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Nesta edição, voltamos a diversos temas que re-
forçam o debate sobre o desenvolvimento do Estado 
do Rio de Janeiro. Bons ventos sopram para o Brasil, 
um dos países que deve se orgulhar de ter passado 
pela crise mundial com boas perspectivas, diferente-
mente de alguns europeus, que vivem seus piores 
momentos das últimas décadas. Nosso país se for-
talece a cada dia nos mais variados segmentos da 
economia e com o nosso Rio de Janeiro acontece o 
mesmo, um Estado que permanece em plena ascen-
são e fi gura como protagonista no cenário brasileiro. 

As informações colocadas pelo Governador 
Sérgio Cabral e pelos secretários Julio Bueno e Fe-
lipe Peixoto reforçam o anunciado nível elevado 
de investimentos econômicos no Estado do Rio de 
Janeiro, em diversos setores industriais de peso na 
economia nacional. Empresas de engenharia, cen-
tros tecnológicos de vários segmentos e indústrias 
de alta tecnologia aportam todos os meses não só na 

capital, mas também em regiões fl uminenses.
São desafi os de desenvolvimento com geração 

de emprego, renda e melhores condições sociais 
para todo o povo do Rio de Janeiro. Ressalto, não é 
tarefa simples acompanhar esse ciclo de desenvolvi-
mento acelerado se não investirmos na estruturação 
de todas as esferas de governo, inclusive na estadual, 
fato que já iniciou e que carece de apoio permanente 
de toda a sociedade, de forma ativa e participativa. 
Sem a atuação forte e precisa do Estado, a maioria da 
população pode ser prejudicada por efeitos perver-
sos das famosas leis de mercado.

Enfi m, o momento requer muito trabalho e sem-
pre o debate sobre os rumos a serem seguidos nos 
próximos 10, 15 anos. Um esforço que a Revista de 
Economia Fluminense busca discutir e dar a sua con-
tribuição.

 Tenham uma proveitosa leitura!

Economia do Estado do Rio de Janeiro 
permanece em plena ascensãoJorge Guilherme de Mello Barreto

Presidente da Fundação Ceperj

Editorial
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Palavra do
governador

Atração de investimentos acelera o 
desenvolvimento do Rio de Janeiro

C om uma gestão profis-
sional e afinada com o 
governo federal e com as 

prefeituras, estamos levando o desen-
volvimento econômico e social para 
toda a população do nosso Estado. 
Hoje, o Rio de Janeiro ocupa as primei-
ras posições do ranking nacional 
quando se trata de atração de investi-
mentos e geração de empregos.

Alguns números ilustram bem a 
nossa posição de destaque. De 2011 a 
2013, a expectativa é de que o Rio re-
ceba R$ 181,4 bilhões em investimen-
tos privados e públicos, sendo 75% 
desses recursos destinados ao setor 
industrial. Somente no ano passado, 
registramos a criação de mais de 168 
mil postos de trabalho e alcançamos 
um saldo inédito de US$ 10 bilhões 
em nossas exportações líquidas. Tam-
bém em 2011, de acordo com dados 
da Junta Comercial (Jucerja), foram 
registrados 53.476 processos para a 
abertura de novos negócios em todo 
o estado do Rio, um aumento de 15% 
em relação a 2010.

A novidade é que o interior foi o 
grande responsável por esse cresci-
mento. A chegada de grandes em-
preendimentos ao Sul Fluminense e 
o crescimento do turismo na Região 
dos Lagos têm impulsionado o co-
mércio dessas regiões. Em Resende, 
por exemplo, foram abertas 55 no-
vas empresas; em Barra do Piraí, 36. 
Pela primeira vez, o interior superou 
a capital no ranking de instalação de 
novos negócios.

Neste ano de 2012, daremos con-
tinuidade a esse saudável ciclo de 
crescimento pelo qual o Rio passa. Em 
fevereiro, anunciamos a instalação da 
fabricante de ônibus Neobus em Três 

Rios, no Centro-Sul do Estado. Serão 
investidos R$ 90 milhões. O municí-
pio, aliás, tem se destacado na atração 
de empresas: foram mais de 900 nos 
últimos três anos, sendo 110 no setor 
industrial. A chegada da Neobus é 
mais uma etapa da consolidação do 
parque automotivo do Estado, que 
ano passado recebeu a confirmação 
da vinda da Nissan-Renault e a dupli-
cação da Peugeot-Citroën, com inves-
timentos de US$ 5,9 bilhões e US$ 4,8 
bilhões, respectivamente.

Na capital, aprovamos a criação do 
Fundo UPP Empreendedor, que levará 
financiamentos de até R$ 15 mil para 
micro e pequenos empresários das 
comunidades pacificadas. Para se ter 
ideia da importância desse projeto, 
somente na Rocinha e no Alemão há 
mais de 11 mil empreendedores. Aos 
poucos, buscando a formalização, es-
tamos disponibilizando os serviços do 
poder público nessas áreas, que fi caram 
esquecidas durante muitos anos.

Por outro lado, estamos nos es-
forçando para levar a excelência das 
nossas universidades e escolas téc-
nicas para perto do trabalhador, com 
o objetivo de capacitá-lo e torná-lo 
não apenas um cliente, mas também 
um contribuinte desse processo de 
crescimento. Ainda na Rocinha, inau-
guramos um polo de conhecimento 
do Consórcio Cederj, este ano, que 
engloba ensino fundamental, médio, 
profissionalizante e superior. Em 2012, 
ainda entraram em funcionamento a 
maior escola técnica fluminense, em 
Saquarema, e o campus Imbariê da 
Fundação de Apoio à Escola Técnica 
(Faetec), voltado para a formação de 
profissionais para atuarem no distrito 
industrial de Duque de Caxias.

Temos consciência de que ainda há 
um longo caminho a ser percorrido. 
Mas, graças a esse trabalho conjunto, 
onde as várias esferas do poder públi-
co dialogam entre si e o poder privado 
atua como um parceiro fundamental, 
temos alcançado novas conquistas a 
cada dia e proporcionado mais em-
prego, renda e uma melhor qualidade 
de vida à nossa população.

Sergio Cabral
Governador do estado do Rio de Janeiro
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A lvo de investimentos em 
torno de R$ 180 bilhões nos 
próximos dois anos, o es-

tado do Rio de Janeiro deixou para trás 
décadas de estagnação econômica e está 
atraindo cada vez mais para o seu terri-
tório as mais diversas frentes de negó-
cios, com ênfase na cadeia do petróleo e 
a indústria automobilística. 

Merece destaque, porém, o segmento 
de inovação tecnológica que por vezes 
permanece distante dos holofotes, devi-
do à magnitude dos demais investimen-
tos bilionários, como os que vem sendo 
feitos pela Petrobras ou pelas montadoras, 
recentemente instaladas no Estado, como 
a Nissan-Renault e a Peugeot-Citroën. 

No curto espaço de tempo em que 
disponibilizou áreas para criar o seu 
Parque Tecnológico, na Ilha do Fundão, 
a Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) viu esgotar o espaço des-
tinado a abrigar centros de tecnologia 
ancorados no Centro de Pesquisas da 
Petrobras, o Cenpes. 

As mais renomadas empresas da ca-
deia petrolífera formaram fi las em busca 
de espaço para concentrarem aqui seus 
estudos em tecnologia de ponta e es-
tarem ao lado de empresas brasileiras e 
multinacionais, do porte da Usiminas, 

ARTIGO

Julio Bueno 
Engenheiro Metalúrgico, formado na UFRJ
“Certifi ed Quality Engeneer pela American Society for Quality USA” 
Mestre em “Manufacturing Engineering” pela “University of Birminghan (U.K.) 
Presidente do Inmetro (1995/1999)
Presidente da Petrobras Distribuidora (2001/2003)
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Espírito Santo (2003/2006)
Atualmente Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Rio de Janeiro.

Centros de pesquisas em alta 
Grandes empresas apostam no Rio de Janeiro e injetam investimentos bilionários 

Incremento na economia do Estado vem atrelado a novas tecnologias
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Baker Hughes, Halliburton e Schlum-
berger, apenas para citar algumas das 
que ocuparam os cerca de 500 mil 
metros quadrados disponibilizados pela 
UFRJ, no Fundão, com investimentos de 
R$ 1 bilhão no total.

É claro que esse volume de investi-
mentos tem em vista as inúmeras pes-
quisas em exploração e produção de 
petróleo, que visam especialmente o 
óleo descoberto na camada pré-sal, e 
que vem recebendo a atenção do mundo 
todo desde 2007. 

Assim como também é claro que o 
petróleo é a principal alavanca da econo-
mia fl uminense. Mas, acredito que temos 
que ter em mente que não é a única fon-
te. Temos que aproveitá-lo para impulsio-
nar outros setores, seguindo a estratégia 
de desenvolvimento econômico adotada 
pelo Governo do Estado: usar a economia 
do século XX para impulsionar a econo-
mia do século XXI.

É por isso que hoje estão sendo gesta-
dos – em fases diferentes de estudo e 
implementação – pelo menos outros 
cinco parques tecnológicos no estado 
do Rio de Janeiro. 

O que está em estágio mais avançado 
é o Distrito Verde, localizado em área 
contígua ao Parque Tecnológico da Ilha 
do Fundão. 

Em parceria com a Secretaria Estadual 
de Ambiente, a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, Energia, 
Indústria e Serviços do Rio (Sedeis) 
acaba de concluir a negociação com o 
Exército Brasileiro para criar o primeiro 
polo de tecnologia que leva o concei-
to de sustentabilidade para o topo de 
suas prioridades. 

Lá será negociada pelo Estado uma 
área de aproximadamente 100 mil 
metros quadrados a empresas de pon-
ta, não necessariamente ligadas à área de 
petróleo, como acontece com o Parque 
Tecnológico. A ideia é fazer do espaço 
um polo concentrador de novas tecno-
logias, empresas ultra sofi sticadas e com 
preocupação com a sustentabilidade. 
O próprio espaço adotará o que há de 
mais contemporâneo tanto no uso de 
energia (solar ou fotovoltaica, lâmpadas 
de Led), como transporte (hidrogênio 
ou similares).

A primeira empresa a se instalar no 

local será a GE, que terá ali um dos seus 
cinco maiores centros de pesquisas 
mundiais, com investimentos de R$ 500 
milhões e geração de 200 empregos, 
dos quais 40 PhDs. Com este portfólio, 
a GE é a primeira empresa a ser benefi -
ciada pela comissão governamental que 
defi ne a concessão de incentivos à insta-
lação de centros de pesquisa e tecno-
logia no estado do Rio de Janeiro, com 
base em decreto assinado pelo governa-
dor Sérgio Cabral no ano passado para 
atrair este tipo de investimento. 

Nenhuma empresa ainda havia so-
licitado o benefício, mas ele se estende, 
inclusive para os centros de pesquisa 
já instalados no Rio hoje. A concessão 
do benefício, no entanto, passa por 
avaliação da comissão constituída pelas 
secretarias de Fazenda, Ciência e Tecno-
logia, Planejamento e Gestão, além da 
Sedeis, da Faperj e Uerj. 

Além da GE, a comissão decidiu tam-
bém conceder o benefício fi scal para 
a Redetec, que agrega 53 instituições 
de pesquisa, e já é credenciada junto 
ao CNPq.  Ela terá  isenção de ICMS na 
aquisição de equipamentos que sejam 
necessários para levar suas pesquisas adi-
ante. A Redetec já existe hoje fi sicamente 
e no ano passado investiu R$ 1,2 milhão 
em pesquisas, pagando R$ 156 mil deste 
total em ICMS.

Entre os outros polos de tecnologia 
que estão sendo pensados para o Rio de 
Janeiro, estão ainda um em convênio com 
a PUC, para ser instalado na Gávea, e que 
vai tratar da indústria da cultura e design; 
outro destinado à biotecnologia, previsto 
para a Ilha do Fundão; e um terceiro, de 
agronegócios, a ser instalado em parceria 
com a escola rural da UFRJ, em Seropédica. 

Há ainda em estudo o polo de tecnolo-
gia de Petrópolis, que deverá concentrar 
em uma única área as cerca de 70 empre-

sas ligadas à produção de softwares para 
a cadeia de petróleo e que hoje estão 
espalhadas pela cidade. E por fi m, um 
polo de tecnologia automotiva que de-
verá ter parceria do Inmetro, em Xerém, 
e que vai contar com pista de testes de 
motores e veículos. 

Mais do que incubadoras de novas 
empresas e produtos, esses polos do 
saber devem concentrar a massa pen-
sante em suas áreas de atuação, para 
que o Rio de Janeiro possa não só desen-
volver tecnologia internamente, como 
exportar os resultados destas pesquisas 
para todo mundo, bem como promover 
um maior aproveitamento da mão de 
obra ultra qualifi cada que atuará e será 
formada nestes núcleos. 

O governo do Estado não só conta com 
esse desenvolvimento tecnológico como 
aposta nele, com incentivos, fi nancia-
mentos e concessão de áreas para novos 
empreendimentos. Mensurar o número 
de empregos gerados a partir destes po-
los é uma tarefa árdua devido à multipli-
cação desta imensa geração de conheci-
mento. É possível, no entanto, reconhecer 
já hoje no meio acadêmico essa grife do 
Rio de Janeiro como Estado catalisador de 
tecnologia no país e no mundo.

Indústria automobilística recebe incentivos na área de pesquisas, concedidos pelo Governo do Estado

Pré-sal dispara o número de empresas em busca de espaço em centros de pesquisas, como o Cenpes Polos proporcionam desenvolvimento tecnológico
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N os últimos anos, vemos um 
grande bombardeio na mí-
dia brasileira e no Congres-

so Nacional condenando o modelo de 
distribuição dos royalties e demais ren-
das oriundas da exploração do petróleo 
e do gás para os estados e municípios 
produtores, com destaque para o Rio 
de Janeiro. Uma das mais fortes argu-
mentações daqueles que defendem a 
divisão dos recursos entre todos os es-
tados e municípios se assenta, principal-
mente, na forma como os gestores mu-
nicipais gastam esses vultosos recursos. 
Deste modo, não estariam atendendo 
aos princípios previstos na lei dos royal-
ties à época de sua promulgação. 

Se considerarmos os princípios da 
legislação dos royalties, entre nós tam-
bém, perceberemos que seria absurda a 
redistribuição dos recursos para todos os 
estados e municípios do país, em detri-
mento daqueles onde efetivamente ocorre 
a exploração, o refi no e o transporte e que, 
portanto, detém o ônus das atividades 
petrolíferas. Logo, o que se coloca para 
nós é buscar garantir os recursos para os 

produtores de petróleo, mas, ao mesmo 
tempo, assegurarmos a boa aplicação dos 
royalties em favor da sociedade.

Nesse sentido, avaliar o impacto da 
utilização da renda mineral como fator 
de melhoria da qualidade de vida da 

população dos municípios, que com-
põem a zona primária de produção do 
Rio de Janeiro, deve ser entendido como 
uma das formas de melhorar a utilização 
dos recursos fi nitos, advindos da ativi-
dade petrolífera ao mesmo tempo em 
que se busca estimular o debate sobre 
as formas de controle social da aplicação 
dos recursos públicos, visando garantir 

transparência e efi cácia nas ações dos 
gestores municipais. 

Esse artigo objetiva retomar os ter-
mos do estudo por mim coordenado in-
titulado “Análise Comparativa da Gestão 
de Recursos Públicos da Região dos 
Municípios Produtores de Petróleo do 
estado do Rio de Janeiro” , publicado em 
2005, pelo Observatório Urbano do es-
tado do Rio de Janeiro em parceria com 
UN-HABITAT , considerando a ocorrência 
ou não de mudanças no quadro geral de 
desenvolvimento econômico, social e de 
governança nos municípios produtores 
de petróleo do estado do Rio de Janeiro. 

Embora já se tenham passado cinco 
anos desde o estudo referido, tanto lá 
como agora, busca-se avançar no melhor 
entendimento da região dos municípios 
produtores de petróleo do estado do Rio 
de Janeiro, no sentido de se propor al-
ternativas, visando transformar o atual 
ciclo de riquezas oriundo dos royalties 
e participações especiais em um de-
senvolvimento expressivo e sustentado 
em geração de emprego e renda, em 
melhoria da qualidade de vida de suas 

ARTIGO

Cezar Honorato
Doutor em História Econômica - USP 
Professor do Departamento de História da UFF
Ex-presidente e atual membro do Conselho Gestor do Observatório Urbano do estado do Rio de Janeiro
(UERJ / Ceperj / UN-HABITAT)  
Fundador e membro permanente do Laboratório de Políticas Públicas - UERJ

O retorno do debate acerca da 
distribuição dos royalties

Impactos do recurso na qualidade de vida dos 
municípios produtores do Rio

¹HONORATO, Cezar (Coord) - Análise comparativa da gestão de recursos públicos da região dos 
municípios produtores de petróleo do estado do Rio de Janeiro”. RJ, OUERJ/UN-HABITAT, 2005 mimeo.

1

A zona primária de 
produção do Rio 

de Janeiro deve ser 
entendida como 

uma das formas de 
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populações e na implantação de uma 
boa governança.

Somente perscrutando a forma como 
a Região arrecada e aloca seus recursos 
ao longo de um período, podemos ex-
trair lições para o futuro. Como a nossa 
perspectiva maior era perceber tendên-
cias mais gerais na gestão pública, bus-
camos não identifi car o campo de forças 
políticas e eleitorais dos municípios e 
dos seus gestores.

Visando ter elementos para com-
paração, neste artigo buscamos utilizar 
as fontes do Tribunal de Contas do es-
tado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), atual-
mente disponibilizado em www.tce-rj.
gov.br. Tal opção metodológica já era 
motivo de explicitação no estudo ante-
rior, por se tratar de uma fonte com alto 
grau de confi abilidade, quer pela origem 
da informação, quer pela comprovação 
processual de sua ocorrência. Mais ainda, 
os estudos e dados disponibilizados pelo 
TCE-RJ para os municípios da região em 
apreço são passíveis de comparação com 
os demais municípios do Rio de Janeiro.

Seguindo o mesmo princípio, uti-
lizaram-se os dados presentes na série 

dos Estudos Sócioeconômicos dos Mu-
nicípios Fluminenses, onde cada reali-
dade municipal é analisada em “per si”, 
além da Análise Comparativa dos Municí-
pios Fluminenses, estudo mais global e 
comparativo, considerando os 90 municí-
pios analisados pelo TCE-RJ.

Após coletar dados de cada um dos 
nove municípios, identifi cados como 
pertencentes à região produtora de 
petróleo - Armação dos Búzios, Cabo 
Frio, Campos dos Goytacazes, Carape-
bus, Casimiro de Abreu, Macaé, Quis-
samã, Rio das Ostras e São João da Barra 
-, buscou-se agregar dados considerando 
a região como um todo. Trata-se de uma 
região “construída” especifi camente para 
este trabalho, tendo como pressuposto 
o fato desses nove municípios serem 
considerados produtores de petróleo e 
comporem a principal área de infl uência 
geopolítica econômica do setor no 
país, além de manterem uma conti-
guidade territorial.

Evidentemente, essa opção me-
todológica nos remete ao problema 
de diluir as diferenças locais. Isto não é 
pouco se considerarmos a diferença de 

porte econômico e social de Campos dos 
Goytacazes e Macaé, por exemplo, por 
Carapebus ou Quissamã. Contudo, a nossa 
opção foi a de perceber o processo mais 
amplo pelo qual passa a região como um 
todo. Em relação aos resultados do estudo 
anterior, acreditamos que as possíveis 
distorções sejam compensadas por uma 
visão mais ampla. 

Convém ressaltar as difi culdades que 
um pesquisador encontra ao buscar in-
formações municipais disponibilizadas 
pelo poder local. Os dados referentes aos 
orçamentos municipais e contas públicas 
não se encontram disponíveis na internet 
com clareza, precisão e atualização, ape-
sar de a legislação assim os obrigar. 

Aliás, tal questão merece ser enfati-
zada: a falta de informações confi áveis e 
de fácil acesso aos pesquisadores e a so-
ciedade civil como um todo. O princípio 
da transparência – elemento fundamen-
tal da boa governança – não foi seguido 
pelos gestores municipais da região. Sem 
informação, como questionar? Como par-
ticipar? Como exigir mudanças?
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A Região

A região dos municípios 
produtores de petróleo 
(MPP) do Rio de Janeiro 

compreende: Armação dos Búzios, 
Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, 
Carapebus, Casimiro de Abreu, Macaé, 
Quissamã, Rio das Ostras e São João da 
Barra, localizados tanto na Região Norte, 
quanto na Baixada Litorânea do Estado, 
de acordo com a projeção da extensão 
dos limites territoriais na plataforma 
continental.  Trata-se de uma região com 
uma área de 7.921,6km², representando, 
portanto, 18,1% de todo o território fl u-
minense, no qual se distribui uma popu-

lação de 793.075 habitantes em 2000 
(5,52% da população do estado do Rio 
de Janeiro), sendo 545.948 eleitores. 

Historicamente, trata-se de uma 
região agrícola, com predomínio da ativi-
dade sucroalcooleira se considerarmos 
os municípios de Carapebus e Quissamã; 
de agropecuária diversifi cada – inclusive 
com alguma produção de cana-de-açú-
car – como Casimiro de Abreu e São João 
da Barra; municípios de grande presença 
turística como Armação dos Búzios, Cabo 
Frio e Rio das Ostras; e, fi nalmente, Cam-
pos dos Goytacazes e Macaé, que apre-
sentam historicamente um mix dessas 

várias atividades, além de ser um centro 
comercial regional importante.

Por se tratar, no momento, da maior 
região produtora de petróleo e gás do 
Brasil, os municípios, ora em destaque, 
que se encontravam em franca decadên-
cia econômica devido à crise agônica 
da agropecuária fl uminense, passaram 
a ter a possibilidade de um novo ciclo 
de crescimento econômico e desen-
volvimento econômico-social, con-
siderando a magnitude de recursos 
provenientes da renda mineral, apor-
tados nas municipalidades.

Royalties e participações especiais no Brasil

N o cenário brasileiro, en-
tende-se por royalties as 
compensações fi nanceiras 

pagas pelos concessionários do campo 
de petróleo – cujos contratos estão na 

etapa de produção de petróleo ou gás 
natural, incluindo-se também os contra-
tos que estão na fase de exploração e 
realizando testes de longa duração – e 
distribuídas entre estados, municípios, 

Comando da Marinha e Ministério de 
Ciência e Tecnologia.

Segundo a Lei do Petróleo (...)  en-
tende-se como “campo de petróleo ou de 
gás natural como uma área produtora de 
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petróleo e/ou gás natural, a partir de um 
reservatório contínuo ou de mais de um 
reservatório, a profundidades variáveis, 
abrangendo instalações e equipamentos 
destinados à produção. O conceito de 
campo de petróleo e gás natural con-
sidera aspectos geológicos, econômi-
cos e de engenharia”. Cada campo de 
petróleo é delimitado por uma área 
geográfi ca e sua operação é regida por 
um contrato de concessão celebrado 
entre a Agência Nacional de Petróleo 

População do Rio vai às ruas contra a nova redistribuição dos royalties. Legislação proposta lesa estados produtores, apesar do ônus da exploração do petróleo

Receita de royalties e participações especiais

O aumento da exploração de 
petróleo e gás na plataforma 
continental da região que 

compõem os MPP vem ascendendo desde 
o fi nal da década de 80, sendo responsável 
pelo aumento da produção petrolífera 
brasileira.  Não é por outra razão que a 
cota-parte dos royalties e demais receitas 
provenientes de sua exploração é crescente 
e impacta diretamente na arrecadação das 
administrações municipais.

Ao observarmos a tabela a seguir, 
podemos perceber que tais MPP rece-
beram no ano de 1997 o equivalente 
a US$230.138.494,21, ao câmbio da 
época e, 11 anos depois a receita atingiu 
US$1.112.905.027,93, embora a de 2009 
apresentasse um decréscimo de aproxi-
madamente 24%, em relação ao ano 
anterior em decorrência da sobrevalori-
zação do Real frente ao Dólar, moeda uti-
lizada como base para cálculo das partici-
pações governamentais. Tal consideração 
explica a diminuição da receita do ano 
de 2009 em relação ao de 2008.

Ano

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2008

2009

Obs: CÂMBIO À ÉPOCA - BCB 
Fonte: TCE-RJ

Renda Petróleo  dos municípios
US$ 1.000,00

230.138

268.975

251.937

420.912

455.149

520.501

699.468

1.620.250

1.112.905

(ANP) e a concessionária atuante na 
área (ANP, 2001).

A Participação Especial foi criada pelo 
Art. 50, da Lei nº 9.478/97. Este artigo es-
tabelecia um pagamento adicional para 
poços de petróleo que possuíssem alta 
rentabilidade ou um grande volume de 
produção. O cálculo de seu pagamento, 
se dará através da receita bruta do poço, 
“deduzidos os royalties, os investimentos 
na exploração, os custos operacionais, 
a depreciação e os tributos previstos na 

legislação em vigor”. 
Para efeito deste artigo consideramos 

o conjunto de receitas provenientes dos 
royalties, participações especiais, assi-
naturas e demais recursos oriundos da 
exploração do petróleo e gás, como se 
foram royalties ou renda de petróleo 
visando facilitar o leitor. Urge lembrar 
que no estudo de 2005 as receitas en-
contram-se devidamente separadas e 
explicitadas nas tabelas.

HONORATO, Filipe – CLACSO.
Art. 50 da Lei n.º 9.478/97.
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Demonstrando de outra forma, 
podemos perceber o salto de receita 
- fruto do aumento da exploração de 
petróleo e gás da Bacia de Campos – en-
tre o ano de 2003 (fim do período anteri-
ormente estudado) e 2008/2009.

Podemos notar com mais atenção o 
comportamento da receita dos royalties 
na região no biênio 2008/2009 se aten-
tarmos para a cota-parte de cada municí-
pio no período, que está reproduzida na 
tabela abaixo:

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1000000000

1200000000

1400000000

1600000000

1800000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ANO

RENDA PETRÓLEO DOS
MUNICÍPIOS U$

 Reafirmando o comportamento de 
distribuição dos royalties na região, te-
mos que o município de Campos dos 
Goytacazes lidera com folga a recepção 
destes recursos, apesar do decréscimo 
da receita em 2009, proveniente da 
renda mineral tendo atingido a cifra de 
R$1.193.126.000,00, fruto da conversão 
de US$701.838.823,53 a que tinha direito. 

Há de notar que a inserção de recur-
sos dessa magnitude a cada ano pos-

sibilitaria às administrações municipais 
alavancarem o crescimento econômico 
alternativo a indústria do petróleo, a 
preservação e recuperação ambiental, o 
desenvolvimento social. Enfim, a melho-
ria da qualidade de vida da população 
nos dias atuais e para o futuro.

Obviamente, um aporte de recursos 
de tal magnitude numa mesma e peque-
na região em tão pouco espaço de tempo 
seria para alavancar qualquer projeto de 

desenvolvimento que se pensasse, desde 
que as políticas públicas apontassem 
nesta direção. Se em 2005, analisando 
dados de 1997/2003 já questionávamos 
acerca do impacto desses recursos no de-
senvolvimento regional ou da qualidade 
de vida de sua população, com o aumen-
to brutal da arrecadação buscamos rever 
a sua aplicação. 

No estudo de 2005, apontávamos 
que “Independentemente de utilizarmos 

BCB.
Idem, ibidem.

5

Receita dos Royalties - 2008 e 2009 

1.193.126

36.905

517.468

155.244

149.134

66.495

205.686

344.516

85.851

2.754.425

2008

R$1000,00

Fonte: TCE-RJ

US$1,00 = R$1,70 

US$1000,00

701.839

21.709

304.393

91.320

87.726

39.115

120.992

202.656

50.501

1.620.250

887.200

22.900

367.300

94.700

159.700

41.600

128.900

233.900

55.900

1.992.100

2009

R$1000,00

US$1,00= R$1,79

US$1000,00

495.642

12.793

205.195

52.905

89.218

23.240

72.011

130.670

31.229

1.112.905

Municípios

Campos dos Goytacazes

Carapebus

Macaé

Quissamã

São João da Barra

Armação dos Búzios

Cabo Frio

Rio das Ostras

Casimiro de Abreu

Total

5

6

6
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as receitas nominais em reais ou em 
valor real, em dólar, o crescimento da 
receita dos royalties é marcante e a par-
ticipação das demais fontes de receita é 
razoavelmente constante. O diferencial 
está, insistimos, na participação cada 
vez mais crescente dos royalties e, em 
menor escala, das transferências do Es-
tado que retratam, em grande parte, o 
impacto da extração mineral, conforme 
está demonstrado no gráfico ao lado.”

Ao observarmos o comportamen-
to da receita da região ao longo do 
período 1997/2003, pudemos perce-
ber a brutal dependência aos recursos 
dos royalties e participações especiais 
na composição das receitas próprias, 
visto um crescimento que podemos 
considerar como baixo das fontes de 
recursos próprios municipais, como 
IPTU e ITBI, que poderiam garantir 
uma maior saúde financeira dos mu-
nicípios. O crescimento do ISS retrata 
muito mais o efeito multiplicador das 
atividades derivadas do petróleo que a 
política deliberada de melhoria da ar-
recadação própria.

Quando consideramos os dados 
2008 e 2009, chegamos às mesmas 
conclusões, que a dependência mé-
dia dos municípios com relação à re-
ceita dos royalties atingiu 48,78%. Mais 
ainda, São João da Barra, Campos dos 
Goytacazes, Rio das Ostras e Quissamã 
apresentam uma dependência superior 
a 50% de seus orçamentos com relação 
à renda petróleo.

Município

Campos dos Goytacazes

Carapebus

Macaé

Quissamã

São João da Barra

Armação dos Búzios

Cabo Frio

Rio das Ostras

Casimiro de Abreu

Total

Dependência dos Royalties

62,00%

44,00%

33,00%

56,00%

74,00%

38,00%

34,00%

59,00%

39,00%

48,78%

Ilustrativamente, convém observarmos 
o estudo realizado pela antiga Fundação 
CIDE/RJ, hoje Fundação Ceperj (Centro 
Estadual de Estatísticas, Pesquisas e For-
mação de Servidores Públicos do Rio de 
Janeiro), acerca da autonomia financeira 
dos municípios fluminenses. Neste estu-
do, temos que em 1999 Quissamã (1,9%), 
Carapebus (1,3%), Casimiro de Abreu 
(3,2%), São João da Barra (3,9%) e Rio das 
Ostras (8,7%) tinham índices de autono-
mia financeira muito baixa, expressos en-
tre parênteses. 

Somente Macaé (15,8%) e Campos 
dos Goytacazes (13,5%) apresentam al-
guma autonomia em caso de ocorrer a 
interrupção do repasse de royalties e do 
ICMS, referente à extração petrolífera. 
Logo, mesmo nestes dois últimos ca-
sos, no cenário de esgotamento da ex-
ploração economicamente viável de hi-
drocarboneto, a crise seria terrível com 
reflexos imediatos e profundos para a 
qualidade de vida da população.

 

Gráfico 18 - Receitas próprias, em US$ (1997/2003)
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Gráfico 18 - Receitas próprias, em US$ (1997/2003)
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Se em 2009 houve uma relativa 
melhora com relação à autonomia 
financeira dos municípios da região, 
com destaque para Macaé (33,9%), mes-
mo Campos dos Goytacazes (6,7%), maior 
arrecadador de royalties, não conseguiu 
implantar um novo ciclo de desen-
volvimento econômico alternativo ao 
petróleo que garantisse o aumento de 
sua autonomia de receita. Isto sem falar 
em Carapebus (1,5%) e Quissamã (1,9%).

Enquanto na média histórica do 
período 1997-2003 o percentual médio 
de dependência de transferências da 
União e do Estado, incluindo os royalties, 
era de 88,5% da receita, em 2009 o per-
centual médio diminui para 82,56%, que, 
ressalve-se, foi impactada pela queda da 
arrecadação da receita proveniente dos 
hidrocarbonetos em 2008/09 (pagos em 
2009), de acordo com a conjuntura de 
crise, anteriormente explicada. 

Mais ainda, como os municípios 
de Macaé, Rio das Ostras e Cabo Frio 
tiveram uma forte expansão do setor imo-
biliário, houve aumento da receita de 
ITBI e de IPTU no intervalo dos últimos 
cinco anos, quando ocorreu aumento 
das receitas de IPTU e de ITBI – receitas 
próprias municipais - o que minora em 
termos a dependência em relação às 
transferências federais e estaduais, in-
cluindo neste caso, os royalties.

Realmente, merece sempre pontuar 
a não ocorrência de um ciclo virtuoso de 
desenvolvimento na região considerada, 
que permita prover outras possibilidades 
de geração de negócios, renda e emprego 
nos municípios, alternativos a exploração 
petrolífera, recurso fi nito. O quadro ante-
rior demonstra a total dependência das 
transferências estaduais e federais para 
compor as receitas municipais.

Município

Campos dos Goytacazes

Carapebus

Macaé

Quissamã

São João da Barra

Armação dos Búzios

Cabo Frio

Rio das Ostras

Casimiro de Abreu

Média

Receitas de transferências

84%

96%

62%

95%

93%

78%

77%

81%

77%

82,56%

Município

Campos dos Goytacazes

Carapebus

Macaé

Quissamã

São João da Barra

Armação dos Búzios

Cabo Frio

Rio das Ostras

Casimiro de Abreu

Média

Autonomia de Receita própria

6,70%

1,50%

33,90%

1,90%

5,60%

18,10%

14,00%

10,80%

14,00%

11,83%

Campos lidera o ranking no recebimento de royalties do Estado. No entanto, não possui alternativa para sua autonomia econômica, caso haja escassez de petróleo
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Análise de algumas despesas dos municípios da região

B usco neste artigo, apontar 
indícios para a discussão 
sobre a boa aplicação da 

renda mineral na melhoria da quali-
dade de vida dos munícipes da região, 
apontar o grau de comprometimento 
das receitas municipais com os gastos 
de custeio (folha de pagamentos, ma-
nutenção, etc). Tal indicador é impor-
tante para que possamos perceber a 

destinação dos recursos públicos. 
Toda gestão municipal necessita ga-

rantir um quadro de servidores bem 
remunerados para a execução dos 
serviços privativos do poder público. 
Ao mesmo tempo, garantir a manuten-
ção dos seus serviços. Contudo, um 
alto grau de comprometimento da 
receita municipal representa duas coi-
sas: a) a utilização da administração 

pública como forma de atender, via 
empreguismo e cargos comissionados, 
a interesses políticos específicos e não 
do bem comum; e b) diminui a capaci-
dade de investimentos que melhora a 
qualidade de vida da população como 
um todo através de obras urbanas varia-
das, melhoria na educação, na saúde, na 
assistência social etc, além de fomentar 
novas atividades econômicas.

Município

Campos dos Goytacazes

Carapebus

Macaé

Quissamã

São João da Barra

Armação dos Búzios

Cabo Frio

Rio das Ostras

Casimiro de Abreu

Média

76,00%

92,00%

76,00%

74,00%

71,00%

78,00%

70,00%

46,00%

89,00%

56,00%

Relação receita x custeio (2009)Relação receita x custeio (2003)

74,00%

106,00%

77,00%

96,00%

78,00%

98,00%

93,00%

85,00%

83,00%

87,78%
Fonte: TCE-RJ. Elaboração própria

Ao analisarmos o quadro acima, 
podemos perceber que o grau de com-
prometimento das receitas municipais 
com o custeio saltou de 56%, em 2003 
para 87,78%, embora a receita dos 
royalties, como vimos anteriormente, 
tenha aumentado exponencialmente 
no mesmo período.

Mesmo recebendo algo próximo a 
um bilhão e duzentos mil reais em 2008, 
a administração municipal de Campos 
dos Goytacazes – o que menos compro-
mete receita com custeio - conseguiu 
comprometer 74% da sua receita com 
a conta custeio. E, o que dizer de Cara-
pebus que gasta de custeio mais do que 
arrecada ao longo do ano, incluindo 
transferências várias, royalties, receitas 
próprias etc?

Município

Campos dos Goytacazes

Carapebus

Macaé

Quissamã

São João da Barra

Armação dos Búzios

Cabo Frio

Rio das Ostras

Casimiro de Abreu

Média

356,19

82,52

902,92

598,76

3.673,06

163,77

99,41

507,6

198,95

731,47

Investimentos
per capita

 R$1.000,00

11

2

16

7

52
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% da receita
Receita

per capita 
R$1.000,00

3.280,05

4.374,76

5.726,80

8.499,65

7.069,96

3.813,18

2.020,42

4.098,30

4.670,45

4.839,29

2009

17Revista de Economia Fluminense



Os dados expostos na tabela ante-
rior precisam ser observados com aten-
ção. Afi nal, o investimento do municí-
pio de São João da Barra em 2009, na 
ordem de 52% de sua receita, pode ser 
considerado atípico, visto que no ano 
anterior investiu R$1.265,86 per capita, 
o que equivalia a 19% do total de sua 
receita. Ressalve-se ainda que, grande 
parte destes investimentos objetivou 
atrair para o município o complexo do 
Porto do Açú. 

Seguindo esse raciocínio, recalcula-
mos a tabela acima excluindo São João 
da Barra. Neste caso, a média dos in-
vestimentos municipais fi ca em 6,78%, 
o que equivale a R$323,35 per capita, 
de um montante da receita per capita 
de R$4.053,73. Trata-se de um nível de 
investimento muito abaixo dos demais 
municípios fl uminenses que, inclusive 
recebem uma cota-parte de royalties 
muito pequena.

E por que isso? Advogamos que a 
razão primacial do baixo índice de in-
vestimentos está na destinação da 
maior parte de seus recursos, inclusive 
dos royalties e participações especiais, 
para cobrir o custeio das administrações 
municipais, conforme a tabela anterior. 
Agora, como antes, não temos dúvida 
em afi rmar que:

“O que mais impressionou a equipe ao 
longo da pesquisa foi o volume de gas-
tos realizados na função Administração 
e Planejamento. Isto porque, trata-se de 
uma função que contempla as atividades 
de manutenção da máquina pública e, 
portanto, atividade-meio. Salvo melhor 
juízo, pelos dados, podemos a� rmar que 
ocorreu um “inchamento” da burocracia 
nos vários municípios estudados”. 

O baixo investimento na geração 
de emprego e renda e no desenvolvi-
mento de novas atividades econômicas 
demonstra a falta de um projeto de de-
senvolvimento claro para a região e/ou 
para cada município individualmente, 
para além da extração do petróleo. 
Mesmo nos municípios vocacionados 
ao turismo, como Armação dos Búzios e 
Cabo Frio, de acordo com os dados de 
despesa, não demonstram uma clara 

preocupação em canalizar recursos para 
o fomento desta atividade. Ao contrário, 
começam a sofrer com a falta de investi-
mentos em saneamento, habitação e ur-
banização, elementos hoje considerados 
internacionalmente como capazes de, 
no longo prazo, diminuir o fl uxo turístico 
de maior renda – inclusive internacional 
– pela perda da balneabilidade de suas 
praias e do aumento da degradação ur-
bana. Isto, sem considerar o rápido pro-
cesso de favelização que vem ocorrendo 
em Macaé, Campos dos Goytacazes e Rio 
das Ostras.

Com relação aos investimentos na 
melhoria da saúde dos munícipes, não 
encontramos elementos que garantam 
um aporte mais qualifi cado na área por 
parte dos gestores. Uma das formas de 
melhorar o quadro dos serviços públicos 
de saúde municipal seria a assinatura de 
um Pacto de Gestão de Saúde. 

De todos os municípios da região, 
apenas Campos dos Goytacazes assinou 
o Pacto de Gestão da Saúde proposto 
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro 
visando à melhoria da gestão da saúde 
local e a implementação defi nitiva com 
qualidade do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Os demais, ao não assinarem tal 
pacto, deixam de garantir investimentos 
qualitativos na saúde. 

“Como a� rmam Trevisan e Junqueira 
(2007), a formulação desse pacto facilita 
a identi� cação de situações essenciais 
tanto para o gestor do sistema, como para 
os trabalhadores da saúde e, claro, para o 

usuário da rede. O aspecto mais relevante 
da arquitetura do pacto de gestão é a que 
permite identi� car critérios de necessi-
dades para o bom funcionamento do sis-
tema. É só no âmbito de um “pacto” que 
é possível, realmente, perceber, prever e 
administrar o risco à saúde individual e co-
letiva. Os determinantes sociais e a visão 
positiva da saúde emergem com mais 
e� cácia na lógica de um “pacto” e não da 
gestão por instância de poder, ainda que 
integradas. É preciso deixar bem claro que 
não existe o doente federal, estadual, mu-
nicipal ou comunitário. Existe o cidadão 
que está exercendo o direito constitu-
cional de ter acesso à saúde, que o sistema 
único deve oferecer”. 

A perda de recursos derivados da má 
qualidade dos sistemas educacionais 
municipais da região merece ainda 
atenção. O índice de inefi ciência esco-
lar atinge algo em torno de 47% dos 
alunos. Como os dados das despesas 
aparecem por função e, neste caso, 
agrupando educação e cultura, a opção 
metodológica foi no sentido de agregar 
todo o gasto como se fora somente em 
educação, no que pese o fato dos mu-
nicípios gastarem muito dos seus re-
cursos em shows. Independentemente 
disso, teríamos uma perda da ordem 
de US$ 15.216.534,35 por ano pelo sis-
tema, devido à inefi ciência escolar.

Embora não tenhamos neste momen-
to os dados para o cálculo da inefi ciência 
escolar, podemos contar hoje com os da-
dos do IDEB, como se demonstra abaixo:

7

TREVISAN, Leonardo Nelmi e JUNQUEIRA, Luciano Antonio Prates. Construindo o “pacto de gestão” no SUS: da descentralização tutelada à gestão em rede. 
Ciência & Saúde Coletiva [online]. 2007, vol.12, n.4, pp. 893-902. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/csc/v12n4/08.pdf. Acesso em 24.06.2009 APUD TCE-
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Município
Campos dos Goytacazes

Carapebus

Macaé

Quissamã

São João da Barra

Armação dos Búzios

Cabo Frio

Rio das Ostras

Casimiro de Abreu

Média

3,3

4,1

5,0

4,3

3,3

4,5

4,6

5,3

4,8

4,36

Média das séries iniciais Média das séries fi nais
3,1

3,6

3,7

3,8

3,6

3,6

4,0

4,7

3,7

3,76

IDEB - Ensino Fundamental - Rede Municipalo
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Observemos que o mesmo IDEB, con-
siderando os resultados do estado do 
Rio de Janeiro como um todo, apontou 
para as médias 4,7 para as séries iniciais 
e 3,8 para as séries fi nais. Ora, no caso 
das primeiras séries, a média regional fi -
cou abaixo da estadual, sendo que Cam-
pos dos Goytacazes e São João da Barra 
muito abaixo. 

No caso das séries fi nais, também 
temos uma média abaixo da estadual, 
sendo que mais uma vez o sistema edu-
cacional do município de Campos dos 
Goytacazes apresenta uma performance 
muito abaixo da estadual, demonstran-
do a pouca preocupação na utilização 
dos recursos da renda petróleo na ala-
vancagem do seu sistema educacional. 
Em caso contrário, encontramos o sis-
tema educacional de Rio das Ostras com 
uma avaliação muito acima dos demais 
sistemas do estado do Rio de Janeiro.

Exatamente pelas questões anterior-
mente elencadas, somos partícipes da 
opinião manifesta no estudo realizado 
pelo Instituto Nacional de Tecnologia:

“No que toca ao impacto social do de-
senvolvimento da indústria do petróleo 
(...) pode-se dizer que, de uma forma que 
engloba todos os municípios, as seguintes 
tendências foram identifi cadas:

• o mal-gastar os recursos públicos 

disponíveis em função da falta de plane-
jamento e da ausência de controles e 
amarrações institucionais e sociais dos 
orçamentos municipais;

• no ‘epicentro’ do impacto (Macaé e, 
secundariamente, Rio das Ostras) cresci-
mento urbano acelerado e desordena-
do, especulação imobiliária, favelização, 
pressão contínua sobre a infra-estrutura 
de serviços públicos;

• sub-aproveitamento local das opor-
tunidades de emprego e renda que são 
gerados pelos investimentos da indús-
tria do petróleo e pelos royalties;

• baixa participação das empresas do 
petróleo no que diz respeito aos aspec-
tos de responsabilidade social não rela-
cionados ao meio-ambiente;

• o não investimento hoje em proje-
tos que preparem os municípios para 
um futuro sem a riqueza do petróleo (ou 
sem os royalties).” 

Buscando traçar algum paralelo com 
o que ocorre em outras regiões, depara-
mo-nos com o estudo do Banco Mundial 
que nos alerta para o perigo presente no 
“mal do petróleo”:

“Desafortunadamente, los resultados 
actuales no son alentadores. Frecuente-
mente las tasas de crecimiento experi-
mentadas en países ricos en petróleo 
están por debajo – aun sustancialmente 
por debajo – de las tasas promedio a 
nivel mundial. (...) ¿Por qué sucede esto? 
La evidencia disponible sugiere que la 
riqueza del petróleo no está solamente 
inversamente correlacionada con el 
crecimiento económico y el desarrollo 
sino también con el buen manejo del 
gobierno. (...) La riqueza petrolera pro-
voca fuertes respuestas emocionales 
relacionadas a su percibida cualidad de 
‘patrimonio nacional’ Como resultado 
hay fuerte tentación de usar la riqueza 
y la política petrolera para ganar puntos 
y lograr resultados políticos los cuales 
pueden ser nada consistentes con una 
legitima política de desarrollo. Final-
mente, la riqueza petrolera establece un 
camino fácil a la corrupción.” 

Não por coincidência, mas podemos 
observar fenômeno análogo na região 
dos MPP. Raras são as regiões do mundo 

que podem dispor de um montante tão 
volumoso de recursos como enfocamos. 
Também rara é a oportunidade histórica 
desta mesma região de alterar construir 
o seu futuro diferentemente do que foi 
o seu passado. 

Finalmente, não somos defensores 
das propostas hoje colocadas no plano 
político nacional de dividir os recur-
sos dos royalties e demais rendas do 
petróleo por todos os estados e municí-
pios do Brasil, conforme alguns políticos 
por populismo, interesses vários ou má-
fé, defendem no Congresso Nacional.

Não! A renda mineral existe para remu-
nerar a exploração de um bem fi nito, que 
gera inúmeros e sérios impactos econômi-
cos, sociais e ambientais no presente, 
além de garantir um desenvolvimento 
econômico-social para as futuras gerações 
impactadas pela sua exploração.

Se, como já demonstrávamos em 2005 
– reafi rmado nos dias de hoje – ocorre 
uma gestão temerária dos seus recursos 
pelos governos locais, a solução não está 
na distribuição generalizada destes re-
cursos, pois somente teríamos mais mu-
nicípios gastando mal e menos recursos.

O que advogamos é a efetiva atuação 
dos órgãos de controle - Tribunais de 
Contas, Legislativos e Judiciário -, além 
de um controle efetivo por parte da so-
ciedade civil sobre a utilização de tais re-
cursos a favor de toda a sociedade.

A renda mineral existe 
para remunerar a 
exploração de um 

bem � nito, que gera 
inúmeros e sérios 

impactos econômicos, 
sociais e ambientais 

no presente

PROJETO CTPETRO. Impactos Sociais do Desenvolvimento da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo nas Regiões das Baixadas Litorâneas e do 
Norte Fluminense. RJ, Instituto Nacional de Tecnologia, janeiro/2003, mimeo. P. 29.

BANCO MUNDIAL. PETRÓLEO: Meio Ambiente, Sociedade e Economia. 2004. p.8/9. http://www.worldbank.org/ogsimpact/cpoverviwesp.htm
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Exploração do petróleo gera impactos ambientais
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Coordenadoria de Pós-graduação
Tels.: 2334-7110 / 7107  E-mail: ceperjegpp@ceperj.rj.gov.br

Início: 
07/08/2012 - 3ª e 5ª Local: Botafogo
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 12.540,00 (à vista) ou matrícula R$ 2.540,00
(dois mil, quinhentos e quarenta reais) + 12 parcelas de
R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais)

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PETRÓLEO E GÁS

ATÉ QUANTO VALE INVESTIR 
PARA GANHAR MAIS?2012

Cursos de Especialização

CONHEÇA O PROGRAMA DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO QUE A FUNDAÇÃO CEPERJ PREPAROU SOB MEDIDA PARA VOCÊ.  AGORA 20% DOS CURSOS
 PODEM SER OFERECIDOS POR EAD. APROVEITE E CONHEÇA TAMBÉM OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELA ESCOLA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

2012
Cursos de Especialização

Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo  
Tel.: 2334-7178 / 7179
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Empossado em janeiro de 2011, o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, 
Abastecimento e Pesca, o niteroiense Felipe Peixoto, de 35 anos, já dá o tom da nova 
gestão à frente da pasta, inédita no Governo do Estado. Felipe é pós-graduado em Direito 
Público pela Escola Superior de Advocacia/OAB, formado em Administração de Empre-
sas pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e bacharel em Direito pela UniLaSalle.

Economia Fluminense: Como a pasta 
está estruturada?
Felipe Peixoto: Acreditamos que para 
produzir um trabalho de qualidade pre-
cisamos de uma boa estrutura e de um 
planejamento efi caz. Nós nos instala-
mos no prédio da Rodoviária Roberto 
Silveira, no Centro de Niterói, onde es-
tamos concluindo as obras de reforma, 
criando um espaço bonito e confortável 
de trabalho. Fizemos um investimento 
signifi cativo em tecnologia de infor-
mação com aquisição de equipamen-
tos e programas, que nos permitirá um 
trabalho com agilidade e qualidade. 
Desenvolvemos um trabalho de plane-
jamento estratégico, onde nossas ações 
foram discutidas e hierarquizadas.

E.F.: Quais ações a Sedrap vem desen-
volvendo?
F.P.: Estamos priorizando nossas ações 
na parte leste da Região Metropolitana, 
área de  Infl uência do Comperj. Dentre 
elas elaboramos um Termo de Referên-
cia para a elaboração de um Plano de 
Estruturação Territorial (PET–Leste), que 
será contratado pela Petrobras. Este 
plano possibilitará que a região receba 
os empreendimentos advindos da ca-
deia de petróleo com os impactos so-
ciais e ambientais minimizados. Em pa-
ralelo, estamos desenvolvendo projetos 
modelares em temáticas diferentes que 
poderão ser implantados em diversos 
locais e o projeto da “Cidade da Pesca”, 
em Itaoca, São Gonçalo.

E.F.: Que projetos modelares são esses?
F.P.: Estamos desenvolvendo projetos 
seguindo algumas linhas de atuação, 
como de urbanização e organização 
das comunidades pesqueiras do Estado; 
o projeto para a praia de Itaipu, que já 
está em fase de licitação, e estamos pre-

parando Termos de Referência para pro-
jetos das comunidades de Jurujuba, em 
Niterói, e no Gradim, em São Gonçalo. 
Outra linha de atuação é no apoio à in-
fraestrutura das cidades, macro e micro 
drenagem regional. Estamos licitando um 
projeto para a Região Oceânica de Niterói, 
Recuperação Costeira, com a engorda do 
cordão arenoso de Piratininga e a dra-
gagem do Parque Off -Shore de Niterói e 
São Gonçalo.

Entrevista

E.F.: De onde vem os recursos para esses 
projetos e para a sua execução?
F.P.: Para os projetos, a maior parte vem 
do tesouro estadual, porém temos parce-
rias com o Governo Federal e a iniciativa 
privada. Com os projetos prontos e orça-
dos iremos inscrevê-los em programas 
do governo federal.

E.F.: E a “Cidade da Pesca”?
F.P.: A Petrobras vai construir na Ilha 
de Itaoca um píer e uma estrada, que 
servirão para transportar grandes com-
ponentes durante a obra do Comperj. 
Após isso, a empresa não irá mais usá-la 
e fará uma doação ao município de São 
Gonçalo. Vimos, então, a possibilidade 
de aproveitarmos os investimentos da 
Petrobras e implantarmos uma estrutura 
voltada para a pesca. Construindo um 
terminal pesqueiro metropolitano, que 
não temos desde que o da Praça XV foi 
desativado em 1992, e a criação de um 
Condomínio Industrial Pesqueiro Susten-
tável, para as indústrias de benefi ciamen-
to e conserva de pescado elaboraremos 
um Plano de Desenvolvimento Urbano, 
Social Sustentável da Ilha de Itaoca. Leva-
mos um estudo para a Codin, que está nos 
auxiliando na modelagem do condomínio.

E.F.: A Sedrap tem trabalhado em parce-
ria com outros órgãos estaduais?
F.P.: Assim que assumimos a pasta 
procuramos os órgãos estaduais em bus-
ca de parcerias que se consumaram em 
diversas áreas. Construímos parcerias dos 
planos regionais com a Seplag, Prodes-

Felipe Peixoto

Bruno Trezena
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mar para as Regiões Norte e Noroeste e 
Prodeserra para a Região Serrana, além 
da SEA e a SEDEIS como parceiras no PET-
Leste. Na área de transporte estamos de-
senvolvendo projetos em parceria com 
a Setrans e o DER, com estudos para as 
rodovias RJ 104 e 106 e auxiliando na 
elaboração do Plano Diretor de Trans-
portes Urbanos.

E.F.: A chegada em 2011 de uma nova 
gestão à frente da Ceasa garante uma re-
estruturação  administrativa?
F.P.: Com certeza. A Ceasa-RJ está atu-
ando em duas frentes principais, missões 

que o  governador Sérgio Cabral nos pas-
sou. A primeira é um choque de gestão. 
Estamos construindo uma nova Central 
de Abastecimento a partir dos pilares da 
transparência, efi ciência,  produtividade 
e meritocracia. Organizamos as fi nanças 
e redefi nimos a relação com os permis-
sionários. A outra prioridade é a ativi-
dade fi m, com os produtores rurais e a 
agricultura familiar. A Ceasa-RJ não pode 
funcionar apenas como uma imobiliária 
que cuida da ocupação de suas áreas pe-
los comerciantes. Pensamos em uma coi-
sa mais ampla para focar na  agricultura 
familiar. Em 2011, conseguimos avançar 
em diversas questões, como a retomada 
da normalidade gerencial, no Banco de 
Alimentos, na formalização de convêni-
os e parcerias com outras entidades na 
retomada das unidades do interior e 
na melhoria da segurança da Unidade 
Grande Rio.

E.F.: Como será implementado o Plano 
Estadual de Abastecimento? 
F.P.: O Plano de Abastecimento irá resul-
tar em um diagnóstico. Com essas infor-
mações, iremos  convocar todas as enti-
dades representativas dos segmentos 
que integram a política de abastecimen-
to, como produtores, comerciantes e pre-
feitos, dentre outros, para coletivamente
elaborarmos o planejamento da política 
de abastecimento e defi nirmos as pri-
oridades e elaborarmos os marcos regu-
latórios para o setor. Posso adiantar que 
temas como agroqualidade, normati-
zação de embalagens, rastreabilidade da 
produção, logística de distribuição, forta-
lecimento das unidades do interior serão, 
obrigatoriamente, objeto desse plane-
jamento conjunto. Além disso, precisa-
mos estar afi nados com as diretrizes do 
Governo Federal, defi nidas no Programa 
de Modernização do Mercado Hortigran-
jeiro (PROHORT), sob a responsabilidade 
da Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab).

E.F.: Existe algum projeto de modernização 
da Ceasa para atender à Lei 174/2011, que 
traz uma proposta de logística alimentar 
nacional?
F.P.: Primeiramente, temos que aguardar 
os trâmites no Congresso Nacional. Trata-

se de um Projeto de Lei, que ainda será 
votado. A Ceasa-RJ está aguardando o 
desenrolar na Câmara para poder se 
adequar. De qualquer forma, estamos 
participando das discussões através da 
Associação Brasileira das Centrais de 
Abastecimento (Abracen). O presidente 
da Ceasa-RJ, Leonardo Brandão, tem 
comparecido aos encontros e acom-
panhado as discussões.

E.F.: Existem ainda poucos dados estatís-
ticos sobre o setor pesqueiro e aquicultor 
no Estado. Como a Secretaria planeja le-
vantar o mapa desses trabalhadores?
F.P.: Recentemente, o Ministério da Pesca 
e Aquicultura (MPA) divulgou os números
de pescadores com RGP (Registro Geral 
da Pesca) no ano de 2010. Aqui no Rio, 
são cerca de onze mil trabalhadores. A 
Fundação Instituto de Pesca do Rio de 
Janeiro, através de convênio com o MPA, 
tem executado o projeto de Estatística 
Pesqueira nas cinco regiões do Estado. 
Em 2011, foram registradas quase 80 mil 
toneladas de produção através da pesca 
extrativa marinha.

E.F.: Na França, os pescadores participam 
de um projeto de capacitação chamado
Escola do Mar, recebendo capacitação e 
treinamento. Como tem sido implemen-
tada a Escola do Mar aqui no Rio?
F.P.: É importante frisar que nós já conta-
mos com uma Escola de Pesca em pleno 
funcionamento em São Gonçalo. Forma-
mos duas turmas de aquaviários no ano 
passado, o que vai continuar a ser feito 
em 2012. Também realizamos outros 
cursos voltados para o setor pesqueiro. 
A ideia, porém, é ampliar esse conceito 
e implementar uma Escola do Mar, com 
cursos técnicos em nível do ensino mé-
dio profi ssionalizante, sendo ofereci-
dos também cursos preparatórios para a 
Marinha Mercante. Os cursos técnicos são 
compostos pelas disciplinas regulares 
do nível médio, bem como por matérias 
voltadas para as especialidades, como 
pesca, comércio, eletromecânica e aqui-
cultura marinha. A proposta é consolidar 
esse projeto em parceria com a Faetec e 
com o próprio Liceu Marítimo e Aquícola 
da França.
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Fale com o CEEP:  
Tels.: (21) 2334-7313/ 2334-7318/19/20 

E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br
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Você não precisa quebrar a cabeça
Nós já fazemos isso por você

Só quem conhece bem o Estado do Rio pode desenvolver 
estratégias para que ele continue crescendo
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ARTIGO

A pirataria no estado do Rio de 
Janeiro: visão econômica

Uma refl exão sobre o consumo de mercadorias e serviços 
ilegais no Estado e os danos da concorrência desleal

E ste artigo apresenta a visão 
da pirataria associada aos 
crimes de sonegação fi scal, 

contrabando e descaminho, contra-
fação, causando prejuízos diretos aos 
cofres públicos e sobrecarregando as 
instituições fi scalizadoras com ações 
de repressão que oneram o cidadão 

que paga tributos. Ressalto, na comuni-
cação, a concorrência desleal e os prejuí-
zos da comercialização de produtos pi-
ratas para o comércio legal, para a saúde 
do consumidor, para o meio ambiente e  
para a indústria gera também aumento 
nos indicadores de desemprego, corrup-
ção, crime organizado e economia infor-
mal. Proponho favorecer a refl exão do 
governo, das empresas e da sociedade 
quanto à responsabilidade que cabe a 
cada ator social, potencializando esfor-
ços no sentido de banir do nosso Estado 
e do nosso país o crime que conta com o 
maior índice de aceitação social.

Palavras-chave: pirataria, sonegação 
fi scal, contrabando e descaminho, con-
trafação, corrupção, concorrência desleal, 
economia informal, crime organizado.

Inicialmente, apresento algumas 
defi nições sobre os crimes menciona-
dos, registrando o caráter informativo 
dos institutos legais. E apresento duas 
importantes questões: uma é que a pi-

rataria e a contrafação são crimes trata-
dos pela Receita Federal como contra-
bando e a outra é que a pirataria tem 
previsão legal nos crimes contra a pro-
priedade intelectual.

A pirataria, conhecida tecnicamente 
pela expressão contrafação, tratada pe-
los órgãos de repressão, é empregada 
para defi nir qualquer ato que importe 
em violação ao direito de propriedade 
intelectual ou industrial, seja pela re-
produção total de uma obra, marca, 
patente ou qualquer outro título, ou pela 
simples imitação de uma marca, hábil a 
criar uma confusão. Assim sendo, dize-
mos que pirataria é uma reprodução 
não autorizada ou a venda de um 
produto contrafeito. Já o “contrabando” 
é o ato de transportar e comercializar ile-
galmente, produtos proibidos por lei no 
país. E o descaminho, caracteriza-se com 
o ingresso, consumo ou saída de merca-
dorias tributadas que não tem cobertura 
com documentação fi scal idônea.

Resumo

Valéria Ferrari
Pós Graduada em Administração Fazendária Empreendedora
Diretora - Departamento de Sistemas/Coordenação de Normas - 1988/1989
Assistente - Gabinete do Secretário de Estado da Receita - 2002/2003
Diretora da Divisão de Educação Fiscal e Intercâmbio da Escola Fazendária
Secretaria de Estado de Fazenda
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Assim sendo, dize-
mos que pirataria é 
a reprodução não 

autorizada ou a 
venda de um produ-

to contrafeito
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Importantes pesquisas

A bordarei neste ponto infor-
mações de pesquisas re-
alizadas que servem de im-

portante medida no combate ao crime 
da pirataria.

A edição do Jornal do Brasil, de 
08/12/2003, na sessão de Economia, noti-
ciava, à época, alarmante estudo realiza-
do pela Federação das Indústrias do Esta-
do do Rio de Janeiro (Firjan), apontando 
que mais de 90% das indústrias do Rio 
sofriam com a concorrência desleal e 
que a perda era de 17,6 mil empregos 
só num universo de 192 empresas.

Dados da pesquisa demonstraram 
que as práticas de concorrência desleal, 
como pirataria, sonegação de impostos 
e contrabando afetam diretamente o 
faturamento de 91% das indústrias fl u-
minenses. Os setores que se disseram 
mais atingidos, entre os 24 ramos in-
dustriais incluídos na pesquisa, foram 
os de artigos de vestuário, máquinas e 
equipamentos, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo. Entre as empresas pes-
quisadas, 59% se disseram afetadas por 
concorrentes que sonegam impostos 
para ganhar maior competitividade nos 
preços. Já a pirataria impacta o fatura-
mento de 34% das empresas e está pre-
sente em quase todos os segmentos, do 
farmacêutico ao mecânico, passando 
pela indústria fonográfi ca, de software 
e de fi lmes.

Somente nos setores de bebidas, 
fumo, fármacos e combustíveis, os gover-
nos municipal, estadual e federal deixam 

de arrecadar, anualmente, entre R$ 8 
bilhões e R$ 10 bilhões. Sem contar, é 
claro, prejuízos indiretos importantes 
como a piora do ambiente de negócios, 
que resulta no desestímulo a novos in-
vestimentos privados.

O comércio formal é apontado por 
31% das indústrias pesquisadas como 
responsável pelas vendas de produtos 
piratas. Apenas 25% dos entrevistados 
disseram que as mercadorias falsifi ca-
das são vendidas no mercado informal e 
44%, em ambos. 

A visão social do crime de pirataria, 
segundo pesquisa da Fecomércio-RJ/
IPSOS, realizada em 2010, “Radiografi a 
do Consumo”, revelou que o nível de 
conscientização dos consumidores em 
relação aos danos causados pela pira-
taria no Brasil diminuiu drasticamente 
no período entre 2006 e 2010:

•Em 2006, para 30% dos entrevista-
dos, o uso de produtos piratas não trazia 
consequência negativa. Em 2010, este 
número subiu para 37%; 

•Houve redução do percentual de 
brasileiros que associam a pirataria ao 
crime organizado: de 70% em 2006, para 
60% em 2010; 

•Também reduziu de 79% em 2006, 
para 68% em 2010, o total de consumi-
dores que acreditam que a venda dessas 
mercadorias prejudica o faturamento do 
comércio formal;

•Em 2006, 83% dos brasileiros 
achavam que a pirataria alimentava a 
sonegação de impostos. Essa proporção 

diminuiu para 75% em 2010; 
•Em relação aos prejuízos causados 

ao fabricante e/ou artista caíram de 83% 
em 2006, para 79% em 2010, os que 
compartilham desta opinião;

•No período observado pela pes-
quisa, aumentou de zero para 13%, 
a parcela de brasileiros que não tem 
restrição a qualquer tipo de produto 
pirata, ou seja, compraria qualquer 
mercadoria falsifi cada. 

Estima-se que o Brasil perca em torno 
de R$ 20 bilhões ao ano com a pirataria. 
Mais além, considera-se que as perdas 
geradas pelo contrabando e outros mei-
os de sonegação de impostos no terri-
tório brasileiro, atinjam um montante 
de R$ 160 bilhões, assim divulga a Asso-
ciação Brasileira de Propriedade Intelec-
tual. Dados divulgados em Pesquisa do 
Ibope revelam que somente em tênis e 
roupas falsifi cadas, a perda anual em im-
postos pode chegar a R$ 9 bilhões. 

Os indicadores das polícias espe-
cializadas sobre crimes contra a ordem 
tributária apontam que o contrabando 
de armas e drogas, que atravessam as 
fronteiras do país e entram em nosso 
Estado, vêm, muitas vezes, junto com 
produtos piratas no seu carregamento 
e aumentam os indicadores de outro 
crime, a corrupção, que consiste na utili-
zação do poder ou autoridade para con-
seguir obter vantagens materiais e está 
relacionada a outros crimes como: ex-
torsão, abuso de poder, suborno, crime 
organizado etc.

Competência dos órgãos públicos

E specifi camente em relação à 
pirataria, a competência é da 
Receita Federal do Brasil para 

reter produtos com marcas falsifi cadas. 
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atua 
no âmbito das rodovias federais na pre-
venção à ocorrência de contrabando 
e do descaminho, mas tanto quanto a 
PRF como a Polícia Federal podem atuar 
no combate à pirataria, pois tal conduta 
é qualifi cada como crime contra o registro 

de marca e uma vez apreendidas, as mar-
cas falsifi cadas deverão ser destruídas. 

Os órgãos, cuja atribuição é a de fi s-
calização de cargas, têm enorme poten-
cial para o combate efi ciente a uma das 
origens da entrada de produtos piratas 
no país, pois é através dos canais legais 
de importação que grande parte dos 
produtos “piratas“ adentra nosso ter-
ritório. Destacando o importante papel 
das aduanas e barreiras fi scais estaduais.

No âmbito da pirataria de energia 
elétrica, identifi ca-se o ilícito da contra-
fação quando o consumidor, residencial 
ou comercial, comete furto de energia 
elétrica. Rompendo o lacre original da 
concessionária e compra ou produz la-
cre falso. É considerável o impacto do 
furto de energia elétrica, que é capaz de 
gerar, dependendo da região, prejuízo 
de até 5% para a concessionária e para 
os consumidores.
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No Rio de Janeiro, prospera a TV “a 
gato”, operada por empresas informais, 
com clientela estimada em 600 mil assi-
nantes, moradores das mais diversas 
áreas, antes não servidas pelas operado-
ras legais, hoje nem tanto. O problema é 
tão grande que as próprias operadoras 
procuram montar parcerias comerciais 
entre si, com vistas às questões técni-
cas de fi scalização e controle. Calcula-se 
perto de 300 mil conexões domésticas 
“piratas”, o que provoca a perda de re-
ceita anual para as operadoras de R$ 
200 milhões. 

Os “piratas” causam sérios danos à 
competitividade das empresas legal-
mente estabelecidas no Estado, além 
de causarem impacto na saúde pública, 
colocando em risco de morte os com-
pradores desses produtos, fabricados 
clandestinamente, sem observar quais-
quer exigências de qualidade, norma-
tização, higiene, salubridade, tendo o 
preço baixo como chamariz, tais como: 

•Brinquedos - exames de laboratório 
demonstraram a presença de tintas 
tóxicas, inclusive cancerígenas na com-
posição de seus materiais; 

•Protetor solar - o protetor solar pirata 
não protege contra os raios nocivos do 
sol, o que facilita o câncer de pele; 

•Bebidas - produzidas sem nenhum 
parâmetro de qualidade, as bebidas 
piratas misturam substâncias extre-
mamente nocivas ao organismo, como 
metanol, álcool anidro e acetona;

•Óculos de sol - fabricados com ma-
terial de pouca ou nenhuma qualidade, 
as lentes escurecidas dos óculos piratas 
não protegem os olhos dos raios UV. Isto 
pode causar várias complicações, levan-
do, inclusive, à cegueira;

•Tênis - o sistema de amortecimento 

e a durabilidade não existem, prejudi-
cando a coluna, joelhos e calcanhares 
dos usuários; 

•Peças automotivas - um automóvel 
com peças falsificadas é um perigo 
constante, tanto para o motorista 
quanto para o pedestre. Freios que não 
funcionam, rolamentos falsos ou um pneu 
estourado causam graves acidentes;

•Pilhas – feitas em países asiáticos, 
com teores de mercúrio, cádmio e 
chumbo superiores aos limites fi xados 
pelo Brasil são vendidas, sem restrições.

Algumas Causas e Soluções

A s causas da pirataria, o im-
pacto causado pela concor-
rência desleal e os danos 

causados por estas práticas vão desde 
questões culturais, pois muitos cidadãos 
defendem que “o camelô é um trabalhador 
como outro qualquer e que tem família 
para sustentar”, que não conseguem ver a 
atividade como ilegal, nem pela perspec-
tiva da ocupação do espaço público, que 
é direito de todos, principalmente na ação 
de venda de produtos ilegais, estímulo a 
ilegalidade. Até questões da ausência de 
políticas públicas de Estado, seja com 
relação ao efetivo insufi ciente dos agentes 
fi scais, em todos os níveis de atuação dos 
governos, seja nos investimentos em fer-
ramentas e sistemas de inteligência. Fora 
isso, na demanda soma-se um grande 
mercado consumidor e má distribuição 
de renda, alto potencial de ganho, altos 
preços praticados pelo mercado formal, 
baixas punições na esfera penal para o 
crime de descaminho e processos judi-
ciais morosos.

O governo tem avançado. Foi insta-
lado, no âmbito da Controladoria Geral 
da União, o Conselho de Transparência 
Pública e Combate à Corrupção - sugerido 
pela CPI da Pirataria, com a incumbên-
cia, entre outras, de debater e sugerir 
medidas de aperfeiçoamento dos mé-
todos de controle, o incremento da 
transparência na administração pública e 
estratégias contra a prática de corrupção 
e a impunidade.

Mas, infelizmente, a pirataria é um 
problema comportamental e aceito em 
grande monta pela sociedade. Dessa 
forma, o melhor caminho para reverter 
esse cenário é governo e iniciativa pri-
vada trabalharem em conjunto, poten-
cializando as ações um dos outros com 
ênfase nas três principais vertentes 
apontadas pelo Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria: econômica, educa-
cional e repressiva.

Sabemos ainda que o acesso às novas 
tecnologias, as grandes dimensões do 
mercado e os novos meios de comerciali-
zação trazidos pela internet favoreceram 
a sua prática. A utilização de software 
livre é uma excelente solução com vista à 
erradicação da praga do software pirata. 

Pelo viéis educativo, a inclusão do 
tema pirataria, incluído a partir de 2006 
nos cadernos pedagógicos do Programa 
Nacional de Educação Fiscal, vem sendo 
trabalhado como tema transversal nas 
salas de aulas de todo o Brasil. De forma 
progressiva e continuada, educadores, 
profi ssionais de educação, servidores 
públicos e cidadãos vêm sendo capaci-
tados com informações relacionadas à 
qualidade dos gastos, à transparência 
na gestão dos recursos públicos, à im-
portância da vigilância social, corrupção, 
ética, sonegação fi scal, bem público etc.

Fiscalização esbarra na compactuação da população

Produtos ilegais oferecem inúmeros riscos ao consumidor

Foto: Divulgação
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Conclusão

A administração pública, de 
acordo com o princípio da 
legalidade, deveria zelar 

pela boa aplicação da norma, coibindo 
não só a reprodução não autorizada 
e, consequente a comercialização de 
produtos piratas, mas tem igualmente 
responsabilidade pela destinação de 
áreas públicas para a realização de feiras 
e eventos onde se comercializam estes 
mesmos produtos, pois que, além de 
representar um verdadeiro desvio de 
fi nalidade pública, causam danos patri-
moniais aos detentores de direitos auto-
rais, com o aval do poder público.

No que diz respeito à questão ambi-
ental, ao adquirir mercadorias piratas, 
o cidadão contribui para a imensa ca-
deia de poluição, pois os materiais são 
descartáveis e muito pouco duráveis e, 
quando são apreendidos precisam ser 
destruídos e transformam-se numa ex-
tensa trilha de resíduos sólidos. Por sua 

ele se torne cada vez mais consciente e 
passe a considerar em suas escolhas de 
consumo as implicações econômicas, 
ambientais, sociais, legais e individuais. 
Precisamos nos responsabilizar por 
nossos atos e nos comprometer com 
nossas ações, assimilando que o ônus 
do consumo de produtos piratas é 
maior que o bônus.

Este artigo propõe refl etir sobre o con-
sumo de mercadorias e serviços piratas. 
A escolha é nossa. Precisamos assumir 
uma postura fi scalizadora quanto ao ato 
de sonegar impostos, pois exigindo o 
documento fi scal estaremos fortalecendo 
a legalidade em nosso Estado, gerando 
emprego e renda. Mas, sabemos que essa 
mudança de atitude por si só não resolve, 
precisamos opinar e fi scalizar a aplicação 
dos recursos oriundos de nossos impos-
tos, pois é esse dever que nos faz deten-
tores dos direitos de cidadania.

vez, a administração pública precisará 
ter mais gastos que consumirão mais re-
cursos dos impostos que esses mesmos 
cidadãos pagam para dar destino a estes 
resíduos, tudo isso pelos baixos preços 
destes produtos. Há que se pensar sobre 
o custo social da pirataria e o quanto im-
pactam a nós e ao ambiente com nossas 
práticas nocivas.

Também é consenso que a sonegação 
e a informalidade são decorrência de di-
versos fatores: carga tributária elevada, 
inefi ciência do setor público, burocracia, 
baixo retorno dos recursos que repas-
samos ao Estado na forma de impostos. 
Isso acaba funcionando como um incen-
tivo para que determinadas empresas 
caiam na ilegalidade.

Além das soluções econômicas 
necessárias, acredito que o controle 
do comércio ilegal de produtos piratas 
precisa ter como um dos focos de ação 
o consumidor, contribuindo para que 
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Pirataria causa perdas bilionárias para a  indústria do tabaco
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Por uma gestão municipal democrática 

O conhecimento é o resul-
tado da ação humana de 
realizar interpretações e 

operações lógicas, transformando dados 
em informação e, posteriormente em 
conhecimento.  A questão da adminis-
tração pública, no sentido de torná-la efi -
ciente, transparente e democrática passa 
necessariamente pelo uso adequado dos 
dados, na organização das informações 
e pela disseminação da informação. Por 
outro lado, cidadãos e sociedade civil 
dependem de maior disponibilização da 
informação ofertada pelo setor público. 

No setor público, a organização das 
informações em sistemas estruturados 
pode ou não fazer parte do e-gover-
no ou Governo Eletrônico, entendido 
como uso de tecnologias da infor-
mação e comunicação – chamados de 
TCIs - sendo via importante de aproxi-
mar cidadãos das ações públicas. 

A tecnologia da informação é uma 
ferramenta facilitadora de acesso para 
gestores públicos, mas o seu uso não 
é único na captura e disseminação de 
informações existentes para o plane-
jamento público. Os mecanismos de 
participação democrática proporciona-
dos pelas novas tecnologias represen-
tam a possibilidade de alargamento do 
espaço público e, consequentemente, 
a inserção organizada de setores di-
versos nos processos de defi nição de 
políticas públicas. 

A internet proporciona a difusão 
da informação com agilidade a custos 
baixos, podendo ser utilizada para am-
pliar a participação política da socie-
dade. É uma ferramenta que permite 
aproximar governos e sociedade. O 
grande desafi o é diminuir distâncias 
entre cidadãos e governos, principal-
mente no acesso às novas tecnologias, 

 ¹Tanto a informação quanto o conhecimento dizem respeito ao signifi cado dentro de um contexto. (Nonaka e Takeuchi) -capítulo 2, 
Criando Conhecimento nas Organizações, “Gestão do Conhecimento e Inovação nas Empresas”. P.24

  ²Gestão do Conhecimento e Inovação nas Empresas. Organização, Martius Vicente Rodriguez y Rodriguez – Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2010. 432 p.
³Segundo O´Brien (2005) espera-se que gestores públicos reconheçam a importância do uso da TI. O e-governo necessita desenvolver-se para atingir o 

sucesso, a transparência das informações. A iniciativa privada vem acelerando seus sistemas informatizados. 

Desigualdades no uso da tecnologia da informação e comunicação nas prefeituras fl uminenses
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como garantia do uso democrático 
da informação. 

Utilizar a internet e os inúmeros ca-
nais de comunicação é um desafi o para 
os gestores. As decisões políticas toma-
das com a legitimidade obtida através 
de consultas públicas online e outros 
meios de envolvimento dos cidadãos 
com a política pela rede, como fóruns 
virtuais, tendem a diminuir eventuais re-
sistências às mudanças, podendo trazer 
ganhos de efi ciência na gestão pública.

1

2

3

A tecnologia da infor-
mação é uma ferra-

menta facilitadora de 
acesso para gestores 

públicos

28 Revista de Economia Fluminense



29Revista de Economia Fluminense 29Revista de Economia Fluminense

Quer dar um gás 
na sua carreira?



Início:
07/08/2012

Local: 
Botafogo

Horário: 
3ª e 5ª - 18h30 às 21h30

Informações:
Escola de Gestão e Políticas Públicas
Av. Carlos Peixoto,54 - 7º andar
Botafogo - RJ - 22290-090

Pós-graduação: 
Tels.: (21) 2334-7107/7110
E-mail: egpp@ceperj.rj.gov.br

Parceria:

Para quem 
sabe onde 

quer chegar!
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Democratização e impacto na gestão pública

A Constituição brasileira de 
1988 tornou os municípios 
protagonistas da implan-

tação de políticas públicas de gestão 
territorial. A partir de um processo de 
descentralização administrativa e fi -
nanceira, o município tornou-se o “lo-
cal” de realização da democratização 
do poder. A expectativa era que cada 
município pudesse cumprir tal missão 
de democratizar informações e garantir 
uma maior participação da sociedade na 
formulação de políticas públicas. Então, 
os municípios passaram a contar com 
recursos e acréscimos de atribuições, 
como: o Fundo de Participação Mu-
nicipal, parcela do ICMS estadual, IPTU, 
além dos recursos para a administração 
da Saúde e Assistência Social, entre 
outras transferências governamentais. 
Exemplo disso, a grande importância do 
repasse dos royalties do petróleo para os 
municípios do Rio de Janeiro.

 A Lei de Responsabilidade Fiscal de 
2000 fi xou limites para gastos públicos, 
ampliou a necessidade da transparên-
cia e da profi ssionalização e a necessi-
dade de estruturar informações para 
responder às exigências do controle das 
contas públicas e, sobretudo, instituiu 
inovações no campo do planejamento 
como o PPA – Programa Plurianual.

Em função dessas novas atribuições, o 
fortalecimento da formulação de políti-
cas públicas e da sua aplicação pelos 
gestores municipais requer novo pata-
mar de conhecimentos e capacidades 
para formulação de propostas. Isto é, 
exigem-se, nestes tempos, ações tecnica-
mente sustentáveis, efi cientes e passíveis de 
avaliação pelos governos e pela sociedade. 

A descentralização sem planejamento 
dos processos gerou uma enorme dis-
persão das informações, acarretando 
problemas graves de inconsistência e 
duplicação de dados, além da falta de 
padronização e sistematização de nor-
mas necessárias para o desenvolvimento 
e geração de dados. Os gestores lidam 
muito mais com uma desconcen-

tração de atribuições do que uma 
real descentralização.

No Brasil, pouco se produz de políti-
cas públicas, que conciliem a ótica dos 
cidadãos e os conhecimentos dos espe-
cialistas, à luz dos recursos e técnicas da 
boa gestão administrativa. A proposta 
é a de buscar acesso às informações, 
como forma de ultrapassar a discussão 
dos assuntos da governabilidade, da 
política institucional feita por um grupo 
de especialistas, em direção à tomada 
de decisões políticas pelo engajamento 
da sociedade civil, organizada ou não. 
O ponto em que houve menor avanço 
do governo eletrônico é exatamente na 
maior interatividade com os cidadãos. 
A questão da responsabilidade sujeita 
à prestação de contas ainda não é o ob-
jeto das ações públicas.

Para que equipes locais das prefeituras 
assumam capacidades e habilidades 
de gestão pública, em um contexto de 
descentralização, gestão transparente e 
democrática é imprescindível conhecer 
os intramuros e ampliar seu domínio 
através do acesso à informação. 

Neste contexto de descentralização 
das ações, municípios se defrontam com 
inúmeros problemas. A gestão da saúde 
municipal depende de sistemas de infor-
mações para delimitar a capacidade de 
atendimento dos serviços públicos em 
seu território, registros estatísticos de 
notifi cação compulsória atualizado para 
o combate de doenças, informações so-
bre mortalidade e natalidade por faixa 
etária, identifi cação dos serviços de 
diagnose e terapia, existência de equi-
pamentos ambulatoriais e hospitalares 
necessários para o atendimento da de-
manda por serviços de saúde. A gestão 
municipal da educação, da manutenção 
das escolas, da garantia de matrículas 
para todos os alunos do Ensino Básico, 
da evasão escolar, do transporte escolar. 
O mesmo ocorre na gestão municipal da 
assistência social, através do CRAS, com 
o gerenciamento do Cadúnico (Bolsa 
Família, Renda Melhor), do PETI, do BPC,  

e de vários outros programas sociais. 
Nos processos gerenciais de plane-

jamento e de fi nanças públicas, há a ne-
cessidade de realizar prestação de con-
tas periódicas e informar o controle dos 
gastos. Enfi m, proporcionar a discussão 
por parte da população em relação às 
prioridades do uso da verba pública. 

Conhecer o município para gover-
nar e planejar é a principal habilidade 
que o governante deve possuir. Aproxi-
mar os cidadãos dos atores políticos tam-
bém. Para isso, dispor de sistemas de 
informações capazes de apoiar às de-
cisões dos gestores públicos munici-
pais é um desafio. 

Cada política pública tem um públi-
co-alvo específi co para que os obje-
tivos de cobertura sejam alcançados.  É 
necessário conhecer a distribuição da 
população em termos de volume, ritmo 
de crescimento, composição etária e 
sua distribuição espacial pelo território. 

A refl exão sobre a internet é que ela 
“pode trazer oportunidades decisivas 
para aqueles que estiverem dispostos 
ou forem incentivados a se engajar 
civicamente, fornecendo informação 
relevante e suporte para discussões co-
erentes em torno de eixos determina-
dos” (Rothberg,2008).

A rede pode trazer oportunidades 
para diversos atores políticos, inclusive 
na politização e no engajamento público 
em assuntos de interesse da Prefeitura 
e da comunidade. A internet pode ser 
apreciada neste cenário em seu potencial 
de transformação do nível de informação 
disponível, inclusive para a deliberação 
democrática, para corrigir eventuais insu-
fi ciências do sistema de mídia tradicional 
na provisão de informação política. 

Agências Públicas de Informações e 
Estatísticas são fontes importantes de 
consulta por parte destes gestores.  A 
disponibilização de dados via internet 
possibilitam a abertura à participação 
da sociedade no uso da informação, os 
tornando instrumentos de avaliação do 
que é ofertado pela mídia comercial.

 ROTHBERG, Danilo – Por uma agenda de pesquisa em democracia eletrônica in Opinião pública Campinas, vol.14, n 1 junho, 2008, p149-172.
O Centro de Estatística e Pesquisa do CEPERJ, órgão do Estado, implanta Núcleos de Informações Municipais, construídos em parcerias 

com os governos locais, com capacitação de técnicos locais em tratamento das informações e uso de geotecnologias.
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Com a internet vive-se a divisão 
digital, espacial e social. A meta dos 
governantes é encurtar estas desigual-
dades, diminuir assimetrias e democra-
tizar o acesso (Ruediger,2003). 

A disseminação da informação é 
democratizante, possibilita que a so-
ciedade interfi ra na agenda pública, 
nas tarefas relacionadas à organização 
do Estado. A ausência da sua dissemi-
nação provoca sérios problemas políti-
cos para a democracia. Quanto maior 
for o acesso às diferentes informações, 
maior será a interferência da sociedade 
civil, organizada ou não, na elaboração 
das políticas públicas.

Ideias contidas no artigo Governança Democrática na Era da Informação, de Marco Aurélio Ruediger, apresentado no XXVII ENANpad, 
 Atibaia (2003), que investiga os mecanismos de governo eletrônico como facilitador da reestruturação da administração pública. 

Site www.ibge.gov.br – verifi car Biblioteca – Relatório de Gestão 2005 e 2009.
Relatório de Gestão – IBGE – 2009.

 

A era da informação e o uso das novas tecnologias na gestão

O IBGE, principal fonte de 
informação e estatística 
do país, tem demonstrado 

preocupação em prover modernas tec-
nologias da informação na prestação de 
seus serviços à sociedade. Em 2005, no 
Relatório de Gestão, fala da necessidade 
de informações voltadas para a análise 
das transformações da sociedade e em 
sua tarefa básica, que é a de coletar, 
armazenar, analisar e disseminar infor-
mações da realidade brasileira, visando 
à democratização do acesso aos dados e 
informações produzidas.  

No Relatório de Gestão de 2009, há 
menção sobre a importância das infor-
mações para gestores públicos e priva-

dos e introduz no relatório a necessi-
dade do desenvolvimento da área de 
tecnologia da informação.

Os gestores públicos são responsáveis 
pela produção de resultados positivos 
para a melhoria da qualidade de vida da 
população. Porém, com a ampliação con-
tínua das atividades e obrigações impos-
tas pela nova gestão pública (criação de 
novos instrumentos de planejamento), 
gestores necessitam de dados e ferra-
mentas que façam frente à necessidade 
de uma análise crítica e periódica dos 
aspectos relacionados às condições de 
vida de seus moradores.

Alguns gestores municipais utilizam in-
formações extraídas de modelos existentes 

por falta de dados mais focados na reali-
dade de seu município, outros expandem 
o acesso via digital para seus cidadãos 
ofertando serviços. Entretanto, a produção 
e o tratamento das informações exigem 
não só o uso de tecnologias adequadas, 
mas de pessoas capacitadas.

O conhecimento sistemático e apro-
fundado da realidade municipal é um 
importante instrumento de plane-
jamento e gestão e uma condição para a 
continuidade e sustentabilidade do de-
senvolvimento municipal. Isso permite 
informações e análises que orientam a 
ação dos gestores na identifi cação de 
problemas e na construção de novos 
planos e projetos.

Investimentos em território fl uminense e situação do acesso aos dados

O estado do Rio de Janeiro 
vem passando por trans-
formações importantes nos 

últimos anos e tem recebido investimen-
tos que ultrapassam os R$ 100 bilhões, 
provavelmente o maior de sua história. 

Este cenário aponta para a necessi-
dade de se estruturar um Sistema de In-
formações Municipais de modo a permitir 
não só o acompanhamento das ações 
como o planejamento e a avaliação dos 
resultados. Neste sentido, a Fundação 

Ceperj tem apresentado ao Governo do 
Estado o projeto Sirem – Sistema de In-
formações da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro –, considerado um recurso 
necessário para a pretendida governança 
da Região Metropolitana. 

Esse projeto tem em vista: “integração 
entre as bases dos governos estadual e 
municipais, assim como a sua disponibi-
lização através de uma rede compartilha-
da; troca de informações entre os diver-
sos órgãos de governo; maior visão sobre 
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A internet é disseminadora de informação e possibilita a interação entre gestor público e cidadãos

Ceperj oferece Sirem para a Região Metropolitana
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dados e informações, de modo a gerar e 
realizar projeções e “minerações” sobre os 
mesmos, através de ferramentas específi -
cas; acesso às informações de forma visu-
al e com o auxílio do Geoprocessamento; 
e geração de métricas que auxiliem os 
governos na tomada de decisões de for-
ma rápida e precisa.” (Projeto Sirem).

Atualmente, viver a era da informação 
e do mundo digital é premissa básica na 
administração pública (federal, estadual 
e municipal). Embora assuma posição de 
destaque nos campos cultural, científi co 
e tecnológico, o estado do Rio de Janeiro 
apresenta ao mesmo tempo diversos 
problemas, sobretudo, defi ciências no 
uso, disponibilização e disseminação 
adequadas das informações municipais, 
cruciais diante às transformações que 
ocorrem no território fl uminense.

Sabe-se que o acesso às informações 
por parte de governos e cidadãos é as-
simétrica e afeta serviços, infraestrutura, 
condições de vida. Em cada ente público 
existe um sistema de informação, mais ou 
menos organizado, com graus diferentes 
de estruturação, disponíveis ou não, com 
diferentes amplitudes de base de dados, 
cobrindo determinados temas. No caso 

Assimetrias na Região Sudeste

A análise dos dados revelaram 
um crescimento signifi ca-
tivo no uso da internet como 

ferramenta de disponibilidade de infor-
mação na Região Sudeste. Do ponto de 
vista da existência de sistemas informati-

zados, todas as prefeituras da região pos-
suem computadores e acesso à internet. 
A ligação em rede dos serviços das pre-
feituras não atinge a todos os municípios. 
No estado do Rio, cinco prefeituras ainda 
não dispunham deste serviço. A maioria 

MunicíPios, total e coM eXistÊncia de coMPutadoRes, ligados eM Rede, coM inteRnet e 
foRMa de acesso, segundo ufs da Região sudeste 
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 5.565

 1.668

  853

  78

  92

  645

5.561

 1.668

  853

  78

  92

  645

Grandes Regiões
e

Unidades da Federação Total

Municípios

Com existência de computadores

Total Ligados em rede
Com Internet e forma de acesso

Total Discada Banda larga

4.970

 1.586

  798

  75

  87

  626

5.532

 1.668

  853

  78

  92

  645

 219

  42

  27

  4

  1

  10

 5.313

 1.626

  826

  74

  91

  635

das matrículas em educação, por exem-
plo, o sistema informatizado é, pratica-
mente, inexistente nos municípios 
do Estado. O fato também ocorre em 
setores da área de Finanças Públicas. 
Nas Prefeituras, o ISS e o IPTU, fontes 
importantes de arrecadação utilizam 
processos informatizados, mas nem 
todas têm a seu dispor estes sistemas. 
No caso do IPTU, o cadastro imobiliário 
é a fonte primária de informação e há 
problemas na confecção deste cadastro. 

Habilidades para a produção e dis-
seminação de informações de produtos 
variáveis são necessárias em todas as 
esferas governamentais. Algumas são 
imprescindíveis, como o domínio da in-
formática, construção de banco de da-
dos e capacidade por parte de técnicos 
de análise especializada em informações 
de fi nanças públicas, planejamento, edu-
cação e saúde. Outras deveriam ser alcan-
çadas como a prática de disseminação da 
informação estatística via web. Governos 
necessitam de serviços de atendimento 
ao usuário, de centros de documentação 
e disposição de consultas de usuários às 
páginas da internet.

A Pesquisa de Informações Básicas Mu-

nicipais (Munic) proporciona a verifi cação 
de vários fenômenos da Gestão Municipal, 
inclusive, informações que envolvem o 
acesso, as assimetrias na disponibilização 
de serviços informatizados (TICs), voltados 
para o cidadão e vários outros serviços, 
que foram objeto da pesquisa. 

As diferenças socioeconômicas dos 
cidadãos acarretam disparidades no 
acesso às informações, por meio digi-
tal. Os baixos níveis educacionais da 
população apontam para a questão do 
acesso à internet e a exclusão de parcela 
da população dos benefícios do uso das 
novas tecnologias. Alguns são excluídos 
digitais, por não saberem utilizar os mei-
os de informática, outros são excluídos 
por não terem condições de comprar o 
equipamento, e ainda aqueles que não 
são excluídos digitais e buscam acesso de 
diversas maneiras, como em lan houses, 
locais de trabalho, Ong`s, gabinetes do 
poder público municipal, câmaras de 
vereadores, Correios, casa de parentes 
e de amigos. A questão do acesso aos 
serviços informatizados está cada dia sen-
do mais ampliada na sociedade brasileira. 
O poder público necessita acompanhar 
essas transformações tecnológicas.

da Região Sudeste utiliza banda larga. 
Apenas em Minas Gerais a utilização do 
acesso discado ainda se mantinha.

A pesquisa classifi cou os sites segundo 
o nível de desenvolvimento tecnológico 
ofertado: informativos, interativos e transa-
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Assimetrias nos municípios fluminenses

A organização dos dados 
para a presente análise 
seguiu a classificação ado-

tada pelo IBGE em municípios pequenos 
(até 20.000 habitantes), médios (de 20 a 
100 mil) e grandes (de mais de 100 mil).  

Municípios de Pequeno Porte: Aperibé, 
Areal, Cambuci, Carapebus, Cardoso 
Moreira, Carmo, Comendador Levy 
Gasparian, Conceição de Macabu, 
Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro 
Paulo de Frontin, Italva, Laje do Mu-
riaé, Macuco, Mendes, Natividade, Por-
ciúncula, Porto Real, Quatis, Quissamã, 
Rio Claro, Rio das Flores, Santa Maria 
Madalena, São José de Ubá, São Se-
bastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro, 
Trajano de Moraes e Varre-Sai.

Municípios de Médio Porte: Armação 
dos Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Pi-
raí, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapo-
ana, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, 
Casimiro de Abreu, Guapimirim, Iguaba 
Grande, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, 
Itatiaia, Japeri, Mangaratiba, Maricá, 
Miguel Pereira, Miracema, Paracambi, 

MunicíPios, total e coM Página na inteRnet da PRefeituRa, PoR situação, classificação 
e seRviços disPonibilizados da Página, segundo as gRandes Regiões e ufs 
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 1.668

 853

 78

 92

 645

 1.284

 620

 55

 66

 543

Grandes Regiões
e

Unidades da Federação Total

Municípios

Com página da internet da prefeitura

Total
(1)

 959

 340

 53

 65

 501

Situação

Ativa
Em manuten-

ção ou reestru-
turação

Classificação

In-
forma-

tiva

Intera-
tiva

Transa-
cional

Página na Internet acessível a pessoas 
com deficiência

Auditiva Visual
Audio-
visual

  163

 86

 5

 21

 51

  451

 208

 21

 27

 195

 415

 129

 23

 35

 228

 256

 89

 14

 24

 129

134

 51

 12

 11

 60

 28

 9

 4

 1

 14

  15

 6

-

 1

 8

10

cionais. Transacional seria o site mais de-
senvolvido, que permite a troca de valores 
e serviços, cobrança de taxas e impostos e 
prestação de serviços ao cidadão. 

O poder público municipal para in-
formar a população e disponibilizar 
serviços tem procurado estruturar essa 

questão, embora os dados demonstrem 
que ainda há um longo caminho a per-
correr. Os sites/portal das prefeituras, 
quando existentes, são em sua maioria 
apenas informativos, exceto em São 
Paulo, onde 228 prefeituras mantém 
sites interativos e 129 transacionais, 

com maior grau de desenvolvimento.
Embora o acesso à internet esteja 

presente em todas as prefeituras do 
Rio de Janeiro, com página na internet 
são 66 (71%), em Minas Gerais são 620 
(72%) e no Espírito Santo são 55 (70%).

Paraíba do Sul, Parati, Paty do Alferes, 
Pinheiral, Piraí, Rio Bonito, Rio das Os-
tras, Santo Antônio de Pádua, São Fi-
délis, São Francisco de Itabapoana, São 
João da Barra, São José do Vale do Rio 
Preto, São Pedro da Aldeia, Saquarema, 
Seropédica, Silva Jardim, Tanguá, Três 
Rios, Valença e Vassouras.

Municípios de grande Porte: Angra dos 
Reis, Araruama, Barra Mansa, Belford 
Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytaca-
zes, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, 
Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova 
Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Quei-
mados, Resende, Rio de Janeiro, São 
Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis 
e Volta Redonda.

A administração pública municipal 
necessita de sistemas informatizados 
ligados em rede, oferecendo a seus 
servidores intranet e aos cidadãos 
sites via web. Segundo a Pesquisa 
Munic, de 2009, apenas em cinco mu-
nicípios essa situação é inexistente. As 
prefeituras, cujos computadores não 
estão ligados em rede, são Laje do 

Muriaé, Casimiro de Abreu, São Fidélis, 
Itaboraí e Nova Friburgo.

Quanto aos sites, 18 Prefeituras infor-
maram que passavam por manutenção 
ou reestruturação, três deles (Laje do 
Muriaé, Italva e Areal) em elaboração e 
uma não tinha página sendo organizada 
(Carmo). Nas prefeituras de médio porte, 
onze estavam em manutenção ou sen-
do reestruturadas e uma em elaboração. 
Nas de grande porte, quatro estavam in-
disponíveis (Belford Roxo, Japeri, Magé e 
Nova Friburgo). 

Os custos na construção de um site, a 
inexistência de pessoal capacitado para 
realizar a tarefa de manutenção podem 
ser indicativos das dificuldades para 
manter uma página ativa. A explicação 
não se aplica para municípios de grande 
porte. Ao analisar o grau de desenvolvi-
mento dos sites, observa-se que 37% 
dos de prefeituras de pequeno porte são 
informativos, 41% têm sites interativos e 
apenas 7% têm sites transacionais (Car-
doso Moreira, Areal, Carmo, Italva, São 
José de Ubá).

9

O interativo é aquele que permite receber informações e dados por parte dos cidadãos, empresas ou outros órgãos. O usuário pode utilizar a página da inter-
net da prefeitura para fazer reclamações e sugestões, entre outras. Transacional é aquele que permite a troca de valores, que podem ser quantificáveis como 

pagamento de impostos e contas, educação a distância, matrículas na rede pública de ensino, marcação de consultas, compras de materiais etc.
As tabelas contendo informações da MUNIC, por município foram incluídas ao final, no anexo do artigo

9

10
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MunicíPios PoR classificação de seu PoRte, confoRMe o taManho da PoPulação, 
segundo os seRviços disPoníveis na Página da inteRnet 

Municípios
Serviços prestados na  

página da internet
Pequenos Médios Grandes Total

Fonte: IBGE. Pesquisa de Informações Básicas Municipais - 2009

MunicíPios PoR classificação da Página da inteRnet, segundo
a classificação de seu PoRte

Municípios Total

Informativa Interativa Transacional Não aplicável

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs.

Fonte: IBGE. Pesquisa de Informações Básicas Municipais- 2009

Pequenos

Médios

Grandes

 29

40

23

100,0

100,0

100,0

11

14

2

37,93

35,00

8,70

12

16

7

41,38

40,00

30,43

 2

9

13

6,90

22,50

56,52

4

1

1

Serviços informativos do mu-
nicípio e notícias

Acesso a documentos e 
formulários

Licitações

Ouvidoria, serviço de atendi-
mento ao cidadão

Pregão eletrônico

Consulta a processos

Consulta prévia (obtenção de 
alvará provisório)

Diário oficial, legislação munici-
pal e finanças públicas

Concursos públicos

Matrícula escolar da rede 
pública online

Emissão de certidão negativa 
de débito e alvará

Agendamento de consulta na 
rede pública de saúde

Total

25
86,21%

8
27,59%

6
20,69%

6
20,69%

2
6,90%

1
3,45%

0
0,00%

8
27,59%

3
10,34%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

29
100,00%

36
90,00%

21
52,50%

13
32,50%

14
35,00%

4
10,00%

9
22,50%

4
10,00%

15
37,50%

13
32,50%

3
7,50%

2
5,00%

1
2,50%

40
100,00%

20
86,96%

15
65,22%

10
43,48%

18
78,26%

7
30,43%

9
39,13%

9
39,13%

13
56,52%

15
65,22%

4
17,39%

7
30,43%

2
8,70%

23
100,00%

81
88,04%

44
47,83%

29
31,52%

38
41,30%

13
14,13%

19
20,65%

13
14,13%

36
39,13%

31
33,70%

7
7,61%

9
9,78%

3
3,26%

92
100,00%
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No acesso a documentos e formu-
lários via internet, a situação se inverte, 
com 27% dos pequenos, 52% dos mé-
dios e 65 % dos grandes, quando refere-
se à oferta de acesso a tais serviços. Nos 
sites das prefeituras de porte grande, 
Duque de Caxias, Itaboraí, Nilópolis, 
Nova Friburgo e Queimados, segundo a 
pesquisa, não ofereciam estes serviços. 
Os sites de Belford Roxo e Magé estavam 
indisponíveis. Cardoso Moreira, Levy 
Gasparian, Porciúncula, Porto Real, Rio 
das Flores e São Sebastião do Alto – de 
porte pequeno - disponibilizam editais 
de licitação e nos médios, Bom Jesus 
de Itabapoana, Cantagalo, Guapimirim, 
Itaperuna, Mangaratiba, Maricá, Miguel 
Pereira, Paraty, São Fidélis, São Franciso 
de Itabapoana, São Pedro da Aldeia, 
Saquarema e Valença. 

Nas prefeituras de grande porte es-
tão incluídas informações e editais sobre 
licitações nos sites, como exemplo: Angra 
dos Reis, Araruama, Barra Mansa, Niterói, 
Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, São 
Gonçalo, Rio de Janeiro e Volta Redonda. 
No entanto, registra que não dispõem 
de serviço de editais de licitação no 
site: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, 
Duque de Caxias, Itaguaí, Macaé, Magé, 
Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Re-
sende e São João de Meriti. 

Quanto à existência de atendimento 
ao cidadão e ouvidoria via internet, cha-
ma atenção a inexistência do serviço em 
Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu e 
Queimados, todos na Baixada Fluminense. 

O pregão eletrônico via internet tem 
um longo caminho a percorrer nos 
municípios fl uminenses. Dentre as pre-
feituras de grande porte, Barra Man-

sa, Mesquita, Niterói, Nova Friburgo, 
Petrópolis, Resende e São Gonçalo têm 
o serviço. O município do Rio, na pes-
quisa da Munic, em 2009, informou que 
não dispunha desse serviço em seu site.

A consulta a processos por via 
eletrônica é praticamente inexistente 
nos municípios pequenos e, em ape-
nas 22% dos médios. Entre os grandes, 
40% oferecem os serviços de consultas 
de processos via internet. Destacam-
se os municípios de Angra dos Reis, 
Barra Mansa, Macaé, Mesquita, Niterói, 
Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo 
e Volta Redonda.

A existência do diário ofi cial, da con-
sulta à legislação municipal e das fi nan-
ças públicas via internet gira em torno 
de 30% nas prefeituras dos municípios 
pequenos e médios e 57% nos grandes. 

A oferta de concursos públicos com 
inscrição via internet passa de 10% nas 
prefeituras de pequeno porte, de 30% 
nas de porte médio e chega a atingir 
65% nas de grande porte.

Os grandes gargalos na oferta de 
serviços são no atendimento à população 
nas áreas de educação e saúde via web. 
Não existe matrícula escolar via internet 
nos municípios pequenos e em apenas 
três médios e quatro de grande porte: 
Mangaratiba, Piraí, Rio das Ostras, Niterói, 
Petrópolis, Rio de Janeiro e São Gonçalo.

Não há emissão de certidão negativa 
de débito e alvará de funcionamento via 
internet nos municípios pequenos. Nos 
médios, somente Parati e Valença, e nos 
de grande porte Barra Mansa, Macaé, 
Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópo-
lis e Volta Redonda.

No acesso via internet da prefeitura 

para agendamento de consulta na rede 
pública de saúde, apenas Mangaratiba e 
São Gonçalo oferecem tal serviço. 

No capítulo relativo a serviços dis-
poníveis de internet devem ser desta-
cadas as prefeituras pequenas de Car-
doso Moreira, que dispõe de Pregão 
Eletrônico, Diário Ofi cial e legislação 
municipal; Carapebus com serviços in-
formativos, licitações, pregão eletrônico, 
diário ofi cial e disponibilidade de legis-
lação; Porciúncula com informações so-
bre licitações; Porto Real com inscrição 
em concurso público; Rio das Flores com 
Pregão Eletrônico e São Sebastião do 
Alto com diário ofi cial, legislação e con-
curso público. Macuco, Levy Gasparian, 
Sumidouro e Conceição de Macabu, com 
oferta de diário ofi cial e legislação.

Nos municípios médios destacam-
se: Cantagalo com informativos, acesso 
a documentos e licitação; Mangaratiba, 
Saquarema e Parati com informativos, 
acesso a documentos e formulários, ou-
vidoria e pregão eletrônico; Maricá com 
serviços informativos, documentação, 
licitação e ouvidoria;  Piraí com serviços 
informativos e acesso a documentos e 
formulários; Rio das Ostras com serviços 
informativos e notícias e Valença com 
serviços informativos.

Em destaque, as prefeituras de grande 
porte dos municípios de São Gonçalo 
(em todos os serviços, inclusive na mar-
cação de consulta e matrículas online); 
Petrópolis (em todos os serviços, exceto 
na marcação de consultas e matrículas 
online); Rio de Janeiro (não tem pregão 
nem emissão de certidão negativa de 
débito e alvará, nem agendamento on-
line de consultas); Barra Mansa (dispõe 

O serviço via internet na área de educação oferecido à população ainda é um dos maiores problemas das prefeituras do estado do Rio de Janeiro

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

36 Revista de Economia Fluminense



de todos os serviços, inclusive o da cer-
tidão negativa, exceto o de marcação de 
consultas e de matrículas online); Macaé, 
Mesquita, Niterói (todos os serviços) e 
Nova Iguaçu, Volta Redonda, Campos 
dos Goytacazes (serviços informativos, 
ouvidoria, diário ofi cial).

A pesquisa levantou informações so-
bre a oferta de serviços de inclusão digi-
tal, examinou a existência de quiosque 
ou balcão informatizado em locais de 
grande circulação de público, instalações 
públicas governamentais online (recep-
ção e triagem de hospital, quiosques 
de turismo, postos de informação dos 
órgãos públicos), criação de telecentros, 
por iniciativa da Prefeitura para capaci-
tação, computadores com acesso à in-
ternet, para uso público e instalação de 
computadores na rede pública municipal 
de ensino com acesso à internet.

Com quiosques foram identifi cados os 
municípios de Porto Real, Barra do Piraí, 
Itatiaia, Mangaratiba, Paracambi, Rio das 
Ostras, São Francisco de Itabapoana, São 
João da Barra, Araruama, Barra Mansa, 
Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, 
Petrópolis, Rio de Janeiro e Volta Redonda. 

Prefeituras com instalações públi-
cas governamentais com acesso à in-
ternet: Cambuci, Carapebus, Cardoso 
Moreira, Cordeiro, Duas Barras, Mendes, 
Natividade, Quatis, Quissamã, Rio das 
Flores, São Sebastião do Alto, Trajano 
de Moraes, Barra do Piraí, Itaguaí, Man-
garatiba, Miguel Pereira, Pinheiral, Piraí, 
Rio das Ostras, São Fidélis, São João da 
Barra, Silva Jardim, Três Rios, Araruama, 
Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, 
Duque de Caxias, Macaé, Nova Friburgo, 
Petrópolis, Queimados, São Gonçalo e 
Volta Redonda.

Destaque para as prefeituras que cri-
aram telecentros por iniciativa própria, 
tendo a maioria parceria com o Estado, 
ao contrário do registrado sobre balcão 
de informação ou de sistemas informati-
zados governamentais de atendimento. 

As prefeituras que têm computado-
res com acesso à internet para uso do 
público em geral: Aperibé, Carapebus, 
Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas 
Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, 
Macuco, Quissamã, Rio Claro, Santa Ma-
ria Madalena, São José de Ubá, Trajano 
de Moraes, Arraial do Cabo, Bom Jardim, 

Bom Jesus do Itabapoana, Itaocara, Ita-
tiaia, Mangaratiba, Miguel Pereira, Mi-
racema, Parati, Paty do Alferes, Pinhei-
ral, Piraí, Rio das Ostras, São Fidélis, São 
Francisco de Itabapoana, São João da 
Barra, Três Rios, Araruama, Barra Mansa, 
Cabo Frio, Macaé, Mesquita, Nilópolis, 
Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, 
Queimados e Volta Redonda.

Por fi m, vale ressaltar os esforços das 
prefeituras que têm computadores na 
rede pública municipal de ensino, com 
acesso à internet: Areal, Cambuci, Cara-
pebus, Carmo, Conceição de Macabu, 
Duas Barras, Engenheiro Paulo de Fron-
tin, Italva, Laje do Muriaé, Macuco, Na-
tividade, Porciúncula, Porto Real, Quis-
samã, Rio Claro, Rio das Flores, Santa 
Maria Madalena, São José de Ubá, São 
Sebastião do Alto, Sumidouro, Trajano 
de Moraes, Barra do Piraí, Bom Jardim, 
Bom Jesus do Itabapoana, Guapimirim, 
Iguaba Grande, Itaocara, Itatiaia, Japeri, 
Mangaratiba, Maricá, Miguel Pereira, Mi-
racema, Parati, Paty do Alferes, Piraí, Rio 
Bonito, Rio das Ostras, Santo Antônio 
de Pádua, São João da Barra, São José 
do Vale do Rio Preto, Saquarema, Se-
ropédica, Tanguá, Três Rios, Angra dos 
Reis, Araruama, Barra Mansa, Cabo Frio, 
Itaboraí, Macaé, Mesquita, Nova Fribur-
go, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, 
Resende, Rio de Janeiro, São João de 
Meriti, Teresópolis e Volta Redonda.

Do ponto de vista da arrecadação, no 
que se refere ao ISS e ao IPTU, os mu-
nicípios fl uminenses dispõem de infor-
mações necessárias para a condução da 
gestão. Nos pequenos, apenas Laje do 

Muriaé e São José de Ubá não têm cadas-
tro informatizado. Quanto à existência 
de Planta Genérica de Valores Informati-
zada, apenas sete municípios dos 29 não 
a possuem. Nos de médio porte, somente 
oito municípios e nos acima de 100 mil 
habitantes, Magé, Nova Iguaçu e São João 
de Meriti não informatizaram o cadastro, 
necessário para a emissão do IPTU. 

Municípios que não possuem cadastro 
imobiliário informatizado:

Municípios pequenos: Laje do Muriaé 
e São José de Ubá; municípios médios: 0; 
municípios grandes: 0.

Municípios que não possuem Planta 
Genérica de Valores informatizada – 
existência:

Municípios pequenos: Areal, Cardoso 
Moreira, Engenheiro Paulo de Frontin, 
Macuco, Rio Claro, São José de Ubá, 
Varre-Sai - sete municípios (24,14%); 
municípios médios: Cachoeiras de 
Macacu, Casimiro de Abreu, Guapi-
mirim, Itaocara, Paracambi, Santo 
Antônio de Pádua, São José do Vale 
do Rio Preto, Saquarema - oito municí-
pios (20%); municípios grandes: Magé, 
Nova Iguaçu, São João de Meriti, três 
municípios (13,04%).

Municípios que não possuem Cadastro 
de ISS informatizado:

Municípios pequenos: Comenda-
dor Levy Gasparian, Macuco, Rio Claro, 
São José de Ubá, quatro municípios 
(13,79%); municípios médios: Pinheiral, 
Santo Antônio de Pádua – dois municí-
pios (5%); municípios grandes: 0.

A cidade do Rio é uma das poucas a disponibilizar quiosques ou balcões informatizados a turistas
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Assimetrias na Gestão de TI

R esultados de outra pesquisa, 
Fortalecimento Institucional e 
Qualifi cação da Gestão Munici-

pal (IPEA/ANIPES), realizada pelo Ceperj 
em 2010, com o objetivo de investigar a 
gestão pública fi nanceira, de capital e in-
fraestrutura, gestão de pessoas e gestão 
de tecnologia da informação trazem ao 
conhecimento aspectos relevantes da 
precariedade da gestão pública em mu-
nicípios do estado do Rio de Janeiro.

Em relação à estrutura do órgão respon-
sável pela gestão de TI mostra que 60% dos 
municípios estudados possuem um setor 
subordinado a uma secretaria responsável 
pela área de gestão de TI. Apenas 13% afi r-
maram contar com uma secretaria mu-
nicipal exclusiva, somente 5% dos mu-
nicípios disseram não possuir nenhuma 
estrutura específi ca. Oitenta por cento 
dos municípios grandes afi rmaram con-

tar com um setor subordinado a uma 
secretaria responsável pela área e 20% 
com uma secretaria municipal exclusiva 
para a área. 

Os municípios pequenos e grandes 
terceirizam atividades em TI em mais 
de 50% dos casos; 75% dos municípios 
pequenos afi rmaram fazer parcerias 
com o governo federal e estadual, en-
quanto as mesmas parcerias alcançam 
33% dos municípios grandes e 57% dos 
médios. Todos os municípios grandes 
afi rmaram que realizam atualização de 
hardware e software e infraestrutura de 
redes e segurança.

A capacitação de pessoas no setor 
foi a que apresentou menor percentual, 
onde 47% dos municípios afi rmaram 
realizar esse planejamento. Entre os 
municípios pequenos, apenas 25% dis-
seram realizar capacitações.

Tanto a pesquisa da Munic quanto 
a de Gestão IPEA/Anipes registraram 
a importância do acesso à internet. A 
existência de sites das prefeituras rela-
ciona-se ao tamanho dos municípios. 
Apenas 66 possuem o serviço e poucos 
alcançam o maior nível de desenvolvi-
mento, que é o transacional. 

Finalmente, o levantamento da Pes-
quisa de Gestão do IPEA/Anipes revelou 
que 47% dos funcionários possuem en-
sino superior incompleto ou completo. 
Nos municípios grandes este percentual 
chega a 54%, nos pequenos 46% e nos 
médios 37%. Apenas 5% dos funcionários 
desta área possuem ensino fundamental 
incompleto ou completo e 5% deles têm 
pós-graduação. Cabe ressaltar ainda que 
41% dos funcionários possuem ensino 
médio incompleto ou completo.

Conclusão

A internet, ao permitir a dis-
seminação da informação 
de forma ágil e com baixo 

custo, trará aos cidadãos possibilidades 
de participação política, inclusive fomen-
tando discussões, exercendo o controle 
social sobre os governantes. Entretanto, 
os custos da construção de página na in-
ternet, manutenção e conteúdo, que per-
mita compartilhamento de informações, 
depende de serviços especializados, de 
custo relativamente elevado. Na pes-
quisa da Fundação Ceperj/Ipea/Anipes, a 
maioria terceiriza este serviço.

Ao assumir que uma gestão municipal 
afi nada com os princípios da democracia 
deve garantir acesso a todos, a partir da 
transparência, é fundamental para a re-
versão da insufi ciência da disponibilidade 
dos serviços para os cidadãos, o custo da 
informação torna-se bem mais barato.

A partir da inclusão digital espera-se 
a melhoria das informações disponibi-
lizadas para o público e, em especial, 
parcerias institucionais para ampliar o 
acesso aos diversos bancos de dados 

existentes. Além das novas tecnologias 
serem ferramentas efi cientes para os 
governos locais, seu uso permite a in-
teração com a sociedade civil, como 
ainda a busca por oferta de programas 
e políticas, referentes às questões de 
cidadania, incluindo o acesso às redes 
sociais: facebook, orkut, blogs e chats. 

A questão do acesso à internet pe-
las prefeituras está universalizado, com 
equipamentos instalados nos órgãos 
governamentais. Contudo, nem todos 
estão estruturados em rede e intranet. 
Pode-se afi rmar que a situação das 
prefeituras de grande porte é precária 
com insufi ciência de serviços ofertados, 
frente ao contingente populacional que 
deveria ser atendido.

Dos 19 municípios da Região Metro-
politana, correspondente a mais de 74% 
da população, 14 são de grande porte 
com mais de 100 mil habitantes e cinco 
com mais de 20 mil (médio porte). Al-
gumas prefeituras de grande porte não 
disponibilizam acesso à internet para uso 
público em geral: Belford Roxo, Duque de 

Caxias, Itaboraí, Magé, Niterói, São Gon-
çalo, São João do Meriti. Rio de Janeiro 
oferece balcão informativo (quiosque), 
São Gonçalo dispõe do serviço de atendi-
mento informatizado apenas em insta-
lações de Governo. Niterói, instalação de 
computadores na rede pública munici-
pal de educação com acesso à internet, 
assim como Itaboraí, Macaé, Mesquita, 
Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro 
e São João de Meriti.

Duque de Caxias oferece serviços 
de diário ofi cial, legislação e fi nanças 
públicas e concursos públicos; Itabo-
raí disponibiliza diário ofi cial, Magé 
oferece consulta para obtenção de alvará 
provisório, embora o site esteja indis-
ponível (2009 – ano da pesquisa); Mes-
quita oferece consulta a processos para 
alvará, diário ofi cial e concurso público.  
Niterói não oferece a consulta para alva-
rá provisório nem agendamento na rede 
pública de saúde. Rio de Janeiro não 
oferece via site da prefeitura emissão de 
certidão negativa de débito e alvará, as-
sim como São Gonçalo.

11

Relatório Preliminar – Ceep/Ceperj – 2010. Na pesquisa foram selecionados 32 municípios e 25 responderam.11
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Dos municípios de grande porte, 
cinco apresentam site com caracterís-
tica transacional, de maior amplitude 
computacional por permitir o paga-
mento de impostos, educação a distân-
cia, compra de materiais, além da troca 
de informações, valores e serviços. São 
eles: Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro 
e  Mesquita.  

A esfera pública hoje pode ser pen-
sada a partir dos novos meios de comu-

nicação, aproximando sociedade civil 
dispersa e os representantes do poder 
público. O próprio Estado assumirá a ne-
cessidade de investir com todo seu po-
tencial nas tecnologias como fonte de 
mudança e adaptação às exigências da 
nova sociedade informacional. Um Es-
tado forte e democrático deve resistir à 
tendência de que o aparato tecnológico 
resulte em uma concentração de poder 
ainda maior. O Estado deve acompanhar 

e assimilar as transformações. 
Do contrário pode se enfraquecer, 

tanto do ponto de vista da produção 
material quanto da perspectiva do 
domínio institucional e simbólico. O 
poder público municipal deverá ampliar 
a esfera pública oferecendo mais canais 
de comunicação e conexão, como instru-
mentos de promoção de igualdade entre 
os desiguais.
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dIZEM POR AI
que a cultura
precisa�de�

ESPAÇO...

O Espaço Cultural da Fundação Ceperj foi criado 
em 1986, com o intuito de difundir a cultura em 
nosso Estado. Nesses 26 anos, o Espaço promoveu 
diversos projetos e atividades culturais, como o� ci-
nas, exposições, concursos literários e acadêmicos, 
inclusive com parcerias com várias instituições pri-
vadas e núcleos de cultura, sempre com o apoio do 
Governo do Estado. 

Nosso Espaço Cultural é formado por uma ga-
leria de arte, a Sala Djanira, onde abriga regular-
mente exposições culturais. A proposta da Ceperj 
é utilizar o local para incentivar os primeiros passos 
de artistas, como ainda celebrar acervos de outros 
já consagrados. 

A Fundação Ceperj dispõe de um auditório equipa-
do para a realização de eventos de pequeno e médio 
portes, incluindo debates, seminários e a� ns. 

Apoiamos todo movimento que visa contribuir 
para o desenvolvimento intelectual e as potenciali-
dades artísticas dos servidores públicos e de toda 
população � uminense.
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INDICADORES ECONÔMICOS

Indicadores de Transporte e de Comunicações
Estado do Rio de Janeiro - 2005-2011

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)

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  15.791  2.437.017  115,57
2009  140.227 106.763 33.464  102.040   126.000 152.747 22.684 840.729  17.067  2.482.818  121,87
2010  152.567 112.359 40.208  111.899  ... ... 164.241 26.530 ...  19.954  2.681.354  131,92
Jan ... n/d n/d  8.152  n/d n/d 11.639 n/d n/d  1.671  199.715  121,88
Fev ... n/d n/d  8.197  n/d n/d 11.680 n/d n/d  1.509  200.859  112,66
Mar ... n/d n/d  8.734  n/d n/d 14.494 n/d n/d  1.602  231.258  126,48
Abr ... n/d n/d  9.117  n/d n/d 12.749 n/d n/d  1.493  211.940  125,11
Mai ... n/d n/d  9.672  n/d n/d 14.141 n/d n/d  1.473  225.509  149,12
Jun ... n/d n/d  9.503  n/d n/d 13.335 n/d n/d  1.489  227.260  131,87
Jul ... n/d n/d  10.022  n/d n/d n/d n/d n/d  1.705  231.328  126,50
Ago ... n/d n/d  9.474  n/d n/d n/d n/d n/d  1.796  236.249  135,92
Set ... n/d n/d  10.059  n/d n/d n/d n/d n/d  1.792  235.100  134,37
Out ... n/d n/d  10.636  n/d n/d n/d n/d n/d  1.838  228.229  130,84
Nov ... n/d n/d  9.353  n/d n/d n/d n/d n/d  1.745  226.065  144,82
Dez ... n/d n/d  8.979  n/d n/d n/d n/d n/d  1.842  227.841  143,46
                 
2011  ... ... ...  120.813  ... ... ... ... ...  23.688  2.884.315  145,64
Jan ... n/d n/d  9.097  ... n/d n/d n/d n/d  1.980  222.319  145,94
Fev ... n/d n/d  9.367  ... n/d n/d n/d n/d  1.642  228.418  148,54
Mar ... n/d n/d  9.347  ... n/d n/d n/d n/d  1.966  234.916  142,89
Abr ... n/d n/d  9.259  ... n/d n/d n/d n/d  1.921  235.750  141,58
Mai ... n/d n/d  10.610  ... n/d n/d n/d n/d  1.881  248.257  143,18
Jun ... n/d n/d  9.893  ... n/d n/d n/d n/d  1.779  240.898  140,97
Jul ... n/d n/d  11.030  ... n/d n/d n/d n/d  2.147  240.060  149,71
Ago ... n/d n/d  10.679  ... n/d n/d n/d n/d  2.044  255.667  144,84
Set ... n/d n/d  10.780  ... n/d n/d n/d n/d  2.053  245.706  147,75
Out ... n/d n/d  11.613  ... n/d n/d n/d n/d  2.075  241.876  140,65
Nov ... n/d n/d  9.924  ... n/d n/d n/d n/d  2.028  243.070  148,12
Dez ... n/d n/d  9.214  ... n/d n/d n/d n/d  2.172  247.376  153,48
                 
Variações(%)                     
No mês ... ... ...  -7,2  ... ... ... ... ...  7,1  1,8  3,6
No mês/mês 
do ano anterior ... ... ...  2,6  ... ... ... ... ...  17,9  8,6  7,0
Acumulada ... ... ...  8,0  ... ... ... ... ...  18,7  7,6  10,4
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2005  120,39 111,25 1.673 8.191.294 6.691.941 27.590 6.820
2006  128,81 118,01 1.786 11.469.574 7.270.810 25.936 7.110
2007  140,49 125,22 1.815 14.315.694 9.566.901 29.321 7.885
2008  159,16 134,71 1.822 18.714.366 14.420.160 33.469 9.327
2009  175,76 142,40 1.763 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 182,61 148,01 128 1.150.891 982.561 2.521 665
fev 172,70 138,60 128 1.546.311 851.921 2.409 510
Mar 191,61 152,17 145 1.807.361 1.347.223 3.827 867
Abr 180,04 140,85 123 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  224,61 168,94 1.845 27.544.323 17.362.343 40.746 9.002
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 217,93 164,39 156 3.284.095 1.565.051 4.047 807
Jun 207,73 155,62 137 3.602.964 1.719.076 4.006 822
Jul 214,45 161,73 144 2.477.144 1.591.301 3.066 883
Ago 225,43 168,87 153 3.107.100 1.970.220 4.102 783
Set 228,35 169,68 160 1.901.171 1.614.041 3.423 658
Out 228,32 168,34 146 2.208.581 1.857.337 3.238 599
Nov 227,41 170,86 132 2.097.560 1.471.017 3.262 756
Dez 314,92 232,99 151 3.122.103 1.543.765 2.972 1.082
       
Variações(%)       
No mês 38,5 36,4 14,2 48,8 4,9 -8,9 43,1
No mês/mês 
do ano anterior 6,9 2,8 -4,7 -9,1 7,3 -5,7 11,2
Acumulada 12,4 6,8 6,8 34,7 4,3 -0,7 -5,4 
   

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

Comercia-
lização de 

hortigranjeiros 
cereais e 

pescado na 
CEASA - 

Grande Rio

Exportações Importações Constituição Extinção

Indice base fixa 
(2003=100)

Indice base fixa
(2003=100)

(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)

INDICADORES ECONÔMICOS

42 Revista de Economia Fluminense



INDICADORES ECONÔMICOS

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

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 1.583.682 1.392.774  199.126 163.873  188.406 176.752  415.449 369.346  767.514 667.045  13.187 15.758
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 1.735.635 1.567.482  199.316 179.450  212.392 182.533  450.097 418.521  856.137 770.862  17.693 16.116
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 146.801 126.880   16.210   15.367    17.581  13.134  33.948 35.120  77.330 62.027  1.732 1.232
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   71.486  65.569  4.603 1.251
Jul 140.973 130.005   16.435   14.812    18.338  14.749  36.123 34.252   68.634  65.182  1.443 1.010
Ago 152.843 132.978   17.173   15.048    19.132  15.619  38.759 36.361   76.518  64.750  1.261 1.200
Set 149.948 126.045   17.747   14.430    18.968  15.756  37.241 32.930   75.059  61.873  933 1.056
Out 139.366 126.107   16.412   14.367    16.044  16.047  37.597 31.705   68.476  63.051  837 937
Nov 149.334 124.467   16.003   14.596    17.441  16.566  45.277 30.974   69.801  60.786  812 1.545
Dez 128.938 141.645   12.118   13.957    13.334  15.733  42.718 38.781   60.111  68.924  657 4.250

Variações(%)                

No mês -13,7 13,8  -24,3 -4,4  -23,5 -5,0  -5,7 25,2  -13,9 13,4  -19,1 175,1
No mês/mês 
do ano anterior 7,5 8,9  -4,9 1,2  40,5 -2,2  6,8 11,0  5,5 14,9  -9,1 -18,9
Acumulada 9,6 12,5  0,1 9,5  12,7 3,3  8,3 13,3  11,5 15,6  34,2 2,3
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2005  330,488  319,144 367,628 282,483  291,381 2.562,452
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  383,285 462,595 323,566  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  458,279       3.450,805
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  479,335 620,425 382,225  389,443 3.446,022
Jun 456,490  480,353 620,425 383,809  388,684 3.450,157
Jul 456,258  480,577 620,425 384,157  388,298 3.453,953
Ago 459,055  481,014 620,425 384,836  389,839 3.470,186
Set 462,509  481,432 620,425 385,487  391,374 3.484,761
Out 464,349  481,432 620,425 386,250  392,171 3.499,745
Nov 466,331       3.515,844
Dez 465,586       3.539,050
        
Variações(%)           
No mês -0,16  0,10 0,00 0,20  0,20 0,66
12 meses 5,00  7,26 10,04 4,76  6,88 6,58
No ano 5,00  7,17 10,04 4,60  4,92 6,58

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

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

44 Revista de Economia Fluminense



INDICADORES ECONÔMICOS

2005 (1) 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  113,62 128,24 110,49 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  114,42 117,13 113,78 9.965 90.394 9.386  34.770 3.993.240 727.164
Jan 108,26 124,32 104,79 740 7.828 811 322 3.224 345.899 59.643
Fev 110,82 108,73 111,28 715 6.795 704 328 3.281 351.209 61.294
Mar 113,19 122,26 111,24 826 7.669 787 334 3.145 323.688 61.461
Abrl 116,59 116,00 116,72 883 7.308 772 332 2.991 274.773 63.337
Mai 117,79 118,34 117,68 907 7.533 789 382 2.881 307.118 64.412
Jun 109,29 117,17 107,80 840 7.527 766 393 2.643 343.581 60.765
Jul 115,15 115,02 114,30 898 7.507 771 396 2.584 337.123 60.894
Ago 121,88 115,08 123,34 870 7.479 787 437 2.692 353.273 58.613
Set 116,62 113,61 117,27 866 7.413 758 394 2.795 319.467 59.625
Out 117,96 116,76 118,22 835 7.647 786 396 2.808 348.158 57.897
Nov 116,13 116,54 116,04 781 7.690 802  2.829 334.509 58.867
Dez 109,31 121,72 106,63 805 7.997 853  2.898 354.441 60.356
          
Variações(%)                
No mês -5,9 4,4 -8,1 3,0 4,0 6,3 0,5 2,4 6,0 2,5
No mês/mês 
do ano anterior -1,8 -8,5 0,0 21,7 -3,5 -1,3 7,0 -7,0 -32,0 0,1
Acumulada 0,7 -8,7 3,0 40,5 -4,4 -7,4 4,8 1,2 -25,3 -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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    (R$ 1.000) 

Período Arrecadação  Transferências      

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

Indicadores de Finanças Públicas       
Estado do Rio de Janeiro - 2005-2011

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       

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 1.176.140 553.124 358.013
2010 22.100.628 1.301.949 596.172 465.225
jan 1.964.384  91.677  44.220 35.781
fev 1.697.593  111.987  53.990 34.809
mar 1.756.526  83.191  40.107 31.824
abr 1.768.490  99.675  48.054 33.540
mai 1.755.327  122.631  59.164 33.049
jun 1.762.805  106.136  51.347 38.615
jul 1.740.193  77.957  37.757 41.113
ago 1.783.498  104.442  50.602 39.782
set 1.912.231  87.518  42.241 39.686
out 1.882.729  94.212  45.472 41.302
nov 2.009.381  112.938  54.510 43.998
dez 2.067.470  209.585  68.707 51.726
    
2011 24.808.160  1.445.249   678.257   600.377 
jan 2.191.299  133.984  66.675 56.417
fev 1.876.237  144.135  71.832 53.072
mar 1.987.176  94.317  46.894 38.982
abr 1.978.603  125.017  62.157 52.661
mai 2.132.716  143.493  71.344 44.381
jun 2.116.992  129.512  64.393 49.064
jul 1.905.740  110.173  54.777 48.218
ago 2.068.708  113.646  56.504 48.385
set 2.107.669  90.682  45.109 44.854
out 2.074.003  119.129  59.292 63.364
nov 2.145.455  93.041  46.296 54.339

dez 2.223.561  148.120  32.985 46.640

    
Variações(%)    
No mês 3,6  59,2  -28,8 -14,2
No mês/mês do ano anterior 7,5 -29,3 -52,0 -9,8

Acumulada 12,3 11,0 13,8 29,1
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Fundação Centro Estadual de Estatísticas,
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