paquetá, Rio-Ribeira, Mangaratiba-Abraão e Abraão-Angra
(7) Até 2006, a fonte dos dados foi o Demonstratico de Controle de Produtos - DCP. A partir de 2007 a fonte é o Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP.

Até 2006, inclui as vendas e consumo próprio das distribuidoras. A partir de 2007, inclui apenas as vendas.  
As vendas de B2 - mistura de 98% de óleo diesel e 2% de biodiesel puro (B100) nos anos de 2005, 2006 e 2007 que anteriormente eram apresentadas separadamente, foram incluídas nas vendas de óleo diesel. 

Entre janeiro e junho de 2008, a mistura de 2% de biodiesel puro (B100) ao diesel passou a ser obrigatório.     A partir de julho de 2008, a mistura passou a ser de 3%, exceto o óleo diese para uso aquaviário, que só 
deverá conter biodiesel a partir de 01/01/2011,  conforme Resolução ANP nº 20.
As vendas de óleo diesel inclui também as vendas de óleo diesel com mistura de biodiesel puro (B100) superior a 3%,  cujo percentual não é obrigatório.     Informações preliminares e poderão sofrer ajustes nas 
próximas atualizações.

(8) Total de passageiros, embarcados e desembarcados, nos aeroportos do Rio de Janeiro administrados pela INFRAERO.
(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

92879,41

Transporte 
marítimo (2)

Carga 
transportada 

(mil t)

Transporte 
ferroviário (3)

Carga 
transportada 
(mil TU) ( r )

   Transport 
urbano

Passageiros 
Transportados 

( r )

Transporte 
aéreo (8) (r)

Passageiros 
transportados 

(mil)

Transporte  
rodoviário(7)

Consumo de  
óleo diesel  

(m3)

Comunicação

Índice da 
Arrecadação do 

ICMS

Período

Total Exportada Importada Total (mil) Trens sub.(r) 
(mil) (4)

Metrô  
(mil) (5)

Barcas 
(mil) (6)

Ônibus  
Mun. RJ (mil)
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2005  120,39 111,25 1.127.690 1.673 2.042.794 8.191.294 6.691.941 27.590 6.820 
2006  128,81 118,01 1.320.777 1.786 1.827.602 11.469.574 7.270.810 25.936 7.110 
2007  140,49 125,22 1.452.701 1.815 1.838.259 14.315.694 9.566.901 29.321 7.885
2008  159,16 134,71 1.529.768 1.822 2.196.326 18.714.366 14.420.160 33.469 9.327 
2009  175,76 142,40 2.253.590 1.763 2.725.709 13.519.420 11.640.179 37.709 9.848 
2010  199,89 157,19  1.727  20.455.238 16.644.031 41.025 9.515 
Jan 182,61 148,01 299.678 128 327.906 1.150.891 982.561 2.521 665 
fev 172,70 138,60 210.785 128 274.652 1.546.311 851.921 2.409 510 
Mar 191,61 152,17 208.364 145 292.470 1.807.361 1.347.223 3.827 867 
Abr 180,04 140,85 199.996 123 318.725 1.703.026 1.230.026 2.809 643 
Mai 193,33 150,31  146  2.163.714 1.248.625 3.825 831 
Jun 187,80 146,55  141  1.427.020 1.279.374 3.446 761 
Jul 192,99 151,28  158  1.155.493 1.410.956 3.967 933 
Ago 194,24 153,19  157  1.559.965 1.883.848 4.193 929 
Set 194,79 153,78  152  1.654.261 1.852.946 3.695 790 
Out 208,23 163,55  138  1.141.497 1.517.639 3.649 780 
Nov 205,71 161,35  151  1.710.057 1.599.925 3.532 833 
Dez 294,63 226,67  158  3.435.642 1.438.987 3.152 973 
  
2011           
Jan 209,62 162,33  193  1.713.206 1.098.158 2.871 645 
fev 199,17 153,06  167  2.101.753 1.657.019 3.502 709 
Mar 208,77 158,58  154  1.815.174 1.357.339 3.184 642 
Abr 213,18 160,77  152  2.014.643 1.532.060 3.073 616 
Mai 217,93 164,39    3.284.095 1.565.051 4.047 807 
Jun 208,49 156,04    3.602.964 1.719.076   
    
Variações(%)          
No mês -4,3 -5,1 -4,0 -1,4 9,0 9,7 9,8 31,7 31,0 
No mês/mês 
do ano anterior 11,0 6,5 46,5 23,0 37,5 152,5 34,4 5,8 -2,9 
Acumulada 13,5 9,0 37,6 26,9 35,0 48,3 28,7 8,4 -2,8

Indicadores do Comércio           
Estado do Rio de Janeiro - 2005-2011

Fontes: IBGE/Diretoria de Pesquisa/Departamento de Comércio e Serviços, CEASA - Central de Abastecimento, SECEX - Secretaria de Comércio Exterior, JUCER-
JA - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e  SEF - Secretaria de Estado de Fazenda       
Notas :(1) Quando se tratar de índices os valores anuais são médios. De 1998 A 1999 O IBGE divulgava dados do faturamento do comercio varejista com base fixa = 
100, a partir de 2000 os novos indices passaram a ser o Indice Nominal de Vendas do Varejo e Índice de Volume de Vendas do Varejo.     
(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

índice de 
receita  

nominal de 
vendas no 

varejo
Rio de 
Janeiro

índice de 
volume de 
vendas no 

varejo
Rio de Janeiro

Arrecadação do 
ICMS do 
comércio 
varejista

Comercia-
lização de 

hortigranjeiros 
cereais e 

pescado na 
CEASA - 

Grande Rio

Arrecadação 
do ICMS do 

comércio 
atacadista

Exportações Importações Constituição Extinção

Indice 
base fixa 

(2003=100)

Indice 
base fixa

(2003=100)

Em mil reais (Em mil t) (r) Em mil reais (FOB - 1000 
US$)

(Em unidades)

Período Comércio 
Varejista (r)

Comércio 
Atacadista

Comércio 
Exterior

Registro de 
empresas na 

Junta Comercial   
(Em unidades)

45Revista de Economia Fluminense



INDICADORES ECONÔMICOS

2005  103,42 111,15 101,74  6.854 79.775 7.967  3.212  31.566 3.615.156 596.505 
2006  105,42 116,75 102,97  5.091 84.204 8.218  3.595  31.538 3.733.082 628.573 
2007  107,61 113,96 106,25  6.890 82.820 8.025  4.088  32.630 3.768.639 593.299 
2008  109,24 120,00 106,92  6.619 87.021 8.763  4.353  32.920 6.443.133 639.716 
2009  105,10 132,65 99,16  5.837 96.221 10.497  3.928  32.526 3.443.436 712.807 
       

2010  113,61 128,24 110,49  7.093 94.566 10.132  4.245  34.366 5.342.766 735.428 
Jan 106,32 131,63 100,86  545 8.058 862  312  3.097 269.064 60.208 
Fev 103,50 120,51 99,87  469 7.351 808  278  3.074 328.925 63.729 
Mar 113,10 133,10 108,79  590 8.128 871  348  2.979 342.338 65.319 
Abrl 107,71 129,73 102,96  510 8.003 861  310  2.957 268.863 62.515 
Mai 116,41 131,56 113,15  615 8.180 899  361  2.720 369.165 63.040 
Jun 113,39 123,91 111,12  564 7.754 853  374  2.681 430.700 60.100 
Jul 117,25 127,97 114,94  592 7.929 872  384  2.604 409.028 60.740 
Ago 118,87 127,73 116,96  579 8.004 849  411  2.710 611.355 59.764 
Set 115,74 132,25 112,17  578 7.368 772  398  2.750 618.734 60.920 
Out 119,65 122,77 118,97  688 7.665 798  370  2.825 545.550 59.979 
Nov 120,10 124,68 119,36  702 7.838 823  367  2.851 628.092 58.820 
Dez 111,34 133,00 106,67  661 8.287 864  334  3.118 520.951 60.291 
       

2011               
Jan 108,26 124,32 104,79   7.828 811  322  3.224 345.899 59.643 
Fev 110,82 108,73 111,28   6.795 704  334  3.281 351.209 61.294 
Mar 113,19 122,26 111,24   7.669 787  341  3.145 323.688 61.461 
Abrl 116,59 116,00 116,72   7.308 772  338  2.989 274.773 63.337 
Mai 117,79 118,34 117,68   7.533 789    2.878 307.118 64.412 
Jun 109,29 117,17 107,60        2.641 343.556 60.765 
       
Variações(%)                    
No mês -7,2 -1,0 -8,6  -5,8 3,1 2,3              -0,9                  -8,2                11,9 -5,7 
No mês/mês do 
ano anterior -3,6 -5,4 -3,2  22,0 -7,9 -12,2             9,2  -1,5 -20,2 1,1  
Acumulada 2,3 -8,3 5,1  21,5 -6,5 -10,2                7,1  3,7 -3,1 -1,

Fontes: IBGE/DPE/Departamento de Indústria, IBS e Petrobrás, ANP - Boletim Mensal de Produção  (atualizados em 01/08/2011) , Sind.Nac. 
Indústria de Cimento, LIGHT, AMPLA, CENF, CEG-CEGRIO e CEDAE.       

Notas:
(1) Petróleo: óleo e condensado. Não inclui LGN (GLP e C5+).
(2) Aos dados da Light, Ampla e CENF foram agregados o consumo dos clientes do Mercado Livre de energia.

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 Industriais            
Estado do Rio de Janeiro - 2005-2011

Período Indústria 
extrativa 

mineral e de 
transformação

Construção 
civil  (r)

Serviços 
industriais 

de utilidade 
pública

Índice da 
produção 

física  Base 
: média de 
2002=100)

Produtos 
selecionados

Consumo 
aparente de 

cimento (mil t)

Consumo 
de energia 

elétrica 
(Gwh)  ( r ) (2)

Consumo de 
gás 

encanado 
(mil m3) ( r )

Consumo 
de água 
(mil m3)

Indústria 
Geral 

(ponderação 
IBGE)

Extrativa 
Mineral

Indústria de 
Transforma-

ção

Aço bruto 
(mil t)

Petróleo (mil 
m3) ( r )(1)

Gás natural 
(106 m3)
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Fonte: FGV - Fundação Getúlio Vargas e IBGE.          
(1) Média anual. (2) Base ago,94=100 (3) Base dez, 93 =100

índices de Preços            
Estado do Rio de Janeiro -2005-2011

2006  336,182  336,457 398,625 289,609  301,783 2.682,550 
2007  353,265  354,437 427,783 299,208  312,144 2.770,837 
2008  392,943  383,284 462,595 323,566  329,195 2.922,749 
2009  399,983  375,001 456,188 316,206  346,390 3.080,190 
2010  422,292  447,831 538,696 368,713  364,085 3.238,719 
Jan 402,425  514,362 514,217 449,688  353,805 3.152,069 
Fev 406,826  418,462 514,217 349,766  356,480 3.177,286 
Mar 409,399  426,732 533,752 351,182  360,392 3.202,704 
Abr 412,341  438,386 561,496 353,051  364,391 3.222,881 
Mai 418,811  441,654 563,692 356,850  365,554 3.245,441 
Jun 420,241  444,484 563,825 361,177  365,239 3.246,739 
Jul 421,154  446,129 563,825 363,737  363,562 3.241,545 
Ago 425,788  446,690 563,825 364,610  363,734 3.241,869 
Set 430,453  448,345 563,825 367,186  364,931 3.250,946 
Out 434,882  449,311 563,825 368,689  366,927 3.264,600 
Nov 441,754  449,733 563,825 369,346  370,212 3.297,899 
Dez 443,427  449,688 563,825 369,276  373,791 3.320,654 
     

2011          
Jan 447,764  452,121 563,825 373,063  378,981 3.351,869 
Fev 452,047  453,161 563,825 374,682  380,981 3.374,996 
Mar 454,805  454,615 563,825 376,945  383,688 3.397,609 
Abr 457,059  477,135 619,285 379,470  388,052 3.425,469 
Mai 457,090      389,443 3.446,022 
Jun 456,490       3.450,157 
     

Variações(%)            
No mês -0,13  4,95 9,84 0,67  0,36 0,12 
12 meses 8,63  8,84 10,29 7,48  6,54 6,27 
No ano 2,95  6,10 9,84 2,76  4,19 3,90

Período 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

Mão -de- Obra Materiais de 
construção

IPC Total(2)/RJ-DI IPCA Total(3)Média
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Em apenas dois anos de criação, desde a fusão entre as extintas fundações Cide e Fesp-RJ, nós já 
organizamos 50 concursos públicos. Mais de 1 milhão pessoas foram beneficiadas e hoje integram 
o quadro funcional dos servidores públicos do Estado.

A Diretoria de Concursos e Processos Seletivos tem excelência em todo o processo de recrutamento 
e seleção, já que somos a única instituição no Rio de Janeiro que organiza concursos públicos e ca-
pacitamos os servidores com mais de 66 cursos oferecidos pela Escola de Gestão e Políticas Públicas 
da Ceperj em diversas áreas. 
A reconhecida Fundação Ceperj foi fundada em 1960, ainda no antigo Estado da Guanabara, batiza-
da de Escola de Serviço Público do Estado da Guanabara (Espeg), cresceu, se renovou e, assim como 
o nosso estado, também mudou de nome.

ética

tradição

transparência

A FUNDAÇÃO CEPERJ ESTÁ PRESENTE EM CADA ETAPA NA 
FORMAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO

ALGUNS CONCURSOS REALIZADOS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Secretaria de Estado de Fazenda
Secretaria de Estado de Educação
Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura
Rio Previdência
Alerj
Acadepol
Cedae
DRM
Detran
Emater

Consulte quem tem experiência e trabalha por você!

ética
transparência

tradição

NÃO CORRA RISCOS. 
CONHEÇA A CEPERJ!

Nosso compromisso é garantir a 
segurança dos concursos públicos
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CEPERJ
Fundação Centro Estadual de Estatísticas,

Pesquisas e Formação de Servidores Públicos
do Rio de Janeiro 

Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - 3º andar
CEP: 22290-090  Tel.: 2334-7311 / 7317

Informações:
www.ceperj.rj.gov.br

correio@ceperj.rj.gov.br


