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Panorama geral

Antes
• Caos administrativo
• Segurança pública
• Máquina obsoleta
• Falência financeira

• Abandono do interior
• Ambiente pouco amigável
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Panorama geral

Antes
• Caos administrativo

Agora
• Avanços econômicos e sociais

• Segurança pública

• Renda

• Máquina obsoleta

• Educação

• Falência financeira

• Gestão fiscal

• Abandono do interior
• Ambiente pouco amigável

• Segurança pública

• Oportunidades
• Volumes recordes de investimento
• Calendário de megaeventos
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Quais foram os aceleradores?

• Choque de gestão do setor público: ações para a redução do custeio,
capacitação dos servidores, combate à corrupção e a informatização da
máquina do estado (ex.: INEA, JUCERJA)
• Segurança: UPP e aumento do efetivo policial no estado
• Pré-sal: forte estímulo para cadeia O&G e naval, expansão do setor de P&D
com atração de grandes Centros Internacionais de Pesquisa

• Mecanismos de fomento ao investimento: setor financeiro, em especial
bancos públicos e agências estatais, aumentaram as linhas de fomento (ex.:
BNDES e AgeRio)
• Grandes investimentos: Porto do Açu, setor automotivo, Comperj, Porto
Maravilha, dentre outros
• Calendário de megaeventos: Rio+20, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos
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Dados do Rio de Janeiro

Força Econômica
•

PIB de R$ 539,9
bilhões, equivalente
ao de Portugal

•

Responde por 11,2%
do PIB nacional

•

População
•

16 milhões,
equivalente à
população da
Holanda

•

Força de trabalho de
4,6 milhões, 40%
maior que a
população do
Uruguai

Renda per capita de
R$ 33.0 mil (37,1%
acima da média
nacional)
•

•

Taxa de desemprego
de 4,5%, contra 5,4%
no Brasil

Fontes: CIA, IBGE, ANP, MDIC, FIRJAN

2º maior nível de
escolaridade do país
(10,7% da população
com 15 anos de
estudo ou mais)

Localização
Privilegiada

Recursos Naturais
•

•

•

Produz cerca de
72% do petróleo
nacional ou o
equivalente à
produção da
Noruega
Produz cerca de
35% do gás natural
do país ou o
equivalente ao
consumo total da
Áustria
Aproximadamente
60% da área do présal está localizada
defronte ao estado

•

Geograficamente
responde por apenas
0,5% do território
nacional

•

Aproximadamente
50% do PIB do Brasil
está concentrado a
um raio de 500 km
do Rio de Janeiro

•

Os portos do Rio de
Janeiro respondem
por 12% do fluxo de
comércio brasileiro
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Evolução dos
Investimentos anunciados

R$ 235,6 bi

+ 86,5%
R$ 211,5 bi
R$ 181,4 bi

R$ 126,3 bi
+ 11,4%
+ 16,6%
+ 43,6%

2010-2012

2011-2013

2012-2014

2014-2016
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Investimentos por setor de atividade
para o período 2014-2016

4,2%
Instalações Olímpicas
R$ 9,9 bilhões

1,5%
Turismo
R$ 3,5 bilhões

0,3%
Outros
R$ 0,8 bilhão

16,1%
Infraestrutura
R$ 37,9 bilhões

R$ 235,6

bilhões
60,7%
Petróleo e Gás
R$ 143,0 bilhões
17,2%
Indústria de Transformação
R$ 40,5 bilhões
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Infraestrutura
no período 2014-2016
11,8%
Saneamento Básico
R$ 4,5 bilhões

18,3%
Desenvolvimento Urbano
R$ 6,9 bilhões

R$

37,9

bilhões
46,4%
Transporte/Logística
R$ 17,6 bilhões
23,5%
Energia Elétrica
R$ 8,9 bilhões
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Indústria de transformação
no período 2014-2016

3,9%
Farmacêutico
R$ 1,6 bilhão

3,1%
Siderurgia
R$ 1,3 bilhão

1,7%
Outros
R$ 0,7 bilhão

9,7%
Automotivo
R$ 3,9 bilhões

R$

40,5

bilhões
51,6%
Petroquímico
R$ 20,9 bilhões
30,0%
Construção Naval
R$ 12,1 bilhões
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Investimentos estrangeiros na
Indústria de transformação: 2014-2016

Setor

Empresa

Valor
(R$ bilhões)

Rolls-Royce

1,2

Peugeot Citroën

1,2

Nissan

0,9

Michelin

0,8

MAN Latin America

0,8

Coca-Cola

0,5

Land Rover

0,3

Outros (B. Braun, Halliburton, Holcim, Intermoor)

0,2

Total

5,9
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Investimentos por região

Região

R$ bilhões

Participação (%)

Empreendimentos

Município do Rio de Janeiro

37,8

16,1

57

Demais municípios do estado

54,8

23,2

51

Leste Fluminense

25,6

10,9

9

Sul Fluminense

14,0

6,0

9

Baixada Fluminense

13,8

5,8

9

Norte Fluminense

0,9

0,4

10

Serrana

0,3

0,1

1

Noroeste Fluminense

0,1

0,02

2

Centro-Norte Fluminense

0,1

0,02

2

Várias*

143,0

60,7

9

Total

235,6

100

108

* Investimentos que não se restringem a uma única região, a exemplo dos investimentos em petróleo e gás
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Grandes investimentos trazem
GRANDES OPORTUNIDADES e
GRANDES DESAFIOS para o estado.
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Desafios
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Desafios para criar um
estado mais competitivo
Infraestrutura
• Os acessos aos portos são dimensionados para a demanda presente e
futura?
• As rodovias, trens e metrôs atendem a necessidade de transporte de cargas e
pessoas?
• Temos redes de mobilidade adequadas?

• Existe adequada distribuição de energia e cobertura de telecomunicações em
todas as regiões?
Investimentos
• Todas as regiões recebem investimentos?
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Desafios para criar um
estado mais competitivo
Segurança tributária
• Há um sistema tributário amigável?
• Há programas direcionados para setores estratégicos?

Saneamento ambiental
• A coleta e tratamento de esgoto é universal, ao menos nos centros urbanos?
• A distribuição de água atende à toda a população urbana adequadamente?
• A coleta e destinação segura de resíduos atende a todo estado?
Educação
• Há professores suficientes?
• Há laboratórios bem equipados em todas as escolas?

• Os diretores são capacitados em gestão escolar?
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O que vemos para o futuro?

• Forte aumento populacional e do mercado consumidor
• Possibilidade de consolidação da cadeia de P&G: pesquisa, polo navipeças,
subsea

• Ampliação da diversificação econômica, com turbulências
• Oportunidades para o setor privado atuar nos gargalos ainda existentes:

• Mobilidade e logística
• Saneamento ambiental (água, esgoto e tratamento de resíduos)
• Educação
• Saúde
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Conclusões

• O estado do Rio de Janeiro receberá enorme volume de investimentos entre
2014 e 2016
• O estado receberá expressivos investimentos em infraestrutura, com
destaque para o setor de transporte e logística
• A indústria de transformação receberá vultosos investimentos, com
importante participação de empresas de origem estrangeira

• Os investimentos não estão restritos à cidade do Rio de Janeiro, estando
presentes em todo o estado
• É preciso avançar no debate sobre os desafios e em ações concretas para
que o estado possa se aproveitar das inúmeras oportunidades da melhor
maneira possível
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Obrigado!
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