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• Ainda há saída!



PIB

O Estado do RJ, ainda se mostra abatido pela recessão econômica e pelo rombo fiscal
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Fonte: IBGE e Firjan
Nota: (*) estimativa para o Estado do RJ
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Rio de Janeiro Brasil

 A economia do estado Rio de Janeiro seguiu em direção 
contrária a do Brasil em 2017. 

 O PIB estimado do RJ aponta queda de -0,6% em 2017, 
frente a um crescimento de 1% do PIB nacional.

 Os problemas que originaram a crise no Rio não são 
diferentes dos que afetam o Brasil: o descontrole dos 
gastos públicos e a queda acentuada da arrecadação

 O PIB trimestral fluminense cresceu 1,4% no 1º 
trim./2018, quando comparado com o mesmo período 
de 2017, o que revela uma desaceleração na 
recuperação da economia do estado. 
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Dívida líquida x Receita líquida

A arrecadação caiu e o endividamento aumentou no RJ

Índice da dívida líquida em relação á receita líquida
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Fonte: Exame

 A relação dívida receita líquida é crescente desde 2013.
 Entre 2006 e 2014, o petróleo teve um papel fundamental na economia do Rio de Janeiro. O Estado teve um 

crescimento extraordinário de suas receitas e empregos originados no setor petrolífero. 

 Os Royalties e Participação Especial (PE) com a produção de petróleo somaram R$ 91,9 
bilhões entre 2006 e 2014. Nos últimos dois anos, especialmente, devido à queda do barril 
de petróleo, a arrecadação de receita de Royalties e PE caiu 30%, para R$ 7,2 bilhões.



O taxa de desocupação do RJ se tornou uma 

Taxa de desocupação (%)

O efeito da crise na taxa de desocupação
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PIB de serviços em índice de base 100 de 2012 x 
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A alta taxa de desemprego deve-se, sobretudo, 
à queda na atividade do setor de serviços

Fonte: IBGE
Nota: (*) até junho/2017

 O RJ foi o estado o que mais fechou postos de trabalho em 2017 e, também, está entre aqueles onde a crise fiscal é 
mais aguda.

 O estado teve a 5ª maior taxa de desemprego no 1º semestre de 2017 (15,6%) 
 No 1º semestre de 2018, a taxa de desemprego do RJ ficou em 15%.
 O elevado nível de desemprego afeta a demanda por moradia e por serviços em geral.

*
Pernambuco Alagoas Bahia Amapá Rio de

Janeiro
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Fonte: IBGE
Nota: (*) até junho/2017

70% do PIB do RJ foi 
gerado no setor de 

serviços (2015) 



Ainda há saída!

Recuperação da atividade no setor petrolífero
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Participações Governamentais 
Royalties + Participação Especial

Rio de Janeiro
69%
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Distribuição da produção de petróleo por estado

Fonte: ANP e projeção CBIE  O RJ, responsável por 69% da produção nacional de petróleo e 
gás começa a se beneficiar da elevação da receita com royalties e 
participação especial.

 O aumento da arrecadação persistirá pelos próximos anos graças 
ao fomento de investimentos propiciado pelo novo calendário de 
leilões e ajustes regulatórios no setor. 

 No entanto, as autoridades devem entender que a renda do 
petróleo não é estável e, muito menos, inesgotável, mantendo 
acesa a experiência recente vivida pelo estado.
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 O cenário de recuperação do setor petrolífero, 
acompanhado pela recente valorização do barril de 
petróleo no mercado global, vem ampliando as 
perspectivas positivas para o Brasil, após cerca de dois 
anos de uma intensa crise. 

69%

Fonte: ANP
Nota: agosto/2018




