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E mbalada por uma nova conjuntura crítica sobre 
os temas candentes das metrópoles brasileiras, a 
Revista de Economia Fluminense revisita temas 

relevantes para os cidadãos do Rio de Janeiro.

Retomamos a Segurança Pública e os prós e contras da 
realidade das UPPs, com enfoque também na relação com 
a juventude. O tema do crescimento econômico fluminen-
se traz um panorama abrangente das últimas tendências, 
reavivando o debate sempre presente nas atividades da 
Fundação Ceperj, ampliando para estratégias e para o de-
senvolvimento do nosso Estado.

Aliado aos temas de Segurança e Economia, a Saúde Pú-
blica e a Mobilidade aparecem nesta edição em entrevistas 
de fôlego. Assuntos emergentes e presentes com muita 
força neste 2013, ícones de déficits históricos ainda não 
superados.

Mas a política, tão mal falada pelos monopólios midiáti-
cos, precisa ocupar espaços sérios de reflexão. Por isso, eco-
am na revista pensamentos progressistas que contribuirão 
para os avanços democráticos no Rio de Janeiro e no país.

Sem reformas estruturais no Brasil, que ainda patinam 
na política nacional, o nosso desenvolvimento estará com-
prometido. Para concretizá-las, a participação massiva da 
sociedade será decisiva, contando mais uma vez a nossa 
revista com a reflexão de importantes pensadores que com 
brilhantismo, articulam cenário nacional com o local.

Editorial
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Estratégias e definições 
para o Rio de Janeiro

Jorge Guilherme de Mello Barreto
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O Estado do Rio de Janeiro 
vem melhorando as remu-
nerações de seus servido-

res, principalmente do pessoal da Segu-
rança e da Educação, os dois principais 
focos de investimento do atual governo.

Desde 2007, policiais militares e ci-
vis, bombeiros militares e inspetores 
de Administração Penitenciária tiveram 
aumentos sucessivos que elevaram suas 
remunerações em mais de 100% nos úl-
timos sete anos, bem acima do IPCA até 
junho deste ano, que foi de 42,1%. 

Isso fez com que a remuneração mé-
dia de um soldado da PM passasse de 
R$ 1.203,83, em 2007, para R$ 2.446,54, 
desde fevereiro de 2013, um aumento 
de 103%. O inspetor da Polícia Civil 
teve sua remuneração média amplia-
da de R$ 2.452,32 para R$ 5.921,69 
no mesmo período, um acréscimo de 
141%, enquanto o inspetor de Admi-
nistração Penitenciária foi aumentado, 
em média, em 196%, de R$ 1.915,59 
para R$ 5.662,30.

Além disso, em fevereiro de 2014, to-
das essas categorias terão um aumento 
correspondente ao dobro da inflação 
dos últimos 12 meses, o que poderá ele-
var essas remunerações em até 13%. 

No caso dos professores da Secretaria 
de Educação, o aumento médio foi de 
66%, sendo o último, este ano, de 8%, 
valendo desde 1º de junho e extensivo 
ao pessoal de apoio. O Estado do Rio de 
Janeiro não só paga acima do piso na-
cional, de R$ 1.567,00 para 40 horas se-
manais, como tem o maior salário inicial 
para esta carga horária entre os entes 

federativos: R$ 2.704,89, sem contar um 
pacote de benefícios com auxílio-trans-
porte, auxílio-alimentação, auxílio-for-
mação e auxílio-qualificação. 

Ambas as categorias também rece-
bem gratificações diversas que melho-
ram ainda mais as condições dos ativos. 
É o caso dos policiais militares lotados 
nas UPPs, que recebem um adicional 
mensal de R$ 750; e dos professores que 
trabalham em escolas de difícil acesso 
ou de difícil provimento, que ganham 
uma gratificação mensal de R$ 300.

Isso mostra o esforço que o gover-
no do Estado do Rio de Janeiro vem 
fazendo para oferecer mais Segurança 
e Educação à população fluminense, 
itens fundamentais quando se deseja 
o crescimento sustentável de qualquer 
sociedade.

Essas duas áreas também são as que 
mais o Estado vem abrindo vagas, desde 
2007. Até hoje, das 75.625 vagas abertas, 
40.369 foram para a Educação e 18.723 
para a Polícia Militar. A soma dos aumen-
tos remuneratórios com a ampliação dos 
efetivos fez com que essas duas funções 
sejam hoje as que recebem maior volu-
me de recursos do Orçamento. Para 2014, 
por exemplo, as despesas do Estado com 
Educação serão de R$ 9,69 bilhões, e com 
Segurança, de R$ 9,14 bilhões. O total das 
despesas com pessoal chegará a R$ 33,67 
bilhões, dos quais R$ 21,67 bilhões com 
servidores ativos e R$ 12 bilhões com 
aposentados e pensionistas.

Mas isso não é tudo. Além de ter cria-
do uma política inclusiva, com a criação 
do sistema de cotas de 20% das vagas 

nos concursos públicos para negros e ín-
dios, o Estado adotou e vem ampliando 
a meritocracia como forma de melhorar 
as remunerações de seus servidores.

A meritocracia, através do estabele-
cimento de metas a serem alcançadas 
para o recebimento de bônus de valores 
diversos, já se encontra atualmente im-
plantada nos seguintes órgãos: Polícia 
Militar, Polícia Civil, Secretaria de Edu-
cação, Detran, Inea, Rioprevidência e, a 
partir de 2014, também na Secretaria de 
Planejamento e Gestão.

Todas essas iniciativas mostram a pre-
ocupação e o esforço do Estado do Rio 
de Janeiro em melhorar cada vez mais a 
remuneração de seus servidores. Sabe-
mos que ainda há um longo caminho a 
seguir, mas após sete anos de governo, 
os resultados dos investimentos realiza-
dos em Segurança e Educação são visí-
veis e comprovados pelas estatísticas. A 
queda dos índices de violência e a me-
lhoria de diversos indicadores pedagó-
gicos provam isso.

Sérgio Ruy Barbosa
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Melhorias salariais 
e benefícios para os servidores

PALAVRA DO SECRETÁRIO
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Economia Fluminense: A Segurança 
Pública sofreu uma das maiores mudan-
ças dos últimos anos no Rio de Janeiro, 
pois ocupou áreas controladas pelo trá-
fico. Este é o melhor caminho para en-
frentar a violência?

Sílvia Ramos: É preciso ter em conta o 
que aconteceu no Rio de Janeiro em ter-
mos de criminalidade a partir dos anos 
1980. Áreas urbanas passaram mais e 
mais a ser controladas militarmente por 
grupos armados, configurando uma 
modalidade única de desenvolvimen-
to criminal no Brasil e rara em termos 
internacionais. Não estamos falando 
de zonas rurais ou de alguns conjuntos 
habitacionais, ou de áreas distantes nas 
bordas da cidade. Estamos falando de 
centenas de favelas em todos os pontos 
da metrópole, dos bairros mais ricos aos 
mais pobres, sob o domínio de grupos 
de traficantes, que impõem leis, regu-
lam o funcionamento da vida coletiva e 
enfrentam a polícia e grupos rivais com 
armas. Considerando este perfil especí-
fico de criminalidade, a retirada das ar-
mas e de criminosos que controlam os 
territórios é o único caminho. 

Mas devemos entender porque che-
gamos a este ponto, como essa modali-
dade de venda de drogas com controle 

de território se espalhou, se enraizou e 
criou uma cultura em que os governos 
toleraram e a sociedade de certa forma 
naturalizou, desde que permanecesse 
dentro das favelas. Há muitas explica-
ções, a tradição de clientelismo nas fa-
velas, o boom da cocaína nos anos 80, e 
outras, mas, sobretudo as sucessivas po-
líticas de segurança equivocadas, desde, 
pelo menos, o fim da ditadura. Brizola, 
Moreira Franco, Brizola de novo, Marce-
lo Alencar, com a gratificação faroeste, 
o governo de Garotinho, depois o de 
Rosinha, com um chefe de polícia que 
saiu do governo direto para a cadeia e 
ainda os dois primeiros anos da gestão 
Sergio Cabral, que manteve a política de 
tiroteios diários. Foram seis governos e 
mais de 25 anos seguidos de equívocos. 

EF: Como você vê a questão da vio-
lência combinada com a corrupção?

SR: O Rio teve, na área da segurança 
pública, aquilo que Luiz Eduardo Soares 
chama políticas de pêndulo, ora preo-
cupadas com os direitos humanos, ora 
voltadas para o confronto e a morte de 
criminosos, mas com extrema interven-
ção política nas polícias. Nomeação de 
comandante de batalhão e titularidades 
de delegacias foram durante décadas 
prática triviais na política do Rio. Isso 

Tudo indica que 
as metas e as 
premiações 
têm tido efeito 
positivo na vida 
das polícias e 
na segurança 
pública

Silvia Ramos é cientista social com pós-doutorado em Sociologia pela Univer-
sidade de Lisboa. É pesquisadora e uma das coordenadoras do Centro de Estu-
dos de Segurança e Cidadania da Universidade Candido Mendes.

Silvia Ramos

Segurança Pública: mudanças 
e desafios para o Rio de Janeiro

ENTREVISTA
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Silvia Ramos

não aconteceu em São Paulo, Minas e 
outros estados em que as polícias man-
tiveram certa autonomia dos governos e 
dos políticos. 

Em resumo, a variável mais impor-
tante para entendermos a criminalidade 
no Rio é a própria polícia e as políticas 
de segurança. Aqui os problemas de 
corrupção e violência se combinaram 
de forma tão profunda que criaram um 
quadro raro em termos internacionais. 
Houve períodos, em época relativamen-
te recente, em que a polícia do Rio de Ja-
neiro matou mais de 1.000 pessoas por 
ano. Em 10 anos, entre 2001 e 2010, só 
na cidade do Rio de Janeiro, foram 6.568 
autos de resistência. Não há preceden-
tes internacionais dessas cifras, exceto 
em sociedades em guerra. Em nosso 
caso estamos falando de pura criminali-
dade comum, venda de drogas, roubos 
etc. Não temos problemas religiosos, 
étnicos, e nem de jovens pertencendo a 
gangues, como as maras e as pandillas 
da América Central. 

Nesse quadro em que territórios ur-
banos passaram a ser permanentemen-
te controlados por grupos criminosos, a 

retirada das armas e a permanência de 
policiamento fixo com inspiração comu-
nitária não só é a única saída, mas é o 
que especialistas e observadores inter-
nacionais preconizavam para o Rio há 
20 anos. O que precisamos responder é 
por que demoramos tanto. 

É claro que se a polícia foi variável im-
portante na construção desse quadro, a 
mudança da polícia teria que ser a chave 
da alteração de rumos nas políticas de 
segurança. Daí porque o modelo UPP 
representou em primeiro lugar uma mu-
dança importante na própria história da 
policia do Rio, com milhares de policiais 
selecionados, treinados e ingressados 
em poucos anos. Com supervisão per-
manente em campo, por meio de um 
capitão no terreno, com orientação de 
policiamento de proximidade, respeito 
aos moradores e controle da corrupção. 
Ou seja, o oposto do que predominou 
na relação das polícias com as favelas 
em décadas. A isso alguns pesquisado-
res como Marcelo Burgos, chamam “pa-
cificação da polícia”.  

O fato de que o modelo tem um cus-
to alto e complexo de operacionalização 

(não só os custos financeiros, mas tam-
bém o tempo de formação para renovar 
milhares de policiais) realmente coloca 
dilemas técnicos, como quais favelas 
devem ser beneficiadas primeiro, por 
quanto tempo, com que efetivo etc., 
mas essas dificuldades não podem ser 
justificativas para que as áreas contro-
ladas por criminosos não sejam devolvi-
das à vida normal da cidade. Seria como 
dizer que tal doença tem um tratamento 
muito caro e que, portanto, o sistema de 
saúde não vai tratá-la. 

EF: Quais são os pontos positivos da 
atual política de segurança pública? 

SR: É importante observar que as 
UPPs não totalizam a atual política de 
segurança. Pelo contrário, observadores 
mostram que frequentemente ocorre 
certa esquizofrenia, com a política de 
UPPs em algumas favelas e brutalidade 
policial, descontrole e corrupção em 
outras. Episódios de extrema violência, 
descuido com a vida dos moradores, 
ações de legalidade duvidosa na prisão 
de criminosos em favelas, tudo isso con-
tinua convivendo com as políticas cha-
madas de pacificação e é preocupante, 

Foto: Bruno Itan / Nucleo de Imprensa da Casa Civil

UPP: Os desafios continuam. Para o Estado o maior deles atualmente é reestruturar a polícia, a fim de garantir o respeito aos direitos humanos
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pois acaba transmitindo dupla mensa-
gem aos policiais e à população. Afinal, 
como os policiais devem se comportar 
nas favelas? Esse duplo paradigma fra-
giliza os policiais que estão nas UPPs, 
como alguns estudos vêm mostrando, 
por exemplo, a pesquisa ‘O que pensam 
os policiais sobre as UPPs’, do CESeC. 

Por outro lado, as políticas de segu-
rança do governo Sérgio Cabral incor-
poraram padrões de gestão que não 
eram usuais na área, tais como controle 
de produtividade e estabelecimento de 
metas. Tudo indica que as metas e as 
premiações têm tido efeito positivo na 
vida das polícias e na segurança pública. 
A Delegacia de Homicídios, com equipes 
de peritos e investigadores que atuam 
em conjunto, também é uma novidade 
importante, mas que ainda não produ-
ziu o impacto esperado no aumento da 
taxa de esclarecimento de crimes contra 
a vida do Rio de Janeiro.

 O quadro geral é positivo se conside-
ramos o desastre das gestões anteriores. 
O campo deu a guinada que se esperava 
há mais de 20 anos. Porém, as ambigui-
dades que persistem no setor e mesmo 
problemas internos do programa das 
UPPs são motivos para prognósticos re-
servados sobre o futuro da segurança 
pública no Rio.   

EF: E com relação aos direitos huma-
nos, podem ser conciliados com as UPPs?

SR: A experiência vem demonstrando 
até aqui que o desenho geral do progra-
ma das UPPs funciona na maioria das 
favelas. Os crimes letais tiveram forte re-
dução, os tiroteios acabaram, os demais 
crimes (contra o patrimônio) estão sob 
controle e a população não quer que a 
polícia saia. Contudo, há aspectos do 
modelo que não foram desenvolvidos 
e podem colocar em risco o projeto. 
Um deles é sua baixa institucionalidade, 
como demonstram os estudos de André 
Rodrigues e Raíza Siqueira. 

Não há conceitos e procedimentos 
estabelecidos, a serem seguidos por to-
dos os comandantes, o que em muitas 
favelas faz com que os capitães ajam 
da forma intuitiva. Por exemplo, não 
há obrigatoriedade de manutenção de 
dispositivos de diálogo formais com as 
comunidades, como a realização de fó-
runs mensais, reuniões periódicas ou a 
oferta de recursos que líderes e mora-
dores possam acionar, como ouvidorias 
e outros canais de queixas. Cada capitão 
decide o que vai fazer em assuntos que 
anteriormente eram regulados por trafi-
cantes, como o serviço de mototaxis, a 
venda de gás, o controle do barulho, a 

ocupação do espaço coletivo e muitas 
outras atividades informais. 

As fronteiras entre o criminal, o ile-
gal e o informal em locais que estavam 
sob o domínio do crime são tênues e 
os capitães atuam usando de máxima 
discricionariedade, sem protocolos e 
às vezes sem orientação. Essa atitude é 
transmitida aos soldados, que também 
se sentem no direito de agir conforme 
sua inclinação em muitos temas do co-
tidiano. Praticamente sozinhos em cam-
po, os policiais muitas vezes acertam, 
mas outras vezes erram. E os moradores 
têm poucos canais formais, ainda que a 
mídia e as redes sociais sejam poderosos 
meios de expressão e controle externo 
do trabalho dos policiais. 

A preocupação de que se reproduzam, 
como chamou Ignacio Cano, os “donos 
do morro” é possivelmente o maior risco 
do projeto das UPPs. O correto seria esta-
belecer regras de transição combinadas 
com os moradores, em fóruns públicos 
e com transparência. Policiais e morado-
res iriam compartilhar um repertório co-
mum de regras, com menor espaço para 
arbitrariedades e poder de mando. É essa 
cultura que tem que mudar para que o 
morro não precise ter dono. Mas a polícia 
tem dificuldade de compreender isso. 

...o modelo UPP 
representou em 
primeiro lugar uma 
mudança importante 
na própria história 
da policia do Rio, 
com milhares de po-
liciais selecionados, 
treinados e ingressa-
dos em poucos anos

É preciso ampliar o diálogo entre policiais e moradores, para que estes tenham suas necessi-
dades atendidas e não continuem reféns de um novo poder centralizado
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O risco maior da experiência, maior 
até do que a reação armada do tráfico 
à presença da polícia, como vem ocor-
rendo nos grandes conjuntos de favelas 
como Alemão e na Rocinha é a escassa 
definição de procedimentos que pos-
sam ser controlados e avaliados por 
todos, tanto os comandos como as po-
pulações. Outro problema é a falta de ar-
ticulação com a Polícia Civil. Em alguns 
casos, os capitães contam com um du-
vidoso serviço de investigação usando 
policiais militares chamados P2, que às 
vezes acaba mal. Em suma, de novo a 
variável mais importante do projeto das 
UPPs é a própria polícia, e não apenas o 
crime.  

EF: Além da segurança, a população 
pede maior presença do Estado nas co-
munidades. Desde melhorias na infra-
estrutura como também na criação de 
escolas, creches.  O Estado tem ocupado 
pouco esses lugares? Como driblar as li-
mitações impostas pela falta de recursos 
e compromissos com o pagamento de 
pesadas dívidas estaduais? 

SR: Sem dúvida, a maior surpresa de 
todo o projeto das UPPs até aqui foi a 
lenta implantação de ações sociais, am-
bientais e culturais subsequentes à reto-
mada dos territórios. Em muitas favelas 
não se trata de criar mais projetos so-
ciais. O problema é que o histórico é de 
muitos projetos, muita descontinuidade 
e superposição. Favela Bairro, Morar Ca-
rioca, PAC, as grandes intervenções se 
resumem a obras, que depois se dete-
rioram rápido. 

É comum haver diversas agências de 
governo, ONGs e empresas atuando na 
parte mais rica de uma grande favela, em 
que a oferta é maior do que a demanda, 
e restam inúmeras áreas que os mora-
dores chamam de “favela da favela”, tão 
miseráveis, quase rurais, sem nenhum 
saneamento, às vezes penduradas em 
encostas, em que nem o Bolsa Família 
chega para pessoas abaixo da linha da 
pobreza. Ricardo Henriques e eu trata-

mos desse assunto num livro coordena-
do por André Urani e Fabio Giambiasi. 
Exceto um ou outro botequim festejado 
pela mídia, também o crescimento de 
empreendimentos privados tem sido 
menor do que o esperado. Nas favelas, 
se deixar a mão livre do mercado agir so-
zinha, a manutenção das desigualdades 
tanto internas como em relação ao resto 
da cidade, tende a se aprofundar. 

Por um lado, não ocorreu o que 
muitos temiam, uma expulsão de mo-
radores, que não aguentariam o peso 
da formalização dos serviços (energia, 
água, impostos etc.). Não estamos ve-
rificando nenhum processo expressi-
vo de expulsão. Em compensação, as 
prestadoras públicas de serviços, como 

Cedae, RioLuz, Comlurb, Correios e ou-
tras, não passaram a fornecer serviços 
de melhor qualidade depois da pacifica-
ção na velocidade que se esperava. Falta 
articulação, coordenação e cobrança de 
padrões de asfalto. Nessas operadoras, 
bem como na maioria das agências pri-
vadas, ainda predomina a mentalidade 
de que se é para a favela, qualquer ser-
viço está bom. 

Os moradores por seu lado ainda 
continuam a cobrar das associações ou 
dos representantes de políticos a falta 
d’água e o esgoto vazando. Na cidade, 
quando falta água os moradores ligam 
para a Cedae e, se não resolvem, ligam 
para a rádio, a TV e denunciam no Fa-
cebook. Algumas experiências novas, 
como o jornal Voz da Comunidade, do 
Alemão, vêm mudando esse tipo de cul-
tura e grupos de jovens dialogam com 
o poder público, não dentro da Câmara 
de Vereadores, mas pelo Twitter. Esse me 
parece um caminho novo e importante 
na história das favelas com o poder pú-
blico e a sociedade. 

Moradores continuam a 
cobrar das associações 
ou dos representantes de 
políticos a falta d’água e 
o esgoto vazando
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Algumas áreas dentro das comunidades ainda estão distantes do desenvolvimento e do in-
vestimento de prestadoras de serviço, ao contrário do que desejam seus moradores que, com  
a pacificação, já começaram a pagar por serviços que não tiveram melhorias
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Economia Fluminense: A entrada das 
UPPs nas favelas pode impedir que jo-
vens continuem sendo “mão de obra’”de 
traficantes?

Mario Brum: Isoladamente não. É ne-
cessário considerar que, em muitas fa-
velas, quem tem 30 anos de idade, ou 
menos, não conhece outra realidade 
que não seja o tráfico como poder local. 
Isso tem sérias consequências políticas, 
sociais e culturais, e nos mostra a com-
plexidade do debate. A atual redução do 
poder do tráfico (que não significa sua 
eliminação) não basta. É preciso atuar 
em diversas frentes: social, econômica, 
cultural... 

Socialmente, ter políticas consis-
tentes que incorporem as favelas à ci-
dadania plena, com direitos e deveres 
constituídos. E eliminem estigmas que 
existem desde seu surgimento.

Economicamente, reconhecer que Es-
tado e sociedade possuem um enorme 
passivo com as favelas. Se as UPPs forem 
meras ‘agências reguladoras’ de deveres 
(à força, o que agrava mais a situação), 
terão fracassado. É preciso reconhecer 
as desigualdades históricas e ter caute-

la para que as favelas e seus moradores 
não sejam apenas ‘jogados’ ao mercado.

Culturalmente, fazer com que o orde-
namento estatal seja legítimo, e esse é 
um dos pontos mais difíceis. Se as UPPs 
significarem mais do mesmo, tanto em 
relação à histórica atuação das agências 
da lei, quanto numa outra possibilidade, 
serem mera substituição de ‘poder’ local, 
será uma oportunidade perdida.  

EF: Com as UPPs é possível fazer com 
que o tráfico deixe de ser referência de 
poder local? Como o Estado pode agir 
nisso?

MB: O tráfico cresceu no vácuo da 
ilegitimidade da ordem estatal, entre 
outras razões, pela corrupção no Esta-
do (em todos os poderes). Por exemplo, 
uma moradora me contou que recorreu 
ao tráfico uma única vez, para resolver 
uma delicada questão familiar que, se 
fosse pela vias legais, quanto tempo le-
varia (se ela conseguisse ser atendida)?

O tráfico se constituiu como poder a 
partir de relações históricas construídas 
dentro das favelas, como o clientelismo, 
o mandonismo, o ‘isolamento’, entre ou-

Mario Brum é doutor em História (UFF) e atualmente faz pós-doutorado em 
Planejamento Urbano pela Faperj no Ippur-UFRJ. Escreveu vários artigos sobre 
favelas, políticas públicas, segurança pública e movimento comunitário. É autor 
do livro Cidade Alta: história, memórias e o estigma de favela num conjunto 
habitacional do Rio de Janeiro (Ed. Ponteio, 2012). Brum também é o autor da 
pesquisa “Dilemas e desafios para a construção da cidadania no Rio de Janeiro: 
perspectivas dos jovens sob o processo de pacificação de favelas“. Veja ao final 
da entrevista um resumo.

Mario Brum

É necessário
considerar que, em 
muitas favelas, 
quem tem 30 anos 
de idade, ou menos, 
não conhece outra 
realidade que não 
seja o tráfico como 
poder local

A política das UPPs e a 
relação com a juventude

ENTREVISTA
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Mario Brum

O tráfico se 
constituiu como 
poder a partir 
de relações 
históricas 
construídas 
dentro das 
favelas, como o 
clientelismo, o 
mandonismo, 
o ‘isolamento’, 
entre outras

tras. É preciso que o Estado se legitime 
nas favelas, e isso não pode ser feito so-
mente por via do monopólio da violên-
cia, das armas. Alterar isso é difícil, sem 
dúvida, mas necessário, se quisermos 
uma cidade integrada e justa. 

EF: Ainda faltam oportunidades cria-
das pelo Estado para que os jovens das 
favelas deixem de se sentir “abandona-
dos”?

MB: É preciso contextualizar o que 
houve no país nas décadas de 1980 e 
1990. Nesse período, as quadrilhas de 
traficantes se consolidaram nas favelas e 
a atividade do tráfico, mesmo com todos 
os riscos, tornou-se atraente aos jovens 
por poder, dinheiro, honra...num perío-
do em que o país pouco ou nada cres-
ceu e, principalmente, não teve pers-
pectiva de incorporação econômica, 
que mal ou bem vigorou durante todo 
o século XX, sob slogans como “50 anos 
em 5” ou “ninguém segura este país”. A 
falta de perspectiva faz com que se viva 
o imediato, já que o futuro é incerto ou 
até pior.

O atual momento possibilita que se 
opere uma mudança na juventude das 
favelas? Penso que sim, e suprimir o trá-
fico como ator relevante é um passo ne-

cessário, de forma que todo seu impacto 
cultural e simbólico leve a críticas e recu-
sas por parte dos jovens de favelas, algo 
que a maioria já o faz, inclusive. O passo 
fundamental é fazer com que valha a 
pena, em todos os aspectos, parafrase-
ando uma fala muito usada nas quadri-
lhas, viver no lado ‘certo’ da vida ‘certa’.  

EF: A escola pode ser referência para 
esses jovens?

MR: Complementando o raciocínio 
anterior, todas essas mudanças devem 
partir de políticas públicas consisten-
tes, e principalmente, universais. Para 
dar um exemplo, muitas escolas públi-
cas, por uma série de fatores, têm sérias 
deficiências. Hoje, o aluno se forma, re-
cebe o diploma…mas quando vai fazer 
uma entrevista de emprego, descobre 
que tem dificuldade de leitura. Esse é 
um momento de descrença no Estado, 
quando ele descobre que recebeu um 
serviço público deficiente, que pouco 
serve para ele na prática. A atual busca 
por índices quantitativos nas escolas 
está deixando de lado aspectos funda-
mentais da educação.

O terrível disso é termos uma geração 
que está se decepcionando com os ser-
viços do Estado, mostrado nas manifes-

tações de junho, em que muitos jovens 
de favelas com quem conversei, pela 
pesquisa, relatam um sentimento de 
‘injustiça’. E o risco iminente é que essa 
descrença seja repassada às gerações 
seguintes. As consequências disso po-
dem ser gravíssimas.

Resumo da Pesquisa

A pesquisa “Dilemas e desafios para 
a construção da cidadania no Rio de 
Janeiro: perspectivas dos jovens sob 
o processo de pacificação de favelas“, 
desenvolvida pela bolsa PAPD-RJ da 
Faperj visa conhecer e acompanhar, de 
forma qualitativa, a trajetória de jovens 
de comunidades de baixa renda, consi-
deradas favelas, relacionada à implanta-
ção de Unidades de Polícia Pacificadora 
(UPPs). O objetivo é compreender quem 
são os jovens da chamada geração do 
limbo, as perspectivas que possuem, as 
referências culturais, a percepção que 
têm sobre o atual momento da cidade e 
as mais recentes políticas operadas nas 
favelas, produzindo um mapeamento 
da subjetividade, de condições objeti-
vas (vida escolar, perfil sócio-econômi-
co, inserção profissional) e das redes de 
relações desses jovens, de modo que 
possamos compreendê-los melhor e 
diagnosticar os erros e acertos das polí-
ticas que se destinam a eles.

Foto: Rogério Santana / Nucleo de Imprensa da Casa Civil

Repensar as políticas públicas: É necessário mais investimentos em projetos sociais, culturais 
e econômicos para atrair a juventude
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO

Objetivo
Capacitar profissionais de diversas áreas do 
conhecimento para o exercício de funções de 
direção e de assessoramento.

Público
Profissionais graduados, em especial, servi-
dores públicos que estejam atuando em nível 
estratégico da Administração Pública.

Objetivo
Qualificar profissionais de diversas áreas do 
conhecimento para o exercício de funções de 
formulação e análise de políticas públicas.

Público
Servidores estaduais e municipais que já de-
sempenham funções de planejamento e/ou 
gestão ou que estejam vinculados e atividades 
de formulação e análise de políticas públicas.

Objetivo
Preparar profissionais para atuarem na gestão 
de empresas de petróleo nacionais e estran-
geiras.

Público
Profissionais que desejam desenvolver conhe-
cimentos e habilidades que contribuam para a 
capacidade de gestão dentro de um ambiente 
global.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
PETRÓLEO E GÁS COM ÊNFASE EM 
REGULAÇÃO E GESTÃO TECNOLÓGICA

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP

CURSO DE EXTENSÃO 
EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Nossos cursos de pós-graduação 
Lato Sensu são elaborados em parceria 
com instituições de ensino superior públicas. 

Para maiores informações: 
www.ceperj.rj.gov.br 
ou 2334-7110/7107

Para se destacar na 
carreira pública você tem 

duas opções: Fazer uma boa 
faculdade e conhecer muita 
gente. Nós oferecemos os 

dois: Nossa experiência como 
ESCOLA DE GOVERNO e a 

oportunidade de se relacionar 
com quem busca o mesmo 

que você
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Economia Fluminense: O estado do Rio 
de Janeiro, após décadas de decadência 
socioeconômica, apresenta uma maior 
dinamização. Um novo ciclo virtuoso já 
está dado?

Mauro Osório: Não. De fato, após a 
cidade e o estado terem um conjunto 
de dados que apontam que são as re-
giões do país que menos apresentaram 
crescimento econômico, desde os anos 
1970, dados recentes mostram que o di-
namismo econômico no estado do Rio 
de Janeiro “encostou” no dinamismo da 
economia brasileira. 

Por exemplo, entre 2008 e 2011, o 
número de empregos formais no estado 
do Rio de Janeiro apresentou um cresci-
mento de 17,1%, contra um crescimen-
to no total do país de 17,4%, de acordo 
com dados do Ministério do Trabalho.

No entanto, persistem desafios, como 
por exemplo, o de ampliar a densidade 
econômica no ERJ e principalmente na 
periferia da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro (RMRJ), onde o número de 
emprego com carteira assinada é extre-
mamente baixo, principalmente quando 
comparados com o total da população 
em idade ativa nos 18 municípios da pe-
riferia da RMRJ. 

EF: Como ampliar a densidade econô-
mica na periferia da RMRJ?

MO: Para o próximo ano, temos uma 
boa notícia que é a conclusão da obra do 
Arco Metropolitano. Essa facilidade logís-
tica aliada ao terminal de contêiner de 
Itaguaí pode possibilitar uma vantagem 
comparativa para a atração de indústrias 
para a periferia da RMRJ, trazendo vários 
benefícios, como um percentual mais 
alto de emprego; a menor necessidade 
de deslocamento diário dos moradores 
da periferia da RMRJ para trabalhar na ci-
dade do Rio de Janeiro; e a ampliação da 
base de arrecadação para os municípios 
dessa região, que ainda apresentam pés-
simos indicadores sociais.

É importante, no entanto, verificar 
os gargalos ainda existentes no campo 
da infraestrutura, pois, para que em-
presas venham a se instalar na região, é 
necessária a existência de água, esgoto 
tratado e infraestrutura de telecomu-
nicações. Além disso, deve-se ter uma 
preocupação para que o Arco Metropo-
litano seja uma via segregada, voltada 
para o transporte de cargas e não para 
o transporte de passageiros. Deve-se 
ter em conta que a prioridade para a 
periferia da RMRJ é a atração de empre-
gos e não de novos moradores. Caso o 

Economista e professor de cursos de pós-graduação lato sensu, no Instituto de 
Economia da UFRJ, nas áreas de Turismo e Economia Fluminense, com ênfase 
em Economia e Desenvolvimento Regional e Economia do Estado do Rio de 
Janeiro.  Professor da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ.

Mauro Osório da Silva

Para o próximo ano, 
temos uma boa 
notícia, que é a 
conclusão da obra 
do Arco Metropolita-
no. Essa facilidade 
logística aliada ao 
terminal de contê-
iner de Itaguaí pode 
possibilitar uma 
vantagem compara-
tiva para a atração 
de indústrias para 
a periferia da RMRJ, 
trazendo vários 
benefícios, como um 
percentual mais alto 
de emprego

Economia, desenvolvimento e 
caminhos para o Rio de Janeiro
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Arco Metropolitano não seja uma via 
segregada, poderá ocorrer o estímulo à 
ampliação de moradia na região, o que 
poderia ocorrer inclusive de forma de-
sordenada, gerando uma maior degra-
dação das áreas de proteção ambiental 
existentes nesse território. Na periferia 
da RMRJ deve-se buscar melhorar a mo-
radia para os já residentes e a infraestru-
tura (extremamente precária na quase 
totalidade dos municípios dessa região).

Atualmente as políticas urbanas bus-
cam o adensamento urbano e não a ex-
pansão, tendo em vista a nova realidade 
demográfica de tendência ao não cres-
cimento populacional. Dessa forma, de-
ve-se buscar ampliar moradia na Zona 
Central e Suburbana da cidade do Rio 
de Janeiro, onde se encontram 44,40% 
do total do emprego formal da RMRJ e 
onde já existe infraestrutura, que precisa 
apenas ser requalificada.

EF: Qual o papel do terminal de con-
têiner de Itaguaí em uma política de 
adensamento produtivo na periferia da 
RMRJ? 

MO: O terminal de contêiner de Ita-
guaí pode ter um papel decisivo para 
o adensamento produtivo. Ele está em 
uma baía de águas profundas, pode por 
isso atender aos maiores navios que cir-
culam no circuito internacional maríti-
mo e gerar uma vantagem comparativa 
junto com o Arco Metropolitano.

Os maiores portos de contêiner do 
mundo possuem retroárea onde se ins-
talam atividades industriais que serão 
exportadas para outras regiões. O Porto 
do Rio e o Porto de Santos encontram-
se engargalados pelas suas respectivas 
áreas urbanas. Para evitar esse tipo de 
problema, o governo de Pernambuco, 
no momento, prioriza o complexo por-
tuário industrial de Suape e não o Porto 
de Recife. Da mesma forma, o governo 
da Bahia, prioriza o Porto de Aratu e não 
de Salvador.

Na retroárea do terminal de contêiner 
de Itaguaí, existem diversas áreas dis-
poníveis, que podem atrair indústrias, 
como, por exemplo, a existente em Se-
ropédica, já definida legalmente como 
área industrial, necessitando apenas da 
instalação de infraestrutura adequada.

Além disso, deve-se verificar as polí-
ticas necessárias para a consolidação do 
terminal de contêiner de Itaguaí. Do pon-
to de vista técnico, uma medida impor-
tante seria criar as docas de Itaguaí, sepa-
rando das docas do Rio, o que daria maior 
autonomia para uma política na região.

Deve-se ainda ter presente que a am-
pliação do terminal de contêiner de Ita-
guaí, junto com o Arco Metropolitano, 
pode diminuir o número de caminhões 
que circulam na cidade do Rio de Janei-
ro, melhorando assim a caótica situação 
de transporte público hoje existente.

Trabalho recente do Observatório de 
Metrópoles, vinculado ao IPPUR/UFRJ, 
apontou que, entre 15 metrópoles pes-
quisadas, a que apresenta a pior situa-
ção do ponto de vista da mobilidade pú-
blica é a RMRJ, estando pior que todas 

as metrópoles das Regiões Sul e Sudeste 
– incluindo a RMSP – e também pior do 
que as Regiões Metropolitanas de Forta-
leza, Goiânia, Manaus, Recife, Salvador e 
Distrito Federal.

Deve-se por último ter em conta que 
o terminal de contêiner de Itaguaí pode 
beneficiar não só os municípios da pe-
riferia da RMRJ, mas também as Regi-
ões Administrativas da cidade do Rio: 
de Santa Cruz, Bangu e Campo Grande. 
Cabe ressalvar que no conjunto dessas 
Regiões Administrativas ainda existem 
pouco empregos com carteira assinada; 
que Santa Cruz apresenta péssimos in-
dicadores sociais; e que o percentual de 
jovens entre 18 e 24 anos de idade, sem 
trabalhar nem estudar, de acordo com 
dados do Censo de 2010, atinge eleva-
dos 38,4% em Santa Cruz; 35,1% em Ban-
gu; e 29,0% em Campo grande, contra 
um percentual no conjunto das cidades 
do Rio, São Paulo e Belo Horizonte de, 
respectivamente, 26,8%; 23,2%; e 19,9%.

EF: É conveniente organizar políticas 
públicas setoriais na busca do adensa-
mento produtivo? Caso sim, qual o papel 
da atividade industrial nessa política?

MO: Entendo que sim. Alguns eco-
nomistas são a favor apenas de políti-
cas horizontais, vinculadas à ambiência 
de negócios, que são necessárias, mas 
não suficientes. Deve-se buscar o de-
senho de uma política transparente, 
priorizando-se atrair para a periferia da 
RMRJ atividades produtivas que tenham 
maior potencialidade para a geração de 
emprego e renda, diminuindo assim a 
desigualdade social e gerando emprego 
de qualidade perto de casa para os mo-
radores da Baixada.

A indústria tem um papel vital em 
uma política de adensamento produ-
tivo, tendo em vista que possui capaci-
dade exportadora, atraindo renda para 
a região; paga, em média, salários mais 
altos do que o comércio e serviços; e 

Fo
to

:F
er

na
nd

a 
A

lm
ei

da
 - 

Se
cr

et
ar

ia
 d

e 
Es

ta
do

 d
e 

O
br

as

A conclusão do Arco Metropolitano gera 
grande expectativa de investimentos, desen-
volvimento e mobilidade
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ainda é o principal móvel, no cenário da 
terceira revolução tecnológica, de gera-
ção de inovação. Além disso, a atividade 
industrial tende a gerar maior agrega-
ção de valor, vis-à-vis outras atividades, 
como as de logística.

Nesse sentido, deve-se ter um cuida-
do de, olhando as perspectivas do mer-
cado, procurar priorizar a instalação de 
atividades produtivas que podem propi-

Trabalho recente do Observatório de Metrópoles, vinculado ao IPPUR/
UFRJ, apontou que, entre 15 metrópoles pesquisadas, a que apresenta 
a pior situação do ponto de vista da mobilidade pública é a RMRJ
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ciar um maior círculo virtuoso na região. 
Ou seja, caso a lógica seja exclusivamen-
te a de mercado, as melhores áreas no 
entorno do Arco Metropolitano e do 
terminal de contêiner de Itaguaí podem 
vir a ser utilizadas apenas por centrais 
logísticas e montadoras industriais, com 
pouca agregação de valor.

Por último, cabe ressaltar que uma 
política industrial para a periferia da 
RMRJ deve estar subordinada à questão 
ambiental, tendo em vista gerar de fato 
melhor qualidade de vida para os mora-
dores da região e preservar um território 
que ainda possui importantes e belas 

áreas de preservação ambiental, como a 
Reserva do Tinguá.

EF: Como adensar a estrutura produti-
va no conjunto do território fluminense? 

 
MO: Deve-se procurar ter uma es-

tratégia que contemple o conjunto do 
território, procurando olhar as sinergias 
possíveis entre as diversas regiões e a 
melhoria de logística. No caso do turis-

mo, por exemplo, o estado do Rio de Ja-
neiro possui regiões de praia, montanha 
e importância histórica. Uma política de 
oferta conjunta de produtos e roteiros 
pode ampliar a atratividade da região, o 
tempo de permanência do turista e um 
jogo de ganha-ganha entre os diversos 
municípios.

É importante ter em conta que, até o 
momento, a potencialidade do turismo 
está subutilizada no estado do Rio de Ja-
neiro, sendo que essa atividade só apre-
senta relevância para a economia mu-
nicipal em Búzios, Paraty e Itatiaia. Nos 
demais municípios fluminenses, o peso 

do emprego formal em hotéis e pousa-
das é muito baixo no total do emprego 
municipal.

EF: O Rio sempre se destacou no ce-
nário nacional por possuir centros de 
pesquisa e concentração de universi-
dades. Esse quadro se mantém? O que 
precisa ser feito para melhorar?

MO: O Rio de Janeiro continua sendo 
um importante centro de ciência e tec-
nologia no cenário brasileiro. No entan-
to, indiscutivelmente, hoje o estado de 
São Paulo possui a liderança. No estado 
do Rio de Janeiro, no que diz respeito à 
inovação tecnológica e ao fomento eco-
nômico, devemos buscar os nichos em 
que ainda temos a liderança ou onde 
existem janelas de oportunidade. A 
mais óbvia está, hoje, na área vinculada 
ao que podemos denominar de comple-
xo de petróleo e gás. O parque tecno-
lógico da Ilha do Fundão já se encontra 
lotado, com o Cenpes e outros centros 
de pesquisa vinculados a empresas de 
petróleo de vários lugares do mundo. É 
importante buscar novos espaços como, 
por exemplo, o existente no parque tec-
nológico do Inmetro e áreas em Petró-
polis que podem ser utilizadas junto ao 
Laboratório Nacional de Computação 
Científica, vinculado ao Ministério de Ci-
ência e Tecnologia – que foi transferido 
em 1999, do campus da Praia Vermelha 
da UFRJ, para Petrópolis, visando criar 
uma âncora para a constituição de uma 
área de alta tecnologia no município. 

Poderíamos, portanto, criar “um cami-
nho tecnológico” nessa região. Outra área 
em que o Rio de Janeiro tem tradição e 
vai continuar crescendo é a vinculada à 
inovação e economia da saúde. No Rio 
de Janeiro, temos importantes centros 
de pesquisa na área de saúde, como a 

Aumentar a exportação e a geração de emprego na região é uma das grandes promessas da 
expansão do terminal de contêiner de Itaguaí
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A indústria tem um papel vital em uma política 
de adensamento produtivo, tendo em vista que 
possui capacidade exportadora, atraindo renda 
para a região; paga, em média, salários mais 
altos do que o comércio e serviços; e ainda é o 
principal móvel, no cenário da terceira revolução 
tecnológica, de geração de inovação
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Fiocruz, Instituto Vital Brasil, a Fundação 
Bio-Rio, o Instituto Nacional do Câncer e 
as áreas de pesquisa em saúde existentes 
nas universidades públicas localizadas 
no Rio de Janeiro. Outra área em que o 
estado do Rio de Janeiro ainda apresenta 
liderança, até os dias atuais é como sede 
de congressos e convenções científicas. 
São Paulo apresenta liderança no que 
diz respeito à realização de feiras em-
presariais, tendo em vista o peso de sua 
estrutura produtiva. O Rio de Janeiro, no 
entanto, por sua história de centro nacio-
nal e pela existência, até os dias atuais, de 
diversas instituições federais vinculadas à 
pesquisa e universidades públicas, man-
tém a liderança no que diz respeito aos 
eventos científicos realizados no Brasil.

EF: No Brasil tem ocorrido nos últimos 
anos uma melhoria da distribuição de 
renda. Neste cenário, um dos estados 
em que essa melhoria ocorreu com me-
nos intensidade foi o Rio de Janeiro. Isto 
está intrinsecamente ligado à presença 
da extração de petróleo no estado do 
Rio de Janeiro, tendo em vista que esta 
atividade é intensiva em capital?

MO: O petróleo pode ser uma mal-
dição, como foi em diversos países, ou 
pode ser uma benção, como foi na No-
ruega. A Noruega hoje exporta tecno-
logia em atividades vinculadas ao com-
plexo de petróleo e gás e apresenta uma 
taxa de desemprego em torno de 2%. O 
governo brasileiro possui uma política 
de conteúdo nacional, além disso, com 
o pré-sal, a exploração de petróleo e as 
atividades produtivas no seu entorno 
apresentarão forte crescimento. Isto 
trará uma oportunidade adicional para 
a indústria já instalada hegemonica-
mente em São Paulo. No entanto, o salto 
de escala que ocorrerá na produção de 
petróleo e a política de conteúdo na-
cional viabilizará a criação no de novas 
empresas fornecedoras de equipamen-
tos, partes e peças, além de projetos de 
engenharia e outras atividades no setor 
de serviços vinculados ao complexo de 
petróleo e gás. As empresas já instaladas 
em São Paulo que podem atender ao 
complexo de petróleo e gás, provavel-
mente se expandirão por lá. No entanto, 
o estado do Rio de Janeiro pode estabe-
lecer uma política visando atrair para o 

nosso território as novas atividades que 
se viabilizarão. 

EF: Qual o potencial do Rio no que diz 
respeito à chamada Economia Criativa?

 MO: Com relação ao que podemos 
denominar de terciário superior, deve-
mos entender que este costuma estar 
perto da atividade industrial. Por esse 
motivo, diversas atividades incluídas 
dentro do conceito, como, por exem-
plo, publicidade e design, encontram-
se fortemente em São Paulo, tendo 
em vista estarem mais perto de seus 
clientes, que são, hegemonicamente, a 
indústria de bens de consumo durável 
e não durável. Da mesma forma que 
nas atividades vinculadas à inovação 
tecnológica, entendo que também no 
terciário superior o Rio deve buscar os 
nichos em que apresenta maior poten-
cialidade, como, por exemplo, as ativi-
dades vinculadas ao turismo, produção 
editorial e audiovisual, cultura, arte, la-
zer e esportes, além de procurar ser a 
principal sede de projetos de engenha-
ria no país, tendo em vista que o prin-
cipal mercado vinculado a essa área 
terá relação, nos próximos anos, com o 
complexo de petróleo e gás.

EF: Quais as alternativas para o setor 
primário no estado do Rio de Janeiro, 
que é fortemente urbano e cuja produ-
ção agropecuária apresenta uma partici-
pação no PIB estadual inferior a 1%?

Lotado, o parque tecnológico da Ilha do Fundão não possui mais espaços para a instalação de novas empresas. É necessário distribuir o exem-
plo para novas áreas
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pesquisadores e que são instrumentos para formulação de politicas públicas.

MO: O Rio de Janeiro nunca terá uma 
agricultura ancorada em grandes pro-
priedades, como as vinculadas à produ-
ção de soja. No entanto, podemos cres-
cer em atividades agrícolas que visem 
atender ao mercador consumidor exis-
tente na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro e mesmo no restante da Região 
Sudeste. Além disso, pode-se estudar a 
possibilidade de articular uma produção 
agrícola que venha a servir não só direta-
mente ao consumo de pessoas, mas tam-
bém às indústrias de alimentos, principal-
mente as existentes na periferia da RMRJ.

Outra atividade que pode vir a cres-
cer no estado é a vinculada à agricultura 
orgânica. Dever-se-ia olhar o caso bem 
sucedido de uma comunidade de agri-
cultores existente no Brejal, em Petró-
polis, e que, atualmente, realiza vendas 
pela internet e participa de feiras na ci-
dade do Rio de Janeiro.

Deve-se ainda procurar verificar as 
políticas de infraestrutura que podem 
potencializar atividades já existentes no 
ERJ, como a floricultura em Nova Fribur-
go – o segundo município produtor no 
país, mas que ainda convive com im-

portantes problemas de infraestrutura, 
como, por exemplo, a forma de comuni-
cação com o seu mercado consumidor e 
seus fornecedores.

Por último, é interessante verificar 
que ainda existe uma agricultura de pe-
quena propriedade nos municípios da 
periferia da RMRJ e mesmo na cidade do 
Rio de Janeiro, onde, de acordo com o 

Censo de 2010, mais de 10 mil pessoas 
trabalham diretamente na agropecuá-
ria. Nesses municípios, e mesmo nos de-
mais, poder-se-ia pensar em formas de 
fomento à pequena propriedade agríco-
la, como, por exemplo, através do forne-
cimento de alimentos às escolas públi-
cas municipais, em linha com a política 
do Governo Federal hoje existente para 
o fomento dessa área.

O setor primário do Estado ainda precisa avançar, impulsionando projetos existentes e inves-
tindo em novas perspectivas, como no setor agrícola
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Economia Fluminense:  Como viu a pro-
posta do governo para a reforma política 
e aprovação, até aqui, de algumas medi-
das como a instituição do voto aberto 
em todas as decisões do Congresso?

Theotonio dos Santos: É positiva a ini-
ciativa de dar ênfase à reforma política, 
mas o governo não está sustentando 
convenientemente a proposta. Com re-
lação ao voto aberto, isto é muito relati-
vo. Na União Soviética, a primeira expres-
são de avanço democrático foi o voto 
passar a ser secreto. Havia acusações de 
que o voto aberto seria controlado pelo 
governo. Não creio que seja uma con-
quista democrática o voto aberto. 

EF: E quanto aos movimentos que to-
maram as ruas do país, expressam um 
avanço da democracia?

TS: Falta um pouco mais de clareza a 
esses movimentos. Mais experiência po-
lítica, lideranças. Falta um projeto políti-
co. Nota-se alguma dificuldade de criar 

um movimento politicamente articula-
do. Em todo caso, só o fato de as pesso-
as estarem nas ruas já é uma fonte posi-
tiva de pressão. Mas o próprio governo 
deveria estar comandando os grandes 
movimentos de massa, porém não se 
mostra disposto a enfrentar forças an-
tipopulares. Não há clareza também 
(da parte do governo) sobre a reforma 
política que pretende implementar. Os 
projetos apresentados ao Congresso 
não estão polarizando. Quando se fez 
as Diretas Já havia um projeto definido 
dentro do Congresso, uma votação com 
pressão popular. Havia um objetivo po-
lítico bem definido. Na medida em que 
não exista um projeto que polarize, não 
se pode canalizar a iniciativa popular 
para uma direção progressista.

EF: Como deveria, então, ser o projeto 
de reforma política?

TS: O grande problema da reforma 
política é o peso das classes dominantes 
sobre as eleições. O ponto central seria 

Reforma partidá-
ria tem que ser 
feita pelo povo. 
Não sendo assim 
é paternalismo. 
Supõe-se que os 
partidos criam 
o Estado, não o 
contrário
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UNESCO/ONU sobre Economia Global e Desenvolvimento Sustentável (REG-
GEN) e professor emérito da Universidade Federal Fluminense. Tem experiência 
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Theotonio dos Santos

É preciso limitar o 
poder econômico 
sobre o processo político
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Theotonio dos Santos

o financiamento público das campa-
nhas. Fechar listas partidárias pode ser 
interessante, mas como o país não tem 
tradição partidária relativamente forte, 
me parece um pouco artificial. Teríamos 
que fazer um esforço muito forte para 
localizar os indivíduos que podem re-
presentar os melhores interesses. Deixar 
para os partidos estabelecerem a hierar-
quia dos cargos pode ser bom ou não, 
dependerá da capacidade dos partidos 
para representar realmente  posições 
políticas coerentes, coisa que não ve-
mos neste momento. Talvez, se a ideia 
da lista for bem definida, se consiga for-
talecer as eleições parlamentares, o que 
é importante, porque o governo conti-
nua sendo mais visualizado pela popu-
lação como sendo de centro-esquerda, 
e o parlamento mais à direita. Não diria 
que a solução da lista é absolutamente 
necessária e será realmente progressis-
ta. Poderá ser, se houver definição dos 
partidos diante da população. Mas atu-
almente é muito difícil chegar a isso. 

EF: Não seria o caso de promover uma 
reforma partidária?

TS: Sim, mas ela não pode ser feita 
de cima para baixo. Reforma partidária 
tem que ser feita pelo povo. Não sendo 
assim é paternalismo. Supõe-se que os 
partidos criam o Estado, não o contrário. 

EF: Como vê o referendum proposto 
pelo governo?

T.S: Pode ajudar a levar o debate para 
a base. Polarizar. É preciso fazer com que 
todos os setores se sintam participantes 
da discussão. Isso, sim, trará legitimida-
de a uma reforma política. Mais impor-
tante que o produto das discussões é 
que a população sinta que está criando 
algo a seu favor. Ademais, a mobilização 
e a consciência são partes fundamentais 
de qualquer decisão política. Se discute 
muito se Cuba é uma democracia, por 
exemplo. Mas como manter um gover-
no por mais de 50 anos com a maior po-
tência do mundo a 200 milhas? A Cons-

tituição cubana foi discutida por toda a 
população. 

EF: Como se deu este processo?

TS: Houve milhares de projetos de 
iniciativa popular e das assembléias lo-
cais, das comunidades. A Constituição 
cubana é do povo cubano. Ele criou. 
Ninguém pode chegar e fazer o que 
bem entende. O grau de participação 

da base é impressionante e se manifesta 
nas políticas públicas. Toda a população 
participa do sistema de saúde-família. 
Não é só o médico de família, é a famí-
lia com o médico. É um movimento de 
integração de toda a sociedade. Na edu-
cação, quando foi feito o projeto de al-
fabetização, que se conseguiu fazer em 
dois anos, havia a determinação de que 
cada cubano só poderia alfabetizar dois 
compatriotas, para que todos os demais 
pudessem alfabetizar. Então, foi uma 
mobilização fantástica, inclusive com 
jovens e crianças, que depois receberam 

seus títulos. Isso é democracia, não esta 
sem participação do povo. 

EF: Os políticos têm sido um alvo re-
corrente nas manifestações. Está correto?

TS: Na verdade, a culpa é de todo um 
sistema que atua para impedir a partici-
pação popular. Seguramente o povo vai 
se  equivocar menos do que meia dúzia 
de pessoas que formam, por exemplo, o 

Conselho de Política Monetária do Ban-
co Central (Copom/BC), que direciona o 
uso de grande parte dos recursos públi-
cos para o setor financeiro. Não foram 
eleitos e propõem políticas em nome de 
uma teoria econômica manifestamente 
equivocada. Manejam uma teoria eco-
nômica rasa, para usar um termo deli-
cado. Não têm nenhuma condição de 
provar suas propostas, como a ideia de 
que se contém a inflação aumentando a 
taxa de juros. As metas de inflação po-
dem variar 40% para cima ou para baixo 
e ainda conseguem errar! Será que essas 

Foto: Divulgação
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pessoas decidindo pelo povo são me-
lhores que o próprio povo? Estou seguro 
que a população saberá se conduzir. Por 
exemplo, um dos maiores anseios popu-
lares é a possibilidade de derrubar polí-
ticos que não correspondem à expecta-
tiva. A eleição não é para sempre. 

EF: Como vê a atuação do Superior 
Tribunal Federal na condução do pro-
cesso do chamado “mensalão”?

TS: Considero absurdo estabelecer o 
princípio de que não precisa haver prova 
material. Se formos para esse lado, com 
as cabeças que temos dirigindo o setor 
jurídico do país, estaremos entregando 
o povo ao domínio de interesses não 
populares. E não há participação na es-
colha dos representantes da lei. Mesmo 
nos Estados Unidos, até os xerifes são 
chefes de polícia local escolhidos pela 
população. Não tenho nenhum medo 
da decisão do povo. Prefiro um erro po-
pular do que do 1% que governa a maior 
parte da riqueza desse país.

EF: Qual sua avaliação de um sistema 
político que praticamente exige alianças 
entre correntes totalmente opostas ide-
ologicamente em nome da governabili-
dade?

TS: Diminuir a influência do poder 
econômico na eleição já seria um gran-
de passo, embora não definitivo, pois 
nas votações parlamentares esse poder 
volta a se manifestar. Depois, há que se 
estabelecer uma visão mais ampla dos 
meios de comunicação. Não pode um 
país dar preferência na distribuição de 
recursos gigantescos a um pequeno 
grupo e reprimir, por exemplo, as televi-
sões comunitárias. 

EF: Como se pode fazer em liberdade 
de expressão se as formas mais popula-
res são reprimidas? 

TS: Nossa legislação é muito limitativa  
de uma verdadeira democratização dos 
meios de comunicação. Impressionante 
ver como o Estado financia os inimigos 
dos interesses populares. Falar mal do 
governo diariamente já é criticável, mas 
há deformação e calúnia. Julgamento 
e condenação antes da justiça. Não é 
possível que o Estado patrocine isso. A 
reforma política tem que ser posta neste 
contexto, de diminuir e até erradicar o 
poder econômico sobre o processo po-
lítico, sobre os meios de comunicação, 
sobre as decisões mais importantes. 

EF: Então a reforma política precisaria 
caminhar com outras reformas, como a 
da comunicação?

TS: Certamente. O ideal seria uma 
transformação em profundidade. E mo-
bilizar a população. Aumentar o poder 
local. 

EF: O voto distrital aponta neste sen-
tido?

TS: Num país tão grande como o 
nosso, não será expressão realmente 
comunitária, mas da burguesia local. É 
discutível até que ponto representará os 
interesses mais avançados. Mas se for o 
caso de haver aspirações populares nes-
ta direção é muito importante que haja 
uma combinação entre o voto distrital 
e o voto proporcional. Um sistema mais 
equitativo precisa articular esses dois 
elementos, até para que o debate local 
não se sobreponha ao nacional. E aí te-
mos que retirar as restrições à represen-

tatividade local, regional e nacional. Há 
deputados na França que são ao mesmo 
tempo prefeitos. Se o representante lo-
cal precisa abdicar da atuação nacional, 
tudo fica exclusivamente voltado para 
o local. Mas se há um vaso comunican-
te entre os dois níveis é mais possível 
criar um ambiente para discussão das 
grandes questões nacionais e também 
regionais. 

Há dois casos em que dois tribunais 
eleitorais conseguiram retirar governos 
regionais eleitos. Jacson Lago, governa-
dor eleito do Maranhão, foi acusado de 
compra de votos e perdeu o mandato 
para a família Sarney. E ficou por isso 
mesmo. Ele acabou morrendo e foi afe-
tado profundamente por esta situação. 

Outro caso foi em Rondônia, pela 
mesma acusação de compra de votos. 
Nessas situações locais pode aconte-
cer qualquer coisa sem que o país seja 
informado, pois a mídia é centrada nas 
questões nacionais. Mesmo que se con-
seguisse provar que a eleição foi afetada 
por isso, que se fizesse outra eleição. Se 
continuar esse jogo em torno do Poder 
Judiciário, que está totalmente preser-
vado politicamente, quando boa parte 
da população não acredita nele – todos 
sabem que o pobre é que vai para a prisão 
–, não caminharemos em boa direção. 

EF: Qual o papel da mídia nesse con-
texto?

TS: A mídia criou a ideia de que a 
democracia depende de um equilíbrio 
muito estranho dos poderes. O parla-
mento é quem deve orientar sua re-
presentação. O setor jurídico já decide 
sobre quem será candidato e agora es-

O grande problema da reforma política é o peso das classes dominantes 
sobre as eleições. O ponto central seria o financiamento público das campa-
nhas. Fechar listas partidárias pode ser interessante, mas como o país não 
tem tradição partidária relativamente forte, me parece um pouco artificial
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Impressionante 
ver como o 
Estado financia 
os inimigos 
dos interesses 
populares, 
como a mídia 
hegemônica

colhe quem vai continuar no poder. É 
um moralismo muito falso, conduzido 
por gente reconhecidamente corrupta. 
A Igreja matou muita gente por ser pro-
testante, feiticeiro ou judeu. E os tribu-
nais da Inquisição não tinham nada de 
progressistas. Dar ao tribunal esse poder 
não vejo como positivo. Se ao menos ti-
vessem participação popular. Mas está 
se defendendo algo semelhante ao Co-
pom, o governo de uma tecnocracia. 

EF: O governo teria cacife para condu-
zir a reforma política na direção correta?

TS: Se houver pressão popular sim, 
mas não se sabe como se maneja esses 
interesses. Não é essa coisa horizontal. 
Existem sistemas de controle tecnica-
mente já muito bem dominados. 

EF: Até do referendum o governo pre-
cisou recuar...

TS: Há também a tentativa de identi-
ficar referendum com o fascismo. Se po-
demos falar em democracia em países 
como os Estados Unidos, há uma grande 
quantidade de referenduns e ninguém 
fala em fascismo. Não é verdade históri-
ca, embora possa ter sido usado eventu-
almente por governos fascistas. O refe-
rendum é instrumento de participação 
popular. Todas as correntes de pensa-
mento avançadas defendem o referen-
dum nas questões mais relevantes. Mas 
é preciso polarizar, criar uma situação 
política. O referendum poderia ser um 
dos itens principais das manifestações 
e não está sendo. A própria questão da 
reforma política poderia ser objeto de 
referendum, mas isto nem está sendo 
discutido. 

EF: O que mais faltou nas manifesta-
ções de rua?

TS: Ninguém colocou, por exemplo, 
a questão do poder financeiro no país, 
que consome mais de 30% do gasto pú-
blico para pagar juros. Um país que tem 
superávit fiscal há muitos anos não pode 

ter uma dívida crescente, mas o superá-
vit é insuficiente para pagar sequer os 
juros, aí se lançam mais títulos da dívida 
publica. Isto só é aceito porque o sistema 
financeiro manda no país e predomina a 
ideia de que precisamos manter superá-
vit fiscal para sustentar gente que não 
faz nada. O sistema bancário brasileiro 
não financia o investimento produtivo. 
Apenas algumas formas de consumo. 
Então para que serve esse sistema finan-
ceiro e porque o país tem que sacrificar 
tantos recursos para o pagamentos de 
juros? É um paradoxo conter o consumo 
para controlar a inflação em um país no 
qual 70% da população consome muito 
pouco. No entanto é declarado  como 
objetivo da política econômica. É um 
contexto geral que está dominado por 
uma falsa consciência, orientada para 
um sistema claramente contrário aos in-
teresses da grande maioria. 

EF: Este não é um fenômeno mundial?

TS: Quando a classe dominante co-
meça a perder poder econômico, tam-
bém perde poder ideológico. São nessas 
oportunidades que se fazem as trans-
formações. Há um setor da classe do-
minante mundial que compreende que 
esse grau de dominação que ela está 
exercendo sobre o resto do mundo tem 
um limite. E está pensando inclusive em 
reformular o capitalismo na direção de 
um “neoprogressismo” semelhante ao 
que abriu caminho para reformas bas-
tantes positivas no final do Século XIX e 
início do Século XX. No entanto, houve 
uma reação muito grande e tivemos que 
passar por duas grandes guerras para 
que  houvesse o grande avanço verifica-
do após a Segunda Guerra. 

EF: A atual conjuntura vai nessa di-
reção?

TS: O episódio da Síria mostra que o 
sistema vigente está perdendo poder. 
São situações que podem criar um ímpe-
to transformador em nível mundial, mas 
também uma guinada para a direita. O 

fato de que os maiores países chamados 
emergentes, reunidos no Brics, estejam 
ampliando sua participação na econo-
mia mundial, em grande parte reforça-
dos pelo protagonismo chinês, aparece 
como uma forma de sistematizar es-
ses interesses que estão emergindo de 
forma critica em relação à estrutura da 
economia mundial. A última reunião dos 
Brics cobrou a não realização da reforma 
do FMI, decidida no âmbito do G20. Po-
deríamos ter avançado mais, pois vejo 
que se o sistema não responder a esses 
anseios teremos uma situação muito pe-
rigosa, sobretudo por causa do poder de 
destruição que eles possuem: o controle 
das armas.
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Economia Fluminense: A mobilidade 
nas grandes regiões metropolitanas do 
país vive um verdadeiro caos. Como está 
o Rio em relação às demais? 

Sérgio Magalhães: Para fazer esta aná-
lise, melhor ter a cidade metropolitana 
como foco, que é o conjunto de cidades 
em território contínuo – nem se perce-
be quando se sai de um município e se 
entra em outro, ou seja, a parte urbana 
dos municípios que têm continuidade 
de ocupação.  A Cidade Metropolitana 
do Rio de Janeiro (CMRJ) tem aproxi-
madamente 12 milhões de habitantes 
e apresenta, entre as grandes cidades 
brasileiras, índices muito negativos 
quanto à mobilidade. O mesmo ocorre 
quando a comparação se dá entre os 20 
municípios onde se perde mais tempo 
no transporte. Neste quesito, o Rio é o 
primeiro e o relatório da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres (ANTT) de 
2010 já registrava isso. 

EF: Por que chegamos a este ponto?

SM: Primeiro, temos que considerar 
que, em certa medida, é uma virtude 
das grandes cidades o aumento da mo-
bilidade em todos os módulos, desde “a 

pé” até o transporte de alto rendimento. 
Quanto maior é a cidade, maior o nú-
mero de viagens que cada pessoa faz. 
Ou seja, a mobilidade aumenta propor-
cionalmente ao tamanho da cidade. As 
distâncias aumentam e exigem interco-
nexões, significa que há necessidade de 
mais deslocamentos e também expressa 
o maior número de oportunidades que 
a cidade oferece. 

Outro fator essencial a ser considera-
do é que, mesmo crescendo o número 
de viagens, em geral, nas cidades con-
temporâneas metade dos deslocamen-
tos são impositivos, ou seja, casa-traba-
lho-casa, enquanto a outra metade das 
viagens e deslocamentos se referem às 
demais exigências que a vida apresenta, 
como ir ao cinema, fazer compras, en-
contrar amigos. Então, esses 50% que 
precisam ter outro tipo de deslocamen-
to, mas é necessário ter conexão com o 
deslocamento principal – casa-trabalho. 

EF: Então não basta uma grande efici-
ência na linha principal se as outras exi-
gências são precariamente atendidas?

SM: Sim. E o que temos observado no 
Rio é o privilégio para os deslocamentos 

Sérgio Magalhães é arquiteto formado pela FAU-UFRGS e presidente do Ins-
tituto dos Arquitetos do Brasil - IAB. Doutor em Urbanismo, PROURB-UFRJ. 
Professor do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo e da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo-Universidade Federal do Rio de Janeiro.Foi secretário 
municipal de Habitação do Rio de Janeiro (1993-2000); secretário de estado de 
Projetos Especiais do Rio de Janeiro (2001-2002); subsecretário de estado do 
Desenvolvimento Urbano do Rio de Janeiro (2003-2004), diretor de Urbanismo 
de Niterói, (1989-1992) e subsecretário de Urbanismo da Cidade do Rio de Ja-
neiro (1986-1988).

Sérgio Magalhães

A opção por ônibus e 
carros fez o território 
do Rio triplicar, en-
quanto a população 
dobrou, impactando 
negativamente a eco-
nomia e as condições 
de desenvolvimento

Construímos uma cidade 
que não valoriza a democracia
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Sérgio Magalhães

em que o modo de transporte não é ade-
quado aos grandes deslocamentos casa- 
trabalho. As cidades brasileiras em geral 
privilegiam o modo rodoviário que, por 
definição, não é vantajoso para grandes 
deslocamentos, sobretudo os que exi-
gem pontualidade, que na grande cida-
de é um fator crucial. O modo rodoviário 
tem muita dificuldade neste quesito. 

EF: Como se estruturaram os trans-
portes no Rio?

SM: No caso específico do município 
e da CMRJ, o modo de deslocamento se 
estruturou sobre trilhos: trens urbanos 
na ligação com subúrbios e Baixada, e  
bondes  na interligação com o trem e, 
sobretudo, na expansão em direção à 
Zona Sul. A característica desses trans-
portes sobre trilhos (principalmente o 
trem) é uma infraestrutura razoavelmen-
te onerosa, que oferece uma certa con-
fiabilidade em relação a roteiros. Pelo 
seu próprio custo alto, o trem faz com 
que a cidade se organize em função des-
sas linhas, porque é mais vantajoso mo-
rar e trabalhar perto dessas linhas. Com 
isso, estruturou-se uma cidade, do final 
do Século XIX até os anos 60 do século 
XX, que foi crescendo em densidade. 

No entanto, a partir dos anos 1960, o 
Brasil abriu mão do transporte ferroviário 
e aboliu praticamente o sistema sobre tri-
lhos. Os ônibus e automóveis passaram, 
por decisão federal, a ser privilegiados. 
Em dois ou três anos, os bondes acaba-
ram no país inteiro. A indústria automobi-
lística estava nascendo e pensava-se que 
o moderno era usar automóvel. 

EF: Muitos culpam o governo de Jus-
celino Kubitschek por isso.

SM: A decisão de acabar com os bon-
des foi posterior. O modelo americano, 
com as grandes autopistas e freeways, 
dava a impressão de que o destino da 
modernidade era a locomoção rodovi-
ária. Também sob o ponto de vista da 
doutrina urbanística isso era muito forte. 

O automóvel no Século XX foi o ícone 
simbólico de liberdade. Teve grande ape-
lo. Parecia a todos que era a grande solu-
ção para a mobilidade. Em certa medida, 
está correto, pois o automóvel permite 
que a pessoa autonomamente decida 
seu itinerário. No entanto, isto é verda-
de apenas do ponto de vista individual. 
Coletivamente, o automóvel não tem a 
possibilidade de resolver o problema da 
mobilidade nas grandes cidades. E, ao 
contrário de produzir uma cidade onde 
se tem um ambiente mais denso, produz 
uma cidade menos densa, mais esparra-
mada. 

EF: Por que?

SM: A infraestrutura para que se possa 
passar um ônibus ou automóvel é quase 
nenhuma. Significa que em qualquer lu-
gar pode existir cidade. Isso foi estimula-
do e coincide com aquele momento em 
que o Brasil abriu mão do sistema sobre 
trilhos. O resultado é que enquanto a 
população do Rio dobrou, o território 
triplicou. Então a cidade calcada basica-
mente em ônibus e carros perdeu muita 
densidade, gerando as dificuldades que 
hoje conhecemos. 

Simultaneamente, embora não tenha 
abolido o sistema de trens urbanos, es-
tes foram praticamente abandonados, 
passando a produzir um número ínfimo 
de viagens, se comparado com épocas 
anteriores. 

EF: Qual foi o impacto do metrô?

SM: Nos anos 60 e 70 do Século XX 
foi concebido para o Rio um sistema de 
metrô fraco, em linha, quando não faz 
sentido o sistema ser linear. No mundo 
inteiro, a experiência demostra que o 
melhor é o sistema de rede. Naquele sé-
culo, as grandes cidades mundiais refor-
çam sua densidade populacional, a vida 
no centro e conseguem com isso uma 
densidade cultural e política, vantajosas 
nas relações econômicas e internacio-
nais, enquanto o Brasil e o Rio fazem o 

contrário: desconstroem a centralida-
de e apostam firmemente na perda de 
ambientes onde a franca circulação das 
pessoas dá lugar a locais como a Barra 
dos shopping centers, uma escolha ao 
reverso das grandes cidades dos países 
desenvolvidos. 

EF: Quais são as consequências desta 
opção?

SM: Estamos com indicadores muito 
fracos. Construímos uma cidade que até 
certo ponto não valoriza a democracia 
porque a expansão exagerada produz 
uma escassez na oferta de serviços pú-
blicos, que são muito deficientes na 
maior parte da cidade. Há muita dificul-
dade de se implantar esses serviços, pois 
há uma sinergia negativa entre falta de 
densidade e de serviços públicos. Tudo 
isso converge para uma perda de den-
sidade econômica e das condições de 
desenvolvimento.  

EF: Como enfrentar esse problema?

SM: O Rio precisa reconhecer os ca-
minhos equivocados que trilhou nas 
últimas décadas: a hipervalorização dos 
investimentos na Barra da Tijuca, em de-
trimento da cidade já ocupada. Mesmo 
com a expansão das linhas de metrô 
estamos cometendo um erro impor-
tante com a Linha 4. Em vez de tentar 
construir minimamente uma rede, o Rio 
insiste no desenho de linha. Isto já tinha 
sido feito na Linha 2: em vez de fazê-la 
chegar até a Carioca, como previsto an-
tes, e fazer, no mínimo, um anel no cen-
tro da cidade, o Rio optou pela facilida-
de de prolongar a Linha 2 por dentro da 
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Construção da Linha 1, estação da Cinelândia. 
Modelo ainda provoca dúvidas
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Linha 1 e agora insiste em prolongar a 
Linha 4 a partir da Linha 1 também. É in-
sistência em um erro que é danoso para 
a mobilidade e para a qualidade de vida 
da população.

EF: Por que há insistência no erro?

SM: Deve haver múltiplas razões, pois 
falta de alerta não foi. Há insistência dos 
governos em geral nesse modelo. Há 
também, é preciso reconhecer, o fato 
de que os sistemas de planejamento 
foram desestruturados. As cidades são 
muito complexas e esses investimentos 
não podem ser decididos discricionaria-
mente. O que estamos observando, não 
apenas no Rio, mas no Brasil, é que cada 
governo se acha no direito de decidir ar-
bitrariamente sobre quais investimentos 
são decisivos para o desenvolvimento 
da cidade.

EF: Qual a razão dessa postura dos 
governos?

SM: Os sistemas de planejamento, 
seja em nível federal, estadual ou mu-
nicipal, estão desconstruídos. O inves-
timento não tem continuidade. Não há 
planos de médio e longo prazos e sim 
projetos ao interesse de quem se ele-
geu para um mandato. Então, em vez de 
termos sistemas de Estado, observamos 
sistemas sucessivos de governos que 
decidem segundo as conveniências de 
prazos curtos, prazos de mandatos. 

EF: As cidades têm aproveitado proje-
tos de décadas anteriores. Isto não ameni-
za o problema da falta de planejamento?

SM: As circunstâncias mudam. Na 
opção por projetos desatualizados, há 
simultaneamente afogadilho e inércia. 
Inércia porque implantam-se planos já 
superados, e afogadilho porque é preciso 
construir rápido, no prazo do mandato.

EF: O que fazer para dar uma virada 
neste cenário?

SM: Primeiro, reconhecer a grande 
fragilidade do nosso sistema de mobi-
lidade. O reconhecimento precisa ser 
feito a partir da grande maioria da po-
pulação, que sofre cotidianamente. A 
Barra da Tijuca tem população ínfima, se 
comparada à Baixada Fluminense ou à 
Zona Norte. A Barra tem menos de 300 
mil habitantes, enquanto a Zona Norte 
tem quase três milhões e a Baixada mais 
de quatro milhões. Significa que os des-
locamentos da Zona Norte e Baixada são 

mais de vinte vezes superiores, mas a 
influência das classes médias e altas faz 
parecer que a Barra é um grande proble-
ma. Sob o ponto de vista do número de 
pessoas, não é. 

EF: E quanto às condições de finan-
ciamento?

SM: Existe uma possibilidade muito 
melhor e mais barata que é a transfor-
mação dos trens em metrô. Melhoraria a 
vida de 70% da população da região me-
tropolitana a custo muito inferior (três a 
quatro vezes menor) do que o prolon-
gamento da Linha 4. Poderíamos aten-
der, em vez de mais 200 mil passageiros 
por dia, até 2,5 milhões. Uma diferença 
brutal, que deveria ser considerada, pois 
melhora a vida de muito mais gente. 
Difícil entender como governos que de-
pendem de votos não observam isso.

EF: Os veículos leves sobre trilhos 
(VLST) são uma boa opção?Os sistemas de 

planejamento estatal 
foram desconstruídos, 
em todos os níveis. 
O Brasil tem investido 
14 vezes mais re-
cursos no transporte 
individual do que no 
transporte coletivo

O transporte individual contribui para que as cidades do Rio de Janeiro apresentem baixos índices de 
mobilidade em relação à outras grandes metrópoles

SM: São uma espécie de bonde. Só fa-
rão sentido se houver rede. A mágica da 
mobilidade contemporânea é a rede e a 
rede não pode dispensar nenhum modal. 
Boas calçadas, espaços públicos seguros, 
bicicleta, automóvel, ônibus, microôni-
bus, trem, metrô, formando uma rede. 
Para a ligação Niterói-Rio, a barca é uma 
boa opção, mas não adiantará se o passa-
geiro chegar à Praça XV e não encontrar 
boas conexões. Nas pontas, é preciso ha-
ver uma explosão de possibilidades. 

EF: Como viu as manifestações, que ti-
veram como estopim o preço das tarifas 
de transporte? 

SM: O serviço de transporte público 
necessariamente tem que ter investi-
mento estatal. No mundo inteiro, mes-
mo no capitalismo mais desenvolvido, 
é assim. Segundo a ANTT, o Brasil tem 
investido 14 vezes mais recursos no 
transporte individual do que no trans-
porte coletivo, mesmo considerando o 
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sistema rodoviário. Há claramente uma 
inversão de fundamentos. Além disso, 
é preciso investir em transporte de alto 
rendimento – trem e metrô. Investir mui-
to e permanentemente. 

EF: A globalização fez com que as 
grandes cidades ganhassem muita im-
portância econômica. Como aproveitar 
o potencial do Rio?

SM: A cidade é  um bem fundamental 
na economia contemporânea. Funda-
mental para a felicidade humana e nas 
relações políticas. Precisa de investimen-
tos permanentes e, no caso da área de 
transportes, é investimento público. O 
Estado deve responder pelos investi-
mentos permanentes. 

No caso do Rio, estamos muito atra-
sados. Durante 30 anos não tivemos 
nenhum projeto de investimentos em 
trens ou metrôs na carteira do BNDES. 
Enquanto São Paulo hoje tem um siste-
ma de trens e metrôs urbanos que per-
mite 28 conexões no centro expandido 
da cidade, o Rio não tem nenhuma cone-
xão. A única que havia deixou de existir 
com a conexão da Linha 2 com a Linha 1. 
É preciso investir muito não apenas para 
que as pessoas se desloquem melhor. O 
Rio precisa rever seu conceito de desen-
volvimento econômico. 

EF: Em que sentido?

Não pode apostar todas as fichas nos 
setores mais densos, como siderurgia 

e petróleo. São importantes, mas uma 
cidade desse porte precisa ter uma dis-
tribuição de oportunidades econômicas 
desde o micro até o grande. Nessa ca-
deia de escalas é que se dá a inovação, 
o desenvolvimento social, econômico. 
Nem todas as pessoas são empregadas 
do setor petrolífero ou do setor público. 
A cidade rica, que se desenvolve, é aque-
la que faz com que o desejo empreen-
dedor das pessoas seja resguardado e a 
pessoa que quer começar possa fazê-lo 
com muito pouco. No Rio, não estamos 
dando essa oportunidade. 

EF: O que falta?

SM: O ambiente urbano não permite 
que o negócio prospere. Falta seguran-
ça, infraestrutura. O Rio de Janeiro preci-
sa reconhecer que o ambiente saudável 
é condição para o desenvolvimento das 
diferentes escalas econômicas que, as-
sociadas, são capazes de produzir o co-
nhecimento e a inovação que os tempos 
de hoje exigem. Ou há disseminação de 
interesses ou perdemos o caminho. 

EF: Qual seria a vocação da cidade?

SM: O carioca tem muito ânimo em-
preendedor. Embora ainda tenhamos 
muitos funcionários públicos, o carioca 
está sempre procurando uma ativida-
de produtiva, mesmo que seja paralela. 
Mas não tem apoio suficiente porque as 
condições urbanísticas não estão saudá-
veis ao ponto de permitir um aproveita-
mento melhor para a população. É pre-

ciso reconhecer que temos dificuldades 
e potencialidades. E que ambas se inse-
rem na questão urbana. É ela que preci-
sa ser compreendida por governantes e 
sociedade. 

EF: O investimento na Zona Portuária 
caminha na direção correta?

SM: Aproveitar o porto e o centro da 
cidade é muito importante. A região foi 
muito desvalorizada com a proibição, du-
rante 30 anos, para se construir habitação 
no Centro. O investimento na Zona Por-
tuária pode significar uma modernização 
que se contrapõe à ideia que tem sido 
difundida, de que o futuro do Rio está na 
Barra. A valorização do porto indica ou-
tro vetor de desenvolvimento, que deve 
ser muito saudável para a cidade metro-
politana como um todo, porque o centro 
do Rio é também o centro da metrópole. 
Ele tem o elemento de aproximação com 
as demais regiões que é muito vantajoso. 

Além disso, a região do entorno está 
muito deprimida, com grande potencial 
de valorização. Isto vai fazer com que 
o desenvolvimento se transmita até a 
Zona Norte. Se o signo dos Jogos Olím-
picos estiver em sintonia com o desen-
volvimento do Centro será muito posi-
tivo. Se perdermos essa oportunidade 
será muito ruim, porque hoje o investi-
mento está indo para a Barra.  

EF: O que fazer para garantir um lega-
do positivo para os Jogos?

SM: A direção é esta que está sendo 
tomada, mas precisa ser aperfeiçoada. 
Temos que deixar a ideia megalômana 
dos enormes edifícios de cinqüenta an-
dares em prol de prédios de múltiplos, 
que abriguem interesses, não apenas 
corporativos, mas também residenciais, 
comerciais e de serviços. Sobretudo, 
é preciso construir um espaço urbano 
que, de tão bom, se contraponha a ou-
tros espaços, nos quais as pessoas pos-
sam ser felizes, se deslocar com conforto 
e apontar para um futuro bom.

Foto: Ministério dos Esportes

Terminal Alvorada - Barra da Tijuca
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A Fundação Ceperj (Centro 
Estadual de Estatísticas, 
Pesquisas e Formação de 

Servidores Públicos do Rio de Janeiro) 
recebeu, no dia 9 de setembro, o profes-
sor e economista Carlos Lessa. No café 
da manhã, o presidente da Fundação, 
Jorge Barreto, entregou uma placa ho-
menageando o ex-presidente do BNDES 
e ex- reitor da UFRJ.

Ao discursar para o auditório repleto 
de convidados, o presidente da Fun-
dação Ceperj, Jorge Barreto, disse que 
Carlos Lessa é um exemplo de pessoa 
dedicada a pensar no desenvolvimento 
do Brasil e do Rio de Janeiro, merecendo 
todas as homenagens da instituição.

Na sua exposição, Carlos Lessa des-
tacou, entre outros assuntos, a impor-
tância do petróleo, como fonte de de-
senvolvimento e riqueza para o país e 
o Rio de Janeiro. “O petróleo é decisivo 

Carlos Lessa é 
homenageado 
pela Fundação Ceperj

para o futuro dos nossos filhos e netos. 
É o combustível do mundo”, declarou. 
Para ele, é importante a destinação dos 
recursos dos royalties para a educação e 
a saúde. 

Lessa traçou um paralelo com o caso 
mexicano: “O México tinha enormes re-
servas de petróleo, mas com a crise ven-
deu tudo e viu suas reservas diminuírem 
drasticamente. A geopolítica de petróleo 
é a mais ameaçadora no planeta. Os ame-
ricanos têm que garantir o seu suprimen-
to do produto. Isso explica a recriação da 
4ª Frota (navios de guerra da Marinha 
americana). E o Brasil tem agora o pré-sal 
e precisa estar de olho na sua segurança”. 

Para a Ceperj a presença do professor 
Carlos Lessa foi uma grande aula que 
ajudou a pensar melhor o nosso Rio de 
Janeiro, em um encontro que a Funda-
ção pretende realizar em diversas outras 
oportunidades.
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Economia Fluminense: Como estrutu-
rar o sistema de saúde no Rio e no país?

José Gomes Temporão: Precisamos de 
redes integradas que permitam que o 
paciente entre no sistema e consiga ter 
acesso a todos os níveis. Em poucos lu-
gares no país existe essa rede integrada. 
Faltam recursos e organização. 

EF: Como avalia as UPAs?

JGT: Isoladamente, as UPAs não me 
interessam, mas sim funcionando numa 
rede integrada. Onde exista o programa 
Saúde da Família, hospitais e outros ser-
viços, ela pode ser bastante interessante. 
Mas hoje, depois de ter passado quatro 
anos como ministro, vejo como a maior 
das prioridades a ampliação e qualifica-
ção do Saúde da Família. 

EF: Os hospitais ainda estão muito so-
brecarregados no Rio?

JGT: Melhorou muito. Na capital, o 
atual prefeito encontrou uma cobertu-
ra do Saúde da Família de apenas 8% e 
hoje já está em 43%. Até 2016, chegare-
mos a 70%. Há cinco anos, quem fosse 
ao Hospital Souza Aguiar, por exemplo, 
em qualquer horário, veria dezenas de 
pessoas esperando. Hoje isso acabou. 

É resultado da melhor organização da 
rede, da abertura de algumas UPAs, 
ampliação do Saúde da Família. Então, 
começamos a melhorar, mas ainda esta-
mos longe do ideal. 

EF: Sendo mais voltado para a preven-
ção, o Saúde da Família acaba se tornan-
do mais barato?

JGT: Não necessariamente. Um sis-
tema de qualidade nem sempre é mais 
barato. Até por causa do envelhecimen-
to da população, que exige outros ser-
viços, como exames, cuidadores, fisio-
terapeutas, psicólogos, medicamentos. 
Então, quando não temos oferta para 
fazer o diagnóstico, o problema pratica-
mente não existe. Mas quando instala-
mos a oferta começam a aparecer todos 
os problemas porque estamos fazendo 
diagnóstico. Esta é outra coisa muito po-
sitiva do Sistema Único de Saúde (SUS): 
apesar de todas as dificuldades ele am-
pliou brutalmente sua presença no ter-
ritório. Em 1988, quando aprovamos a 
nova Constituição, havia três tipos de 
cidadão no país. Os ricos, que pagavam 
pelo serviço de saúde; cerca de 40% da 
população, que tinha carteira assinada, 
era atendida no antigo Inamps. Mas a 
maioria da população – desemprega-
dos, camponeses, etc. – eram atendi-

Ministro da Saúde no governo Lula, José Gomes Temporão é professor e 
pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz desde 1980. Foi 
Secretário de Planejamento do INAMPS de 1985 a 1988, subsecretário de Saúde 
do Rio de Janeiro, presidente do Instituto Vital Brazil, subsecretário de Saúde do 
Município do Rio e presidente da Fundação para o Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico em Saúde da Fiocruz (FIOTEC) de 2002 a 2003.

José Gomes Temporão

A Constituição está 
sendo rasgada todos 
os dias, pois diz que a 
saúde é um direito de 
todos e um dever do 
Estado

O programa Saúde 
da Família deve ser 
a maior das prioridades
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dos nas Santas Casas como indigentes. 
Isso acabou. Há problemas de acesso, 
má qualidade, mas todos têm direito. O 
SUS se capilarizou de uma maneira im-
pressionante. Basta ver pela política de 
transplantes. Só os Estados Unidos fa-
zem mais. Até 1988, muita gente morria 
sem atenção. Quando chegava à Santa 
Casa para ser atendido pela caridade já 
não havia muito o que fazer. Então tudo 
isso melhorou muito.

EF: Os problemas da saúde no Brasil 
se devem à má gestão ou à falta de re-
cursos?

JGT: Quando se avalia a política de 
saúde do ponto de vista do impacto nas 
condições de vida da população e dos 
macroindicadores durante os 25 anos 
do SUS, que estão sendo completados 
este ano, vê-se que é um estrondoso su-
cesso. A expectativa de vida aumentou, 
a mortalidade infantil despencou de 70 
por mil para 14 por mil. Houve redução 
de mortalidade por doença crônica, eli-
minação de doenças através do progra-
ma nacional de imunizações. Só os EUA 
fazem mais transplantes de órgãos que 
o Brasil.  O Programa Saúde da Família 
cobre metade da população brasileira 
– são 100 milhões de pessoas. Nenhum 
país tem essa experiência de atenção 
primária. O programa de AIDS é reco-
nhecido no mundo inteiro. 

Então, quando se olha por esta pers-
pectiva, é um sucesso. Mas quando se 
olha do ponto de vista da avaliação que 
a população faz do atendimento que o 
sistema dá às suas necessidades cotidia-
nas, uma cirurgia, um exame, um espe-
cialista, o tempo que demora, o confor-
to, as condições de  atendimento, se o 
médico tem tempo de conversar com o 
paciente, ou seja, quanto à qualidade do 
atendimento a avaliação é muito ruim. 
Na última pesquisa CNI-Ibope, 77% da 
população avaliam mal a política de saú-
de. Então são dois lados.

EF: Por que um sistema que está com-
pletando 25 anos ainda não consegue 
atender adequadamente as necessida-
des cotidianas da população?

JGT: Há dois pontos centrais nessa 
questão: temos que gastar mais e temos 
que gastar melhor. Alguns dizem que 
o problema é de gestão. Curioso é que 
normalmente essas pessoas têm planos 
de saúde custeados pelo patrão ou pelo 
Estado. Curiosamente, quando se obser-
va o gasto per capta, as famílias que têm 
planos e seguros têm gasto per capta 
de mais que o dobro do que o gasto per 
capta do sistema público. Todo mundo 
usa o SUS no Brasil. Cerca de 95% dos 
transplantes de órgãos são feitos pelo 
SUS. Medicamentos de alto custo para 
doenças crônicas: todo mundo usa o 
SUS. Vacinas, todos usam o SUS. Progra-
ma de AIDS, idem. Vigilância sanitária e 
epidemiológica - controle de doenças, 
padrão de qualidade de alimentos e me-
dicamentos - também. Atropelamentos, 
a ambulância leva para o hospital munici-
pal.  Ou seja, em algum grau, todos usam 
o SUS. Por outro lado, é correta a análise 
que precisa melhorar a eficiência do sis-
tema e que a gestão é, sim, um problema. 

EF: E quanto à questão do financia-
mento?

JGT: No problema de gestão há uma 
questão político-ideológica, que está 

na imprensa o tempo todo. De um lado 
há setores de corporações que defen-
dem uma estrutura rígida do Estado, da 
administração direta – essa estrutura é 
anterior ao computador e há quem in-
sista em mantê-la, apesar da ineficiência 
– e outros que defendem entregar  tudo 
para a gestão privada. 

O Brasil gasta 9% do PIB em saúde. 
Quando comparamos com países com 
o mesmo grau de desenvolvimento, ve-
mos que o Brasil não gasta pouco. Esta-
ria na média. Mas quando olhamos por 
dentro vemos que mais da metade des-
se gasto é privado. O país gasta por ano, 
no total, R$ 350 bilhões, mas apenas R$ 
180 são gastos públicos. O restante é 
privado e, dentre estes, mais de R$ 100 
bilhões se referem a desembolso direto 
das famílias. A maior parte desses gastos 
vai em medicamentos, que afetam dire-
tamente as pessoas de baixa renda, mas 
também em procedimentos, como exa-
mes, cirurgias. Quando olhamos os paí-
ses que nos inspiraram, como Inglaterra 
ou Canadá, vemos que é o contrário. En-
tre 75% e 80% do gasto total é público. 
Então o Estado tem que gastar mais na 
saúde para melhorar a qualidade.

EF: Qual o melhor modelo?

JGT: Defendo o modelo estatal, pú-
blico, porém regido pelo direito priva-
do. Um modelo de gestão no qual haja 
profissionalismo, um contrato com indi-
cadores e metas e médicos contratados 
pela CLT, como qualquer trabalhador 
brasileiro. Há um conflito dentro da 
própria esquerda e dos setores progres-
sistas que ajudaram a construir o SUS 
quanto ao modelo de gestão. 

EF: Segundo o IPEA, em 2011 o gasto 
tributário em saúde foi de R$ 16 bilhões. 
Para as famílias e empresas que têm pla-
nos de saúde foram R$ 7,5 bilhões. No 
mesmo período, o lucro dos planos foi 
de R$ 4,9 bilhões. Qual a sua avaliação 
sobre este dado?

Com um programa de referência internacional, 
o Brasil é o segundo país no mundo que mais 
realiza transplantes

Foto: Divulgação
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JGT: Essa discussão está inserida na 
questão do financiamento. De um lado, 
nós defendemos que há sub-finan-
ciamento crônico do sistema. São os 
chamados gastos tributários, que são 
aqueles oriundos de renúncias ou sub-
sídios. Há uma situação curiosa. Além de 
o Estado gastar menos do que deveria 
na saúde pública, ele cria mecanismos 
de fortalecimento do mercado. O im-
portante desse dado é o seguinte: esses 
R$ 7,5 bilhões de renúncia no imposto 
de renda significaram 24% dos gastos 
federais em saúde naquele ano. É muito 
significativo. É como se com uma mão 
o Estado tirasse do setor público e, com 
outra, colocasse no privado. E aí tem 
uma situação de conflito: a Constituição 
está sendo rasgada todos os dias, pois 
diz que a saúde é um direito de todos e 
um dever do Estado, garantido através 
de políticas econômicas e sociais. É uma 
visão moderna e abrangente, mas o pró-
prio Estado subsidia  planos e seguros 
para funcionários dos Três Poderes. 

EF: Quanto custa?

JGT: Esse subsídios estão dentro dos 
R$ 16 bilhões. Significa que parte dos 
impostos pagos pela sociedade estão 
bancando planos de saúde para servi-
dores dos Três Poderes. É um disparate. 
Nada contra que um funcionário públi-
co queira ter um plano de saúde, mas 
que pague do seu bolso, não é aceitável 
que o recurso seja com recursos advin-
dos dos impostos. Esse dinheiro deveria 

estar indo para fortalecer o sistema pú-
blico. É um pouco o que aconteceu com 
a escola pública: a classe média saiu da 
escola pública para ir para a escola priva-
da. Tem uma ideologia meio disfarçada 
na sociedade: o SUS tem que dar uma 
boa atenção para os pobres. Não foi para 
isso que nós construímos do SUS. 

EF: Qual a ideia fundamental que le-
vou à criação do SUS?

JGT: Não é um sistema para os po-
bres, mas um sistema equânime, para 
todos. A Inglaterra tem um sistema pú-
blico. Quem quer pagar um plano para 
ter uma hotelaria mais sofisticada, mais 
conforto, que pague. Mas o mercado 
privado na Inglaterra é 10% da oferta de 
serviços. No Brasil já está em 33%. Em 
pouco mais de 10 anos, essa proporção 
aumentou de 20% para 33%. 

EF: O que explica isto?

JGT: Simples. Em 10 anos de governo 
Lula houve uma ampliação brutal da 
base assalariada. Aumentou o empre-
go e a renda média. A maior parte des-
sas famílias saiu das classes D e E para a 
classe C. Passaram a ter um contrato de 
trabalho e hoje têm um plano de saúde 
financiado pelo empregador. Tanto que 
hoje no Brasil quase 90% dos planos são 
coletivos. Há tendência inclusive de que 
os planos pagos pelas famílias estejam 
em extinção.  Claramente, plano de saú-
de será algo ligado ao trabalho. Empre-
sas que abatem o imposto de renda esse 
recurso. 

No Brasil de hoje temos que discutir 
o seguinte: que tipo de sistema quere-
mos deixar para as novas gerações. Um 
sistema como o americano, no qual não 
é a solidariedade que vale, mas o po-
der aquisitivo e a competição – é uma 
questão ideológica da sociedade da-
quele país – ou vamos defender o que 
eu acredito, ou seja, o modelo inglês ou 
o modelo canadense, no qual a saúde é 

vista como um bem público e todos têm 
o mesmo tipo de proteção, independen-
temente da renda ou posição social?

EF: Há, pelo menos, mais qualidade 
no setor privado brasileiro?

JGT: De forma alguma. As ineficiências 
estão presentes no público e no priva-
do. Participei de um debate em Brasília 
sobre o futuro do sistema de saúde no 
Brasil e o representante do setor privado
que estava na mesa comigo afirmou 
que ineficiência há no setor público e no 
privado. Quando começamos a analisar 
vemos que a maioria dos hospitais que 
atendem ao SUS atendem também aos 
planos de saúde. E os médicos são os 
mesmos. As máquinas são as mesmas. 

Não vi ninguém 
na rua pedindo 
mais planos de 
saúde e sim 
serviços públicos 
de qualidade. 
Falta dinheiro e 
organização para
a Saúde no Brasil

Mas são racionalidades diferentes. 
As Santas Casas de Misericórdia, por 
exemplo, têm uma estrutura para aten-
der os planos e outra para o SUS. Como 
o SUS remunera muito mal, por conta 
do subfinanciamento, é um padrão de 
atendimento diferente dos planos que 
remuneram um pouco melhor. Mas é 
um engano pensar que haveria mais 
eficiência ou qualidade no atendimento 
do setor privado em comparação ao pú-
blico.  Eu diria que hoje no Brasil os dois 
setores comparados têm ineficiências e 
qualidades muito semelhantes.

EF: Como fazer, por exemplo, com que 
os médicos do setor público não faltem 
aos plantões?

Melhorias no atendimento são as maiores reivindi-
cações dos usuários do SUS

Foto: Divulgação
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JGT: Primeiro, essa  insatisfação existe 
também entre as famílias que têm pla-
nos e seguros saúde. Hoje num pronto-
socorro, hospital ou clínica privada, o 
tempo de espera muitas vezes é maior 
do que no setor público. Mas concordo 
com a pergunta. Há uma característica 
no Brasil: por lei, os médicos podem ter 
mais de um emprego público e podem 
acumular com empregos privados. En-
tão um médico pode ter dois empregos 
públicos até 60 horas, pode dar plantão 
no setor privado e pode ter o próprio 
consultório. Essa situação muitas vezes 
cria conflito de interesses e problemas. 
O médico acaba se  dedicando mais 
aonde é melhor remunerado. 

EF: Qual a solução para este proble-
ma?

JGT: Uma opção seria mudar o tipo 
de vínculo que esse profissional tem 
com o setor público. Ele tem que ser 
bem remunerado, mas tem que ser co-
brado. Vou citar alguns números para 
entendermos o que está acontecendo 
no Brasil. Em Barcelona, na Espanha, 
país mais desenvolvido que o Brasil, 
um médico de família, clínico, ganha 5 
mil euros, aproximadamente R$ 15 mil. 
Uma enfermeira ganha 3,5 mil euros. 
O salário médio de um médico em São 
Paulo hoje gira em torno de R$ 20 mil. 
Uma enfermeira, R$ 3.500 reais. Ou seja, 
um médico paulista ganha mais que um 
europeu e os enfermeiros, que têm uma 
função muito importante no sistema 
de saúde, proporcionalmente ganham 
muito menos. Então, há uma questão 
de mercado complexa e que precisa ser 
analisada, porque a medicina em um país 
capitalista acaba se tornando um grande 
negócio. 

EF: O povo foi às ruas exigir saúde pa-
drão Fifa...

JGT: Não vi ninguém na rua pedin-
do mais plano de saúde e sim serviços 
públicos de qualidade, então passou a 
bola para o Estado outra vez. E o fato de 
pedir hospitais padrão Fifa é como se o 
hospital estivesse no centro da política 
de saúde, quando qualquer sistema de 
saúde de qualidade tem uma atenção 
básica que atende 80% dos problemas 
de saúde. No Brasil temos o Saúde da 
Família, mas este só atende 50% da po-
pulação.

EF: Como é nos países desenvolvi-
dos, como na já citada Inglaterra, por 
exemplo?

JGT: O cidadão é obrigado a ir ao mé-
dico do próprio bairro. Não pode decidir 
ir ao cardiologista, por exemplo. Somen-
te o clínico, com o qual o cidadão está 
matriculado, poderá indicar um especia-
lista. No Brasil, qualquer pessoa pode ter 
acesso ao sistema em qualquer nível. É 
um sistema muito desestruturado. 

EF: Foi positivo o Congresso destinar 
parte dos recursos dos royalties do pe-
tróleo também para a Saúde e não ex-
clusivamente para a Educação?

JGT: Sim, mas é importante ter claro 
que a saúde é uma política social mui-
to complexa, cuja gestão não pode ser 
comparada à da educação. Uma escola 
sabe quantos alunos tem, as necessi-
dades materiais, quantos professores 
precisará. O gestor da área de saúde co-
meça o ano sem orçamento e não sabe 
como vai terminar. As necessidades des-
ta área são de outra dimensão. Não há 

como prever todas as demandas. Querer 
usar uma racionalidade fria não funcio-
na. Um hospital moderno é uma realida-
de muito complexa, envolve tecnologia, 
atenção, equipes multidisciplinares. A 
grande questão hoje é que não se per-
cebe isso. 

EF: O movimento da saúde pública 
conseguiu 2,5 milhões de assinaturas 
e entrou com projeto de lei para que a 
União aumente sua participação no fi-
nanciamento da saúde para 10% das 
receitas brutas. O que significará isso na 
prática?

JGT: Que o governo teria de acrescen-
tar mais de R$ 50 bilhões ao orçamento 
do Ministério da Saúde, que gira em tor-
no de R$ 90 bilhões. O governo respon-
deu que não tem dinheiro. Os recursos 
dos royalties no médio prazo chegarão 
a até R$ 7 bilhões por ano. O Orçamento 
Geral da União mostra que 43% de to-
dos os impostos arrecadados vão para 
o pagamento da dívida interna – juros, 
amortizações e rolagem. Temos tam-
bém as despesas fixas como Previdên-
cia Social, funcionalismo, transferências 
obrigatórias, etc. Sobram 4% para a Saú-
de, apenas. É uma questão política que 
não vejo ser discutida. 

EF: De onde tirar R$ 50 bilhões?

JGT: O fim da CPMF foi uma derrota. Ela 
arrecadava mais de R$ 40 bilhões. Mas a 
carga tributária está em 36%, a classe mé-
dia não tolera. Há uma questão política. 
Não dá para criar imposto novo. Há que 
haver uma discussão mais ampla. Fica-
mos impressionados com o que aconte-
ceu nas ruas, mas ano que vem vai piorar, 
porque não houve resposta. 

O Programa Saúde da Família é uma contribuição em potencial para a saúde pública. As famílias são atendidas em casa, desafogando os hospitais públicos
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O Programa Saúde da Família é uma contribuição em potencial para a saúde pública. As famílias são atendidas em casa, desafogando os hospitais públicos

Economia Fluminense: O país vive uma 
situação quase insustentável nas gran-
des cidades, com o trabalhador perden-
do muito tempo no trajeto de ida e volta 
para casa. O Rio não poderia ser diferen-
te. É possível medir os prejuízos econô-
micos causado por essas perdas? 

Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro: É difícil 
medir com exatidão os custos coletivo 
e individual da ineficiência do sistema 
urbano das metrópoles. Deveríamos 
considerar não apenas o tempo perdi-
do pelo trabalhador, mas também os 
impactos na produtividade do trabalho 
decorrente do desgaste e da energia 
despendida nos engarrafamentos e no 
desconforto do sistema. Temos que con-
siderar também os impactos negativos 
na circulação de bens.  É interessante 
notar que a revolução gerada pelos 
avanços no campo das tecnologias de 
comunicação acelera o tempo em quase 
todas as esferas da vida social, criando, 
por exemplo, o padrão de gestão conhe-
cido como just-in-time, que se confronta 
com o long-time da circulação de pesso-
as e bens nas cidades.  

 
EF: Que tipo de planejamento precisa 

ser feito para contornar este problema?

LC: Não há solução distinta do que já 
foi experimentado em outras cidades. 
Temos que ter um sistema público de 
transporte de massa como a espinha 
dorsal da mobilidade urbana. Digo pú-
blico porque ele deve ser desenhado fora 
das condições impostas pela lógica do 
mercado, isto significando que a utilida-
de deve presidir as decisões sobre este 
sistema. Estamos falando do modelo de 
política pública que se organiza pela óti-
ca da demanda ao invés da oferta. 

Em muitas grandes cidades os dese-
nhos das linhas de metrô obedeceram 
aos objetivos de racionalização do siste-
ma global de mobilidade e de indução 
do crescimento urbano para direções 
mais virtuosas em termos do padrão 
de uso e ocupação do solo urbano. Por 
exemplo, não deixando ao sabor do 
mercado a atuação das forças de disper-
são urbana, grandes adversárias de um 
eficiente sistema de mobilidade urbana. 

 
EF: O governo tem incentivado a 

compra de veículos novos através do 
crédito e incentivos fiscais. Esta políti-
ca não privilegia o individualismo e a 
poluição, em detrimento do transporte 
coletivo?

Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro é PHD, professor titular do Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ) e Coordenador do Obser-
vatório das Metrópoles, atuando nos estudos relacionados à reestruturação 
econômica e social das grandes metrópoles. Doutor em Planejamento Urbano 
pela Universidade de São Paulo. 

Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro

Temos que ter um 
sistema público de 
transporte de massa 
como a espinha dorsal 
da mobilidade urbana. 
Digo público porque 
ele deve ser desenha-
do fora das condições 
impostas pela lógica 
do mercado...

As necessidades do 
planejamento urbano 
para o estado do Rio de Janeiro
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LC: Pois é. Os modelos urbanos que 
presidem o uso e a ocupação do solo 
urbano é hoje fortemente dependente 
da cultura e dos interesses associados 
ao padrão da auto-locomoção. Quando 
olhamos para as primeiras tentativas de 
planejamento urbano das nossas cida-
des, ainda na primeira metade do século 
XX, constatamos a busca de adaptá-las 
ao automóvel. A cultura do automóvel 
está presente no Plano Agache e no Pla-
no Prestes Maia [planos de reestrutura-
ção das cidades do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, realizados nos anos 1920 e 
1930], por exemplo, em momentos em 
que anda não tínhamos a indústria au-
tomobilística no Brasil. Abandonamos, 
posteriormente, os bondes e os trens 
como símbolos do atraso. O automóvel, 
junto com o serviço de “lotações”, que 
foram redesenhando as nossas cidades, 
foi constituído de fortes interesses, an-
corados no modelo urbano da mobili-
dade urbana gerada pelos interesses 
privados. As “lotações”, fenômeno seme-
lhante aos das “vans” contemporâneas, 
geraram empresas com forte posição 
nas políticas urbanas locais. 

As possibilidades da dispersão urba-
na criadas por este sistema de mobilida-
de incentivou na prática a especulação 
imobiliária, na medida em que as fron-
teiras urbanas podiam ser sucessiva-
mente superadas. O sistema permitiu a 
expansão suburbana e metropolitana 
das cidades, consolidou um modelo 
urbano privatista que esgaçou o tecido 
urbano. Temos agora a metrópole, cuja 
dinâmica de organização do território é 
“viciada” na cultura e nos interesses arti-
culados com este sistema.  Veja, estudo 
recente realizado pelo Observatório das 
Metrópoles mostra que o Brasil termi-
nou o ano de 2012 com uma frota total 
de 76.137.125 veículos automotores. 
Desde 2001, houve um aumento da or-
dem de 138,6%. Nesse ano, havia apro-
ximadamente 34,9 milhões de veículos. 
Isso significa que ocorreu um incremen-
to superior a 28,5 milhões de veículos 
entre esses dois anos. 

Vale lembrar que o crescimento po-
pulacional no Brasil, entre os dois últi-
mos censos demográficos (2000 e 2010), 
foi de 11,8%. Do total de veículos, 92,1% 
são automóveis e motos, sendo 65,9% 
automóveis e 26,2% motos. Ainda com-
põem a frota outros tipos de veículos, 
que somados representam apenas 7,9% 
do total. Desde 2001, a moto foi o tipo 
de veículo que mais aumentou sua par-
ticipação no total de automotores. Em 
2001, representavam 14,2% do total.  

Automóveis e motos são também os ve-
ículos que compõem o tráfego urbano, 
constituindo, assim, o objeto de análise 
deste relatório, que visa oferecer ele-
mentos para se compreender melhor as 
atuais condições de circulação nas cida-
des brasileiras.

 EF: Como distribuir melhor a oferta 
de serviços de saúde, educação, limpeza 
urbana, habitação, entre outros, no ter-
ritório? É um problema de gestão ou de 
falta de investimentos?

LC: Parece-me evidente que o pro-
blema é de investimento em equipa-
mentos. Inclusive investimentos para a 
melhoria do grau de eficiência na pres-
tação dos serviços. Os investimentos no 
aumento de bem-estar dos habitantes 
das metrópoles poderia ser um caminho 
interessante para a inflexão buscada 
hoje pelos economistas para fundar um 
novo ciclo de crescimento, mais virtuo-
so do que anterior. Já está evidenciado 
o esgotamento do crescimento funda-
do na primarização da economia que 
exporta e gera renda para alavancar o 
endividamento das famílias. Como disse 
o economista Márcio Porchman, temos 
que sair do “política pelo Brasil da Fama 
(fazenda, mineração e maquiladoras) e 
impulsionar o Brasil do Vaco (valor agre-
gado e conhecimento). Na construção 
deste outro Brasil, seria virtuoso o pro-
grama ao estilo de um New Deal metro-
politano, gerando investimentos urba-
nos e sociais concentrados nas grandes 
aglomerações urbanas. 

 
EF: A Região Metropolitana do Rio 

está concentrada, sobretudo, no entor-
no da Baía de Guanabara. Qual sua ava-
liação sobre as políticas de integração 
das cidades do entorno da Baía? 

LC: Não há política de integração na 
metrópole fluminense. Nem na dimen-
são horizontal e nem na vertical. Ao 
mesmo tempo, paradoxalmente, a nossa 
região metropolitana tem um território 
institucionalmente definido com maior 
grau de integração real em termos das 
relações sociais e econômicas, quando 
a comparamos com as, hoje, 58 regiões 
metropolitanas existentes no país. Esta 
característica sócioeconômica da nossa 
região metropolitana deveria facilitar 
a integração no plano da ação política. 
Veja este mapa que representa o grau de 
integração da região metropolitana.

Mas, paradoxalmente, apesar deste 
fato e o ciclo de crescimento que atra-
vessamos é uma das regiões metropo-
litanos que apresenta menor evidência 

Foto: Divulgação
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de avanço na direção da construção de 
uma instituição de governança.  A RMRJ 
é hoje o exemplo mais contundente do 
que temos chamado de paradoxo me-
tropolitano: território relevante econo-
micamente por nele se concentrarem as 
forças produtivas materiais e imateriais 
necessárias a um ciclo de crescimento 
alavancado pela economia do conhe-
cimento, societariamente fundamental 
e estarem condensados os elementos 
centrais da questão social brasileira, 
mas, ao mesmo tempo, atrofiado politi-
camente.  É um território sem represen-
tação política.  

 
EF: O que poderia ser feito para apro-

veitar esse potencial?

LC: Construir a política metropolitana 
e uma instituição que possa ter capaci-
dade de decisão sobre o território. 

 
EF: O incentivo ao crescimento equi-

librado entre as diversas regiões do 
território fluminense traz o risco de 
esvaziamento econômico da Região 
Metropolitana ou representa uma pos-
sibilidade de melhor qualidade de vida 
e boa distribuição espacial do desenvol-
vimento?

LC: É pouco provável, embora seja 
sempre um risco. Tudo leva a crer que 
o estado do Rio de Janeiro será sempre 
um Estado Metropolitano no sentido 
de que é na região metropolitana que 
estão concentradas as atividades de 
comando e direção. Penso que tal fato 
é, simultaneamente, uma vantagem e 
um grande desafio para a política. A Re-
gião Metropolitana vive em permanen-
te ameaça de esvaziamento relativo do 
poder econômico pelo surgimento de 
outros polos dinâmicos em sua franjas e 
mesmo no interior do Estado. 

Em compensação, tal competição aca-
ba impulsionando as forças econômicas 
dominantes e os atores públicos a cons-
truírem políticas que minimamente con-
tornem as ameaças das deseconomias de 

aglomeração. Ainda que não conforme 
uma política metropolitana e muito me-
nos um sistema de governança metro-
politana. Há poucos incentivos na me-
trópole fluminense na mesma direção, o 
que leva a reprodução de uma dinâmica 
fragmentada da política. O custo coleti-
vo da ausência de uma política minima-
mente metropolitana não se transforma 
em custo econômico e muito menos po-
lítico. Ao contrário, incentiva as práticas 
de clientelismo e patronagem nas rela-
ções institucionais.

Tudo leva a crer que 
o estado do Rio de 
Janeiro será sempre 
um Estado Metro-
politano no sentido 
de que é na região 
metropolitana que 
estão concentradas 
as atividades de 
comando e direção

Foto: Divulgação
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O automóvel redesenhou as cidades. A falta de um sistema de transporte urbano continua sendo um 
desafio para os governos
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Economia Fluminense: Qual a sua ava-
liação das manifestações que tomaram 
conta do país a partir do segundo se-
mestre deste ano?

Marcos Dantas: A avaliação que eu 
faço não vai no mesmo campo e com o 
mesmo entusiasmo que a gente vê em 
geral em vários companheiros e colegas. 
Eu acho que elas, a rigor, ao contrário do 
que se imagina, não afetaram o sistema 
político brasileiro. Se eu estiver errado 
nós vamos ver no ano que vem. E eu 
até gostaria de estar errado. Mas basta 
verificar que nos dias das manifestações 
e logo depois, ainda naquele momento 
quente, deputados e senadores continu-
aram usando aviõezinhos da FAB pra cá 
e pra lá, sem falar em outras coisas que 
continuam ocorrendo o tempo todo. 

Houve algumas medidas um tanto 
quanto demagógicas no Senado e na 
Câmara dos Deputados para dizer que 
estavam atendendo aos reclames po-
pulares. Mas, no geral, o sistema político 
brasileiro não foi afetado pelo tipo de 
manifestação, pela classe social ou pelo 
conjunto que estava nas ruas. Eu, inclu-
sive, contesto quando dizem que essas 

manifestações colocaram em questão 
a representatividade dos políticos. Elas 
não colocaram. Na verdade, essas mani-
festações são atos de uma minoria, estas 
sim uma minoria insatisfeita e eu posso 
até dizer que me considero parte desta 
minoria que não concorda com esse sis-
tema político. 

Você hoje, para eleger gente descente, 
e nem falo de posições políticas, mas de 
gente que tem espírito público, tem uma 
dificuldade muito grande, seja um candi-
dato de centro, de esquerda ou de direita. 

As minorias – a parte mais esclarecida 
– têm o voto de opinião, seja de esquer-
da ou de direita. Esses eleitos pelo voto 
de opinião são hoje ampla minoria na 
nossa sociedade. Esse eleitor não se sen-
te representado, a sua bancada é am-
plamente minoritária, basta ver o perfil 
do Senado e da Câmara. Fizeram uma 
campanha enorme contra o Marcos Feli-
ciano (deputado federal pelo PSC). Nin-
guém sabia quem era essa cara, mas não 
tenho dúvida de que na próxima eleição 
ele vai ter o dobro ou o triplo de votos 
que teve anteriormente. Espero estar er-
rado, adoraria. 

Marcos Dantas é professor de Comunicação da UFRJ. Formado em Comuni-
cação Social, é Mestre em Ciência da Informação e é Doutor em Engenharia 
da Produção pela COPPE-UFRJ. Já exerceu os cargos de secretário de Planeja-
mento do Ministério das Comunicações e secretário de Educação a Distância 
do MEC. 

Marcos Dantas

Na verdade, essas 
manifestações são 
atos de uma minoria, 
estas sim uma mino-
ria insatisfeita e eu 
posso até dizer que me 
considero parte desta 
minoria que não con-
corda com o sistema 
político que elege em 
grandes proporções 
estes que são eleitos

Manifestações colocam em 
xeque a representatividade 
política
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EF: Mas as manifestações colocaram 
um enorme contingente de pessoas nas 
ruas.

MD: No dia que levaram um milhão 
de pessoas na rua, no Brasil todo, com 
uma massa grande no Rio de Janeiro e 
em São Paulo, e mais 50 mil ali, 20 mil 
não sei onde, dentro de uma população 
de 200 milhões de habitantes, no mes-
mo dia você tinha uma manifestação 
na cidade de São Paulo com um milhão 
de pessoas evangélicas, comandadas 
exatamente por Marcos Feliciano e pelo 
pastor Silas Malafaia. Esse milhão que 

estava nesta manifestação e que se mul-
tiplica por outros lugares vai continuar 
votando neste tipo de gente. Então, não 
estou convencido de que isto foi um 
furacão. A mudança ocorre, em parte, 
com a ação da mídia. Aí sim, as manifes-
tações deram eco e quem sinalizou isso 
primeiro foi o Elio Gaspari, pois a primei-
ra reação dos meios de comunicação foi 
chamar os manifestantes de vândalos, e 
a polícia teve um comportamento estú-
pido. Depois ele escreveu uma coluna 
acusando a polícia. Aí a mídia dá eco a 
isso e acua a Dilma, quando todos os 
problemas levantados nestas manifes-

tações não eram problemas do governo 
federal, eram questões de governos es-
taduais e municipais: educação, saúde, 
transporte coletivo. Aí a Presidente da 
República se sentiu acuada e veio tentar 
dar algumas respostas, algumas estaba-
nadas e uma que acabou dando certo, 
que é o Mais Médicos, até mesmo por 
causa de uma reação absolutamente 
indescritível dos conselhos de medicina 
e o programa se tornou extremamente 
popular. Mas os problemas que essas 
manifestações colocavam, através dessa 
parcela de opinião, eram todos proble-
mas de ordem estadual ou municipal. 

Vejam o que a CPI dos ônibus do Rio de 
Janeiro se transformou. Os vereadores 
não estão nem aí, fazem uma CPI que 
não há o que falar. Qual é o compromis-
so? Qual é o medo? Eles sabem que o 
eleitorado deles não foi afetado por isso. 
Vai votar neles de novo. 

EF: Como alterar esse quadro de falta 
de credibilidade nos políticos?

MD: A questão que deveria se discutir 
profundamente é o sistema político que 
nós temos e que eleitorado é esse? En-
tão, sou muito cético em relação a tudo 

isso que tomou uma dimensão graças à 
repressão da política e à imprensa que 
resolveu pegar esse clamor e ver se con-
seguia dirigir as ações contra o governo 
federal.

EF: Então, você acredita que houve 
uma disputa dos rumos das manifesta-
ções?

MD: Houve uma disputa de pauta sim. 
Acredito até que houve uma reação cor-
reta dos movimentos sociais que decidi-
ram também ir para a rua, disputar a rua 
nesse momento em que a direita estava 

bastante açodada, achando que era o 
movimento dela. No final, foram para a 
rua todos os grupos de opinião do país, 
que basicamente é de classe média. O 
trabalhador, na verdade, e têm vários 
depoimentos dizendo isso, estavam 
preocupados com o ônibus que iam 
pegar para chegar em casa, que era no 
horário mais tarde do que o normal. 
Esse trabalhador não tava engajado. 
Quando você tem um povo engajado 
mesmo você derruba governo, como 
os argentinos fizeram quando derruba-
ram três presidentes, como os egípcios 
também derrubaram. 

Milhares de pessoas ocupam as ruas do país e do Rio de Janeiro reivindicando melhorias nos serviços públicos
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A reforma política 
só ajuda a mudar 
esse quadro se 
estabelecer o voto 
em lista. O voto 
em lista ideologiza 
o debate eleitoral

EF: É possível fazer alguma relação 
com esses movimentos que ficaram co-
nhecidos como Primavera Árabe com o 
que tem acontecido no Brasil?

MD: Nenhuma relação. É possível que 
tenha algo lá fora, uma articulação até 
internacional com setores da sociedade 
e nas redes sociais têm muito isso, mas 
com uma visão extremamente liberal 
da política. É provável, mas não tenho 
provas de que tenha ocorrido estímu-
los para acelerar as mobilizações. Por 
outro lado, veja que um dos líderes da 
mobilização no Egito contra o ex-presi-
dente Hosni Mubarak era um executivo 
da Google. De fato, aí você tem uma in-
terseção que pode ter ocorrido. Hoje, as 
redes facilitam muito esse processo de 
debate, de estímulo, que não está mui-
to estudado e examinado. Eu não estou 
afirmando isso, mas é uma hipótese que 
levantaria. 

Tem um filme feito por uma moça e 
um rapaz, que dizem ser brasileiros e 
que moram nos Estados Unidos, am-
bos falando inglês fluentemente, cuja 
retranca é ‘Eu não vou à Copa das Con-
federações’. Bonitinho, muito bem pro-
duzido e que eles começam a fazer um 
tremendo discurso e denunciar todas as 
mazelas do país e rapidinho isso vira um 
sucesso no Youtube. Esse vídeo foi um 
cara qualquer que colocou uma web-
cam e filmou? Não foi. E vira um suces-
so? É claro que tem gente que começa a 
soprar esse negócio. Então esse proces-
so é uma hipótese a se investigar.

EF: Também se tornou alvo das ma-
nifestações o monopólio da mídia e a 
manipulação que faz das notícias. Isso 
levantou a necessidade da democratiza-
ção da comunicação.

MD: Nesses atos tivemos uma discus-
são maior, mais aprofundada sobre a 
mídia. Os próprios movimentos que fa-
zem a discussão da democratização da 
mídia estão muito melhor articulados, 
formulando mais, tem o PLIP (Projeto 

de Lei de Iniciativa Popular – Por uma 
mídia democrática). E isso fez parte da 
disputa das manifestações. Foram esses 
segmentos que ao irem para a rua in-
troduziram esse tema da comunicação. 
Não que tenha abalado algo, mas está 
em crescimento e discussão o papel dos 
meios de comunicação da sociedade 
brasileira e que esses meios precisam 
ter algum tipo de regulamentação. Esse 
processo fortaleceu o movimento, então 
foi importante ter entrado na agenda.

EF: E o papel de novos atores produ-
zindo conteúdo e podendo transmitir 
diretamente pela internet e sem cortes, 
como tem sido feito pelo coletivo Mídia 
Ninja?

MD: Esse é um fenômeno novo muito 
interessante e que a gente vai ter que 
observar bem. Qual é a capacidade de 
mobilização e organização deles? Mídia 
livre – essa expressão contemporânea – 
sempre existiu. Você não tinha internet, 
usava mimeógrafo. Agora tem a internet 
que é um recurso muito barato, muito 
ágil, que facilita uma disseminação ex-
traordinária, com velocidade e muito 
mais alcance que o mimeógrafo, além 
dos recursos de audiovisual. Isso está 
permitindo que essa geração, que se 
não tivesse internet estaria no mimeó-
grafo, ganhe dimensões e faça a dispu-
ta. Teve uma parcela da sociedade que 
estava em movimento, que estava na 
rua, nas escolas, nos fóruns, aí repercute, 
mas, a rigor, esta produção alternativa 
não nasceu agora. 

Desde que começou a surgir essas 
tecnologias a coisa cresceu, mas a pro-
dução de informação contra hegemôni-
ca isso sempre teve, desde o jornalzinho 
alternativo. É claro que neste momento 
teve uma mobilização de uma parcela 
da sociedade, então esse pessoal, que 
tava trabalhando nisso, teve uma re-
percussão maior. Ali mesmo na Maré 
[comunidade da cidade do Rio] tem um 
movimento comunitário de jornalismo, 
com o jornal O Cidadão, que usa tan-

to a internet quanto o papel impresso, 
que nessa onda de manifestação ganha 
maior repercussão. Isso é muito bom e 
dá uma contribuição ao debate muito 
grande. A expectativa agora é que esse 
pessoal, com a experiência adquirida, 
possa se articular melhor, amadurecer 
algumas questões, de natureza técnica 
inclusive, que você pode aperfeiçoar. 

EF: A construção de uma pauta alter-
nativa, que não seja a mesma da grande 
mídia, por exemplo?

MD: A pauta é a questão mais impor-
tante. Isso na teoria de jornalismo é cha-
mado de agenda setting, o agendamen-
to. Os meios de comunicação têm uma 
agenda. Determinado assunto é notícia, 
outro não. E a esquerda, acho eu, tem um 
problema. Muitas vezes ela passa a traba-
lhar também em cima do agendamento, 
fazendo uma análise diferente, mas não 
sai daquilo. O que a grande mídia diz 
que é importante a esquerda também 
trabalha como importante. A questão 
certa a se discutir é uma agenda set-
ting alternativa. Quando se constrói um 
agendamento alternativo, você precisa 
de recursos materiais, a internet diminui 
a necessidade desses recursos, mas dos 
recursos humanos não, que é você bus-
car a notícia, de fazer uma entrevista, isso 
demanda tempo, ter um profissional, 
não é qualquer um. A coisa espontânea 
na rua todo hora você vê. Abre O Globo 
e está cheio de imagem de gente que 
mandou para o jornal e virou celebrida-
de por um dia. Agora, o trabalho de cons-
truir uma pauta alternativa, de fazer isso 
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virar uma pauta dominante, de disputar 
com a pauta do outro lado, aí você exige 
um grau de profissionalização, de conhe-
cimento técnico, de dedicação, que não 
é o espontaneísmo das massas.

EF: A população também reclamou 
dos altos gastos dos investimentos para 
a construção dos novos estádios que 
receberão os jogos da Copa, enquan-
to outras áreas vitais, como educação, 
saúde e transporte, não estariam tendo 
a mesma atenção. Nas ruas era possível 
ver “queremos padrão Fifa” nos cartazes.

MD: A abertura dos estádios deixou 
a população chocada, tudo muito bem 
feito. No entanto, a cidade continua uma 
droga, o aeroporto não mudou nada, 
sem falar nos hospitais e nas escolas. En-
tão esse país que é capaz de fazer está-
dios tão bonitos, não tem dinheiro para 
uma boa escola? Isso deixou a popula-
ção perplexa. Os governos perderam, 
nessa Copa do Mundo, uma extraordi-
nária oportunidade de mudar as coisas.

EF: Falta capacidade dos gestores pú-
blicos em melhorar a qualidade do servi-
ço oferecido à população?

MD: Eu posso falar uma coisa que 
vai deixar todo mundo chocado. Isso é 
culpa da falência dos municípios. Esses 
simplesmente não têm competência. A 
falência da educação é culpa dos municí-
pios. Eu sou hoje um defensor da federa-
lização do ensino. Veja uma coisa absur-
da: o Congresso Nacional aprova um piso 
para o professor, que já não é nenhuma 
maravilha, e os estados e municípios di-
zem que não vão pagar. Então tudo bem, 
faz uma carreira profissional e o Governo 
Federal passa a pagar esse salário e os 
professores não são mais do prefeito. 

A sociedade está demandando um 
conjunto de serviços públicos que a 
Constituição de 1988 disse que deve-
riam ser prestados por quem está mais 
próximo do cidadão e transferiu esses 
serviços para estados e municípios. En-

tão você tem que redesenhar isso, a po-
lítica de educação deve ser estratégica e 
tem que ser uma política da União. Tem 
que ter o poder de tocar um programa 
independente do governo que está lá 
no município.

EF: E como será em 2014 com a Copa? 
As manifestações podem voltar a ga-
nhar força?

MD: Eu não vejo tanto isso, ano que 
vem vamos estar todos engajados na 
campanha eleitoral, cada um com seus 
partidos, seus candidatos. Acho que a 
grande massa vai votar nos mesmos, 
eles vão continuar. 

EF: As manifestações mostraram certa 
insatisfação com os partidos e os políti-
cos. Podemos dizer que há uma falta de 
representatividade? A Dilma sinalizou 
com a realização de uma Reforma Po-
lítica, seria uma saída para mudar esse 
repúdio da população? O que fazer para 
mudar isso?

MD: Essa parcela que foi para as ruas, 
esclarecida, não se sente representa-
da nestes partidos, está decepcionada. 
Agora o povão jamais acreditou em par-
tidos, sempre votou em pessoas. Para 
eles partido é apenas cartório eleitoral. 
A reforma política só ajuda a mudar esse 
quadro, se estabelecer o voto em lista. O 
voto em lista ideologiza o debate elei-
toral. Se a reforma for para criar o voto 
em lista será ótimo, do contrário serão 
mudanças cosméticas. E isso também 
acaba prejudicando o voto de opinião.

Uma saída é construir outra agen-
da. Hoje a sociedade é fragmentada, as 
novas gerações têm uma relação com 
o processo de trabalho muito fluida, 
muito pouco comprometida, não espe-
ra muito, não tem uma carreira. Isso faz 
com que não se tenha uma mobilização 
política como antes. A construção de 
uma nova sociedade hoje é um impasse, 
pelo menos no Brasil, porque você vai a 
outros países da América Latina, como 

Venezuela, Argentina, Bolívia e Equador, 
e não é bem assim. O movimento políti-
co é mais atuante, tem um projeto, uma 
liderança, um partido que articula essa 
mobilização e coloca claramente qual 
é o nosso norte, como fazia o falecido 
Chávez [ex-presidente da Venezuela], 
e faz o Correa [presidente do Equador]. 
Acho que é um problema muito brasilei-
ro. Fica no impasse na medida em não se 
consegue avançar no tipo de sociedade 
que se deseja. Temos pela frente uma 
longa disputa.

Pressionados pela população, parlamentares 
cedem aos reclames das ruas
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Celso Furtado e a dimensão 
cultural do Desenvolvimento

N ão é a toa que Celso Fur-
tado, uma quase unani-
midade como o maior 

economista brasileiro, foi convidado a 
ser ministro da Cultura no período de 
redemocratização do país e da criação 
do próprio Ministério. Um intelectual à 
frente de seu tempo, Furtado identificou 
claramente a “dimensão cultural do de-
senvolvimento”, tema transformado em 
livro, recentemente lançado pelo Centro 
Internacional Celso Furtado de Políticas 
para o Desenvolvimento, que reuniu tra-
balhos de 11 pesquisadores. 

Os artigos que compõem a publica-
ção foram apresentados, em 2011, no 
seminário “Celso Furtado e a dimensão 
cultural do desenvolvimento”, mesmo 
nome ao livro, organizado pela viúva de 
Furtado, Rosa Freire d’Aguiar. Com abor-
dagem interdisciplinar, a publicação trata 
das reflexões de Furtado sobre a cultura a 
partir das relações internacionais, dos es-
tudos culturais, da tecnologia e do direi-
to, entre outras áreas do conhecimento.

Rosa, no entanto, ressalva que o li-
vro não é fruto apenas do seminário 
realizado em 2011. “Desde que o Centro 
inaugurou, em 2009, a biblioteca de seu 
patrono, com todo seu acervo bibliográ-
fico catalogado em linha, começou a ser 
consultada por estudantes e pesquisa-
dores a respeito de trabalhos de Celso 
sobre as questões culturais, sem dúvida 
por ter sido ele ministro da Cultura por 
quase três anos, quando o ministério re-
cém-nascia e praticamente tudo estava 
por fazer, a começar pela legislação, por 
ele implementada, de incentivos fiscais 
à cultura”, esclarece.

Cultura e desenvolvimento

O livro é dividido em dois grandes 
blocos: Cultura e Desenvolvimento, e 
Criatividade e dependência. A primeira 
parte começa com o economista João 
Antônio de Paula, pró-reitor de Plane-
jamento da Universidade de Minas Ge-
rais (UFMG) nos lembrando de que a 
imagem do Brasil se consolidou pela via 
cultural, através da valorização das raí-
zes populares de nossa formação social. 
“Muito do que os brasileiros pensam so-
bre si mesmos, sobre sua história e seu 
destino tem sido forjado pelas ciências 
sociais”, afirma o economista mineiro.

De Paula destaca que Furtado, na dé-
cada de 1970, momento em que a cha-
mada “globalização” – por ele tratada 
como “mundialização”, talvez o termo 
mais apropriado - ganhava ritmo acele-
rado, já chamava a atenção para o fato 
de que a teoria econômica sozinha é 
muito fraca para entender e enfrentar 
o subdesenvolvimento. O professor da 
UFMG lembra que Furtado escreveu o 
“Prefácio à nova economia política” em 
1976 e “Criatividade e dependência na 
civilização industrial”, em 1978, livros 
que, na opinião do articulista, colocam o 
ex-ministro da Cultura no mesmo pata-
mar que os maiores nomes das ciências 
sociais do nosso tempo.

“Mas não é exatamente isso que se 
quer sublinhar aqui, e sim o fato de que 
esse alargamento de perspectivas aca-
bou por definir tanto o conceito quanto 
o programa do processo de desenvol-
vimento pela maior ênfase dada aos 
aspectos culturais, éticos, ecológicos e 

tecnológicos”, ressalva De Paula, para, 
em seguida, citar o próprio Furtado: “O 
desafio que se coloca no umbral do sé-
culo XXI é nada menos do que mudar o 
curso da civilização, deslocar o seu eixo 
da lógica dos meios a serviço da acumu-
lação num curto horizonte de tempo 
para uma lógica dos fins em função do 
bem-estar social, do exercício da liber-
dade e da cooperação entre os povos”.

Subdesenvolvimento 
e poder

Em seguida, os doutores em Direito, 
Alessandro Octaviani e Gilberto Berco-
vici, reforçam a relação entre cultura, no 
seu mais amplo sentido, e desenvolvi-
mento ao lembrarem que este último, na 
visão de Furtado, é um “fenômeno emi-
nentemente histórico”, determinado pela 
realidade de cada sociedade. “De acordo 
ainda com Celso Furtado, o subdesenvol-
vimento, no fundo, é um fenômeno de 
dominação, portanto de natureza cultu-
ral e política, não apenas econômica”.

Tal teoria do subdesenvolvimento 
se mantém extremamente atual, como 
mostra Plínio de Arruda Sampaio Jr., 
professor da pós-graduação em Eco-
nomia na Universidade de Campinas 
(Unicamp); “Mesmo ausente das biblio-
grafias dos cursos de economia e mar-
ginalizado do debate público, o pensa-
mento de Furtado é um fantasma que 
incomoda a burguesia. O motivo é sim-
ples. Como as causas do subdesenvolvi-
mento não são resolvidas, a cada marco 
histórico os problemas se apresentam 
com força redobrada”, diz o economista.

RESENHA

Por Rogério Lessa
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Celso Furtado e a dimensão 
cultural do Desenvolvimento Por sua vez, César Bolaño, mestre em 

Economia Política da Informação, da Co-
municação e da Cultura, relaciona arte, 
liberdade e emancipação na obra de Fur-
tado, sublinhando, na obra do mestre, 
“indícios de que as atividades políticas, 
antes confinadas a questões ancilares 
do processo de acumulação, começam a 
aflorar em outras plagas”. Arte, liberdade 
e emancipação, lembra Bolaño, são temas 
considerados por Furtado como “pontos 
nevrálgicos” da civilização industrial. 

Procurando sistematizar e contextua-
lizar historicamente (período entre 1945 
e 1989) os principais conceitos e argu-
mentos elaborados por Furtado sobre a 
dimensão cultural do desenvolvimento, 
pesquisador do Laboratório de Estudos 
Marxistas (LEMA), Bruno Borja, adotou 
metodologia baseada no materialismo 
histórico e relaciona cultura e tecnologia 
para refletir sobre a formação da teoria 
do subdesenvolvimento. “A moderniza-
ção (para Furtado) da sociedade através 
da importação de bens de consumo 
sem a correspondente diversificação do 
aparelho produtivo seria o ponto central 
da dependência tecnológica”, define.

A relação entre cultura e tecnologia é 
reforçada pelo pesquisador Eduardo da 
Motta e Albuquerque, doutor em Eco-
nomia pela UFRJ. No artigo “Inovação 
em Celso Furtado: criatividade humana 
e crítica ao capitalismo”, Albuquerque re-
aliza uma leitura do livro “Criatividade e 
dependência na civilização industrial”, no 
qual o mestre destaca o papel crescente 
das empresas nacionais na transição para 
uma economia globalizada. “Inovação 
tem múltiplos significados, que vão mui-
to além do progresso tecnológico”, res-
salta o pesquisador, ponderando que a 
inovação está diretamente ligada à criati-
vidade humana e, por conseguinte, à cul-
tura em sua mais ampla expressão. Nos 
entanto, em muitos aspectos, a socieda-
de industrial restringe a criatividade.

Criatividade e dependência

Em seu artigo, Thales Novaes de An-
drade, professor da Universidade Fede-
ral de São Carlos, apresenta Celso Furta-
do como um pensador da criatividade 
e da ciência. E destaca que os grandes 
cientistas sociais se preocupam com o 
tema da criatividade. “A sociedade mo-
derna é e precisa ser criativa. Mas no que 
consiste a criatividade? Como se mani-
festa? É realmente criativa ou padroni-
zada e padronizadora?”, indaga, para, 
em seguida questionar o que seria uma 
“criatividade hegemônica”. Andrade se 
preocupa com o fato de que as socieda-
des latino-americanas (e periféricas) têm 
buscado ajustar seus sistemas de produ-
ção científica e tecnológica 
aos parâmetros centrais, 
apontando para a relação 
de dependência tão enfa-
tizada por Furtado.

“Segundo Celso Furta-
do, a criatividade andou 
sempre de mãos dadas 
com a acumulação. A de-
pendência latino-america-
na se explica fortemente 
por essa forma de organi-
zação do capitalismo que 
atrelou a inventividade 
científica a seus propósi-
tos. E precisamos recriar 
a nossa criatividade cien-
tífica e tecnológica para 
implementarmos uma 
criatividade realmente 
criativa no contexto perifé-
rico”, conclama. 

Seguindo a mesma li-
nha, Jair do Amaral Filho, 
professor da Universidade 
Federal do Ceará (UFCE), 
relaciona cultura, criativi-
dade e desenvolvimento, 
alegando que a necessi-

dade, muitas vezes, é a maior aliada da 
criatividade. “Esta aliança é observada 
desde o início da evolução humana. Do 
ponto de vista econômico, afirma Furta-
do (1978), a necessidade de gerar novo 
excedente econômico, por um grupo ou 
sociedade, se transforma em um desafio 
à inventividade das pessoas”.

Por fim, Carlos Brandão, coordenador 
do Observatório Celso Furtado para o 
Desenvolvimento Regional, reforça que, 
para o Brasil, o legado do plano de es-
tudos e reflexões de Furtado deixa tam-
bém uma agenda política de ação, com 
um sentido claro de necessidade de 
crescente democratização dos centros 
de decisão nacionais.

RESENHA
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No primeiro semestre de 2013, os 
principais indicadores da economia flu-
minense registraram resultados positivos 
em comparação com o primeiro semestre 
de 2012. A indústria total cresceu 1,4%, o 
comércio varejista, 4,2%, o setor de servi-
ços, 6,3% e a arrecadação de ICMS, 7,0%*. 
O emprego formal, apesar de menor em 
comparação ao semestre de 2012, gerou 
cerca de 27 mil postos de trabalho, con-
forme resultados divulgados recente-
mente pelo IBGE, Ministério do Trabalho 
e Secretaria Estadual de Fazenda.

Nos seis primeiros meses do ano a 
produção industrial do Rio de Janeiro, 
medida pelo IBGE, mostrou expansão de 
1,4 % para o total da indústria fluminen-
se, com a maior parte (7) dos doze ramos 
pesquisados apontando crescimento da 
produção. Os setores de veículos auto-
motores (50,3%), Farmacêutica (16,2%) 
e de Borracha e Plástico (11,7%) foram 
os que apresentaram maiores impactos 
positivos.

O comércio varejista, também apre-
sentou, neste período, resultado posi-

tivo na comparação com o período an-
terior, assinalando variação de 4,2% no 
volume de vendas, com destaque para 
os setores cujos bens são consumidos 
pelas famílias: produtos de informática 
e de comunicação (36,9%), materiais de 
construção (10,0%) e veículos (7,2%).

Com relação aos Serviços, este setor 
apresentou crescimento de 6,3% em 
relação ao mesmo período do ano ante-
rior, destacando-se as atividades: Servi-
ços profissionais, administrativos e com-
plementares (8,8%); Transportes (7,2%) 
e Serviço de Informação (6,6%).

Quanto ao emprego formal foram 
gerados no período 27 mil postos de 
trabalho. Tal crescimento deveu-se prin-
cipalmente aos saldos positivos nos em-
pregos na Construção Civil (9.788 pos-
tos) e o setor de Serviços (8.118 postos).

O recolhimento de ICMS no primeiro 
semestre de 2013 apresentou um qua-
dro favorável, com crescimento real de 
7,0% em relação ao mesmo período do 
ano anterior, resultado este superior 

ao do segundo semestre de 2012, que 
alcançou apenas 4,6%, a preços de ju-
nho/2013. Em termos setoriais o compa-
rativo semestral revela que o comércio 
foi o setor que mais se destacou, com 
expansão de 19,4% (no 1º sem/2013) 
contra 2,3% (no 2º sem/2012). A indús-
tria registrou acréscimo de 4,2% (contra 
9,0% em 2012) e os serviços queda de 
-1,4% (contra -3,5%). 

(*) Variação real

Equipe responsável:
Coordenadoria de Políticas Econômicas
Ana Cristina Xavier Andrade
Armando de Souza Filho
Rodrigo Santos Martins
Seráfita Azeredo Ávila

Economia fluminense registra resultado 
positivo no primeiro semestre de 2013
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INDICADORES ECONÔMICOS

INDICADORES DA INDÚSTRIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005-2013

Período Indústria extrativa mineral e de 
transformação

Índice da produção física (2) (r) Base : 
média de 2002=100)

Produtos
selecionados

Construção 
civil  (r)

Serviços industriais de utilidade 
pública

Indústria 
Geral 

(ponderação 
IBGE)

Extrativa 
Mineral

Indústria de 
Transformação

Aço bruto 
(mil t)

Petróleo    
(mil m3) 

( r )
(3)

Gás 
natural 

(106 
m3) (4)

Consumo 
aparente 

de cimento 
(mil t)

Consumo 
de energia 

elétrica 
(Gwh)  
( r ) (5)

Consumo 
de gás 

encanado 
(mil m3) 

( r )

Consumo 
de água 
(mil m3)

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

2011 114,43 117,13 113,85 9.965 90.393 9.387 4.435 34.771 3.993.240 727.164

2012 109,07 116,74 107,41 10.261 89.268 10.344 4.703 35.562 5.554.983 733.098

Jan 98,80 125,07 93,14 831 8.170 907 351 2.952 300.155 60.102

Fev 101,36 116,38 98,13 809 7.583 814 343 3.096 339.902 60.930

Mar 110,97 118,90 109,26 959 7.619 853 416 3.265 416.903 63.844

Abr 106,60 113,62 105,09 899 7.119 810 355 3.079 498.348 63.126

Mai 112,07 119,93 110,37 816 7.513 845 422 2.902 417.254 62.275

Jun 101,46 114,22 98,71 772 7.261 855 378 2.805 406.960 60.721

Jul 111,77 117,61 110,51 950 7.527 881 428 2.728 366.154 59.579

Ago 115,96 116,84 115,77 873 7.422 879 453 2.847 364.782 60.046

Set 107,96 107,58 108,05 910 6.821 862 389 2.851 531.031 56.711

Out 117,67 116,82 117,86 891 7.370 889 433 2.905 644.229 59.486

Nov 115,99 113,72 116,48 769 7.219 857 389 3.041 663.546 60.971

Dez 108,18 120,22 105,58 782 7.644 892 348 3.091 605.719 65.307

2013 

Jan 107,64 116,83 105,66 7.512 865 3.206 647.754 63.287

Fev 99,50 101,73 99,01 6.534 757 3.054 563.776 67.623

Mar 107,86 107,43 107,95 6.572 837 3.193 596.154 63.460

Abr 108,69 108,47 108,74 6.554 828 582.915 64.678

Mai 109,85 107,94 110,26 6.955 808 692.028 61.759

Jun 106,74 109,42 106,16 7.175 832 634.557 61.465

Variações
(%)

      

No mês -2,8 1,4 -3,7 1,7 3,2 3,0 -10,6 4,6 -8,3 -0,5

No mês/
mês do ano 
anterior 5,2 -4,2 7,5 -2,9 -1,2 -2,7 1,2 -2,2 55,9 1,2

Acumulada 1,4 -8,0 3,8 3,0 -8,8 -3,1 6,1 1,5 56,2 3,0
Fontes: IBGE/DPE/Departamento de Indústria, IBS e Petrobrás, ANP - Boletim Mensal de Produção submetido à ANP  , Sind.Nac. Indústria de Cimento,  LIGHT, AMPLA, CENF, CEG-CEGRIO e CEDAE.  
Notas:             
(1) Quando se tratar de índices os valores anuais são médios.
(2)  Dados sujeitos a retifi cações            
(3) Petróleo: óleo e condensado. Não inclui LGN (GLP e C5+).         
(4) O valor total da produção inclui os volumes de rejeição, queimas e perdas, e consumo próprio de gás natural.      
(5) Aos dados da Light, Ampla e CENF foram agregados o consumo dos clientes do Mercado Livre de energia.
 Dados sujeitos a retifi cação.            
(r) dados retifi cados             
Variações percentuais             
No mês = mês de referência/mês anterior            
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior 
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INDICADORES DO COMÉRCIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005-2013
Período Comércio Varejista (r) Comércio 

Atacadista
Comércio Exterior Registro de empresas na Junta 

Comercial                  

índice de receita  
nominal de vendas 
no varejo Rio de 

Janeiro

índice de volume 
de vendas no 
varejo  Rio de 

Janeiro

Comercialização 
de hortigranjeiros 
cereais e pescado 

na CEASA - 
Grande Rio

Exportações Importações Constituição Extinção

Indice base fi xa                 
( 2011=100)

Indice base fi xa               
( 2011=100)

(Em mil t)  (FOB - 1000 US$) (em unidades)

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

2011 100,00 100,00 1.845 27.544.323 17.362.343 40.746 9.002

2012 108,90 104,05 1.009 28.771.132 20.267.726 44.023 9.237

Jan 99,69 97,47 134 2.236.590 1.453.808 2.996 833

fev 96,40 94,26 141 2.452.972 1.062.527 2.955 669

Mar 104,48 102,46 137 2.811.622 1.423.110 3.873 835

Abr 98,72 96,61 104 3.169.251 1.874.002 3.300 675

Mai 102,87 100,10 113 2.330.674 2.122.945 3.694 890

Jun 102,81 99,04 120 1.529.905 2.035.161 3.354 791

Jul 105,35 100,82 118 1.999.657 1.562.546 4.940 994

Ago 109,12 103,38 141 2.925.198 1.889.690 4.813 963

Set 105,54 99,14 124 2.160.393 1.918.881 3.618 685

Out 113,04 105,49 140 1.626.580 1.785.580 4.244 701

Nov 112,05 105,26 114 2.962.056 1.569.855 3.299 571

Dez 156,68 144,51 133 2.566.234 1.569.621 2.937 630

2013 

Jan 112,99 103,20 138 861.043 2.109.669 3.169 649

fev 105,09 94,92 146 1.546.275 1.686.481 2.713 500

Mar 123,25 110,05 137 2.734.034 1.894.328 3.317 552

Abr 112,27 99,37 164 1.277.813 1.648.871 3.834 573

Mai 120,47 105,87 151 1.863.249 2.242.341 3.703 539

Jun 115,11 101,10 147 1.236.911 1.729.709 3.560 552

Variações(%)

No mês -4,4 -4,5 -2,9 -33,6 -22,9 -3,9 2,4

No mês/mês do 
ano anterior 12,0 2,1 22,2 -19,2 -15,0 6,1 -30,2

Acumulada 13,9 4,2 17,6 -34,5 13,4 0,6 -28,3
Fontes: IBGE/Diretoria de Pesquisa/Departamento de Comércio e Serviços, CEASA - Central de Abastecimento, SECEX - Secretaria de Comércio Exterior, JUCERJA - Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro.       
Nota: (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 fi xa = 100, a partir de 
2000 os novos índices passaram a ser o Índice Nominal de Vendas do Varejo e Índice de Volume de Vendas do Varejo.   
(r) Dados retifi cados     
Variações percentuais        
No mês = mês de referência/mês anterior        
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior        
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior        
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INDICADORES ECONÔMICOS

ÍNDICE DA RECEITA NOMINAL DE SERVIÇOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2012-2013

Período Índice da Receita nominal de serviços Base: Média de 2011=100                                                                                     
 (Número índice)

 Total Serviços 
prestados às 

famílias

Serviços de 
informação e 
comunicação

Serviços 
profi ssionais, 

administrativos e 
complementares 

Transportes, 
serviços 

auxiliares aos 
transportes

Outros serviços

2011 112,2 111,4 107,9 113,7 115,9 115,8

Jan 105,4 111,9 100,1 101,6 109,7 114,5

Fev 101,3 102,2 101,4 98,0 104,4 96,6

Mar 109,0 108,6 106,9 106,1 112,4 113,7

Abr 107,5 106,4 102,7 108,0 112,2 112,3

Mai 110,9 104,9 107,8 111,0 116,2 111,5

Jun 111,7 112,9 108,2 115,2 113,2 112,5

Jul 114,1 110,0 107,1 116,0 119,7 125,8

Ago 114,6 110,2 111,2 115,9 120,2 111,7

Set 111,3 109,4 108,8 114,0 113,9 108,7

Out 117,2 112,1 111,6 120,4 123,1 119,5

Nov 115,2 116,1 111,8 119,2 117,1 113,0

Dez 128,4 132,3 116,8 139,4 128,4 149,6

2012 

Jan 113,7 121,7 106,4 113,9 122,2 107,1

Fev 106,7 110,7 105,2 106,7 109,6 99,3

Mar 116,3 118,8 114,3 109,5 124,9 108,3

Abr 114,0 112,1 114,3 116,2 116,5 101,1

Mai 115,6 109,2 113,3 121,7 120,9 100,2

Jun 120,3 112,2 115,2 128,0 122,1 127,7

Variações(%)

No mês     4,1     2,7     1,7     5,2     1,0  27,4

No mês/mês do ano anterior     7,7    -0,6     6,5    11,1     7,9   3,5

Acumulada     6,3     5,8     6,6     8,8     7,2  -2,6

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços
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INDICADORES DO NÍVEL DE EMPREGO FORMAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005-2013

Período Total Indústria Construção Civil Comércio Serviços Agropecuária/Outros

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

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

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

2012 1.774.154 1.668.501 205.108  189.798 231.990 206.687 457.355 439.126 860.008 808.485 19.693 24.405

Jan 141.614 142.208 18.281 15.645 19.186 14.157 33.826 45.635 69.044 65.498 1.277 1.273

fev 146.078 130.007  15.336  15.403  21.548 13.812 31.583 35.660 76.025 63.752 1.586 1.380

Mar 158.597 146.587 19.290 17.343 21.909 17.231 38.505 39.190 77.099 70.569 1.794 2.254

Abr 149.663 131.122  17.629  14.897  21.042 15.120 36.781 33.003 72.476 66.725 1.735 1.377

Mai 151.703 139.673 17.660 15.907 20.372 18.101 36.956 37.091 73.450 67.174 3.265 1.400

Jun 151.143 143.282  17.555  16.202  19.453 19.256 36.900 35.991 74.015 70.298 3.220 1.535

Jul 156.863 143.424 17.659 16.785 20.786 18.184 38.482 35.926 78.168 70.951 1.768 1.578

Ago 157.780 148.152  18.310  16.922  20.486 17.385 39.292 38.150 78.188 73.613 1.504 2.082

Set 143.311 127.448 17.638 14.921 19.325 16.882 36.129 32.814 69.022 61.464 1.197 1.367

Out 144.999 138.135  17.735  15.925  19.454 18.945 39.302 34.676 67.503 66.578 1.005 2.011

Nov 147.555 134.322 16.457 15.158 16.311 21.808 47.002 33.352 66.932 60.882 853 3.122

Dez 124.848 144.141  11.558  14.690  12.118 15.806 42.597 37.638 58.086 70.981 489 5.026

2013

Jan 149.321 173.971 16.956 17.455 20.088 19.787 36.756 52.246 74.088 81.112 1.433 3.371

fev 146.122 137.430  17.028  16.157  18.049 14.542 34.668 37.950 74.168 67.255 2.209 1.526

Mar 166.080 150.721 20.116 17.722 22.048 17.752 40.140 40.207 81.681 73.593 2.095 1.447

Abr 164.647 149.647  18.664  17.325  21.592 18.778 40.721 37.612 81.578 74.140 2.092 1.792

Mai 163.470 158.895 20.033 17.004 19.481 20.823 40.526 41.887 80.485 77.943 2.945 1.238

Jun 158.044 150.213  17.837  17.152  20.184 19.972 40.794 40.502 76.308 71.177 2.921 1.410

Variações(%)

No mês -3,3 -5,5 -11,0 0,9 3,6 -4,1 0,7 -3,3 -5,2 -8,7 -0,8 13,9

No mês/mês 
do ano anterior 4,6 4,8 1,6 5,9 3,8 3,7 10,6 12,5 3,1 1,3 -9,3 -8,1

Acumulada 5,4 10,6 4,6 7,8 -1,7 14,3 8,9 10,5 5,9 10,2 6,4 17,0

Fontes: IBGE/Diretoria de Pesquisa/Departamento de Comércio e Serviços, CEASA - Central de Abastecimento, SECEX - Secretaria de Comércio Exterior, JUCERJA - Junta     
Comercial do Estado do Rio de Janeiro e SEF - Secretaria de Estado de Fazenda.       
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 fi xa = 100, a partir de 
2000 os novos índices passaram a ser o Índice Nominal de Vendas do Varejo e Índice de Volume de Vendas do Varejo.     
(r) Dados retifi cados       
Variações percentuais       
No mês = mês de referência/mês anterior       
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior
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Período Arrecadação Transferências

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

2005 13.396.582 778.177 389.005 214.387

2006 14.804.973 866.386 430.522 267.231

2007 15.671.288 992.713 489.012 348.084

2008 17.835.539 1.251.769 585.880 423.839

2009 18.619.452 1.176.140 553.124 358.013

2010 22.100.628 1.301.949 596.172 465.225

2011 24.808.160 1.557.987 734.369 626.053

2012 26.918.030 1.650.224 750.653 610.376

Jan 2.407.688  137.005 66.351 25.860

Fev 2.000.794  165.728 80.261 54.023

Mar 2.127.667  112.556 54.510 48.117

Abr 2.344.079  141.857 62.157 52.661

Mai 2.029.227  158.657 76.837 57.788

Jun 2.197.543  135.390 65.569 51.626

Jul 2.232.963  101.105 48.965 48.143

Ago 2.243.382  111.567 54.031 53.213

Set 2.308.958  97.619 47.277 53.815

Out 2.239.573  103.627 50.186 52.012

Nov 2.393.804  140.069 67.835 52.656

Dez 2.392.352  245.044 76.674 60.462

2013

Jan 2.656.498 ... 70.892  65.708 

Fev 2.396.136 ... 95.378  50.453 

Mar 2.340.819 ... 54.931  44.539 

Abr 2.492.091 ... 58.939  40.840 

Mai 2.380.859 ... 84.688  54.917 

Jun 2.666.482  70.654 57.197

No mês 12,0 ... -16,6 4,2

No mês/mês do ano anterior 21,3 ... 7,8 10,8

Acumulada 13,9 ... 7,3 8,1

INDICADORES DE FINANÇAS PÚBLICAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005-2013

Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Secretaria de Estado de Fazenda -SEFAZ.
Notas:
(1) Valores correntes apurados com base na data de recolhimento e não na do repasse fi nanceiro.
(2) Deduzidos 15% para o FUNDEF. A partir de 2007, deduzidos 18% para o FUNDEB.
Variações percentuais
No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior
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ÍNDICE DE PREÇOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2005-2013

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

  Média Mão -de- Obra Materiais de 
construção

IPCA Total(2)

2005 330,488 319,144 367,628 282,483 2.562,452

2006 336,182 336,457 398,625 289,609 2.682,550

2007 353,265 354,437 427,783 299,208 2.770,837

2008 392,943 383,284 462,595 323,566 2.922,749

2009 399,983 375,001 456,188 316,206 3.080,190

2010 422,292 447,831 538,696 368,713 3.238,719

2011 458,279 406,133 596,819 320,179 3.450,805

2012 485,509 430,442 653,071 328,873 3.673,843

Jan 465,979 413,780 606,949 326,803 3.578,330

Fev 467,308 415,063 603,793 330,431 3.612,320

Mar 469,910 415,146 603,793 330,563 3.610,510

Abr 474,683 433,122 664,535 327,092 3.639,760

Mai 479,019 433,858 665,664 327,681 3.642,310

Jun 482,311 434,249 667,928 327,124 3.650,690

Jul 488,621 434,292 667,928 327,189 3.670,400

Ago 495,949 433,858 667,928 326,535 3.686,920

Set 500,314 435,593 667,928 329,212 3.714,200

Out 498,739 437,509 673,471 329,311 3.731,660

Nov 499,989 438,691 673,471 331,155 3.750,320

Dez 503,283 440,138 673,471 333,374 3.798,700

2013 

Jan 504,830 441,723 673,471 344,664 3.826,430

Fev 505,832 444,285 672,191 345,801 3.836,000

Mar 507,375 444,551 672,191 346,562 3.846,360

Abr 507,087 462,111 726,773 346,840 3.869,050

Mai 508,715 434,246 634,909 348,435 3.893,430

Jun 512,598 467,943 729,765 349,062 3.918,740

No mês 0,76 7,76 14,94 0,18 0,65

12 meses 6,28 7,76 9,26 6,71 7,34

No ano 1,85 6,32 8,36 4,71 3,16

Fonte: FGV - Fundação Getúlio Vargas e IBGE.    
(1) Média anual  (2) Base dez, 93 =100    
Nota : A partir de jan 2011, a fonte do índice de construção é o IBGE.



47Revista de Economia Fluminense



Fundação Ceperj
Fundação Centro Estadual de Estatísticas,

Pesquisas e Formação de Servidores Públicos
do Rio de Janeiro 

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

Informações:
www.ceperj.rj.gov.br


