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Resumo Executivo

Atividade Econômica

Mercado de trabalho

▪ Perspectiva dos empresários para o futuro segue melhorando

▪ Comércio varejista apresenta bons resultados, puxado principalmente por
Tecidos, vestuário e calçados, e Móveis e eletrodomésticos, assim como no
nível nacional

▪ PMC retoma o nível pré-pandemia enquanto PIM, PMS e IBCR-RJ estão
próximos

▪ Estado teve o terceiro melhor saldo de emprego, mas continua tendo de
longe o pior saldo durante a pandemia

▪ Recuperação em Alojamento e alimentação e Comércio. No entanto,
Transporte, armazenamento e correio ainda acumula saldo negativo

Expectativa de último trimestre do ano positivo logo que a maior parte da população adulta esteja vacinada.



Resumo Executivo

▪ Programas de crédito

▪ Queda no número de hospitalizações, casos e óbitos na capital

▪ Expectativa de vacinação de toda população adulta até o último trimestre do ano

Fiscal

Pandemia

Inflação

▪ Junho/21: 6,85%. 1,51 p.p. abaixo do nível nacional (8,35%)

▪ Reajustes na conta de luz e no preço do combustível podem afetar próximos meses
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2.317.147

1ª dose:

2ª dose:

62,5% 
da população acima de 

18 anos já receberam pelo 
menos a 1ª dose

6.529.272

16,4% 
da população acima de 18 
anos já receberam a 2ª dose

Estimativa da 
população 
fluminense 
vacinada

Fontes: IBGE e Ministério da Saúde. Elaboração: IFec RJ.



2.317.147

Estimativa da população fluminense vacinada



Estimativa da população fluminense vacinada

Seguindo o ritmo de vacinação atual, 
espera-se que toda a população 

adulta tenha recebido a 1ª dose da 
vacina até meados de agosto

Cerca de 3 meses depois, próximo a 
novembro,  quase toda a população 

adulta já poderá estar imunizada
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Segue tendência de 

recuperação iniciada 

em ago/20, com 

reversão da curva

RJ|Atividade Econômica

Empregos formais - CAGED

Destaque para região 

metropolitana, que vem se 

recuperando rapidamente

Saldo do setor de serviços 

em 2021 já repõe 1/3 dos 

empregos perdidos no 

setor no ano anterior



17.657

Saldo do Brasil

Saldo do Estado do 

Rio de Janeiro

O ERJ foi o 
estado com 

terceiro
maior saldo 

em maio

279.594

RJ|Atividade Econômica

Saldo mensal do Caged



RJ|Atividade Econômica

Saldo mensal do CagedSaldo mensal do Caged



No mês passado, o saldo fluminense representava 3,7% do nacional.

Em maio, a participação foi de 6,4%

Historicamente, o Rio de Janeiro é responsável por cerca de 

9% do emprego formal do país

No entanto, há sinais de melhora. 

Em 2021, apenas 3,8% do saldo líquido provém do estado, que 
foi o mais afetado pela pandemia.

RJ|Atividade Econômica



Saldo mensal acumulado do Caged desde jan/2020

RJ|Atividade Econômica



Saldo mensal acumulado do Caged desde jan/2020 por região

RJ|Atividade Econômica



RJ|Atividade Econômica

Saldo de empregos formais em maio/21 por grupamento econômico

Aproximadamente, 63% do saldo de maio 

é observado no setor de serviços

e 18% no setor do comércio



Saldo de empregos formais acumulado desde jan/2020 por grupamento 

econômico

RJ|Atividade Econômica

Apenas três estados acumulam déficit de 

empregos formais desde 2020. O RJ tem o pior 

saldo disparado, com -87.666 acumulado. 



RJ|Atividade Econômica

Saldo mensal de empregos por seção em maio de 2021

Recuperação em Comércio e 
Alojamento e alimentação, que 

registraram saldo negativo em abril

Nota: “Outras atividades de serviços” consiste na

união de atividades de reparação de equipamentos

pessoais, serviços de beleza e estética, lavanderias,

tinturarias, sindicatos e atividades funerárias

Entre as 13 seções do setor de 
serviços, 10 apresentaram saldo 

positivo no mês



RJ|Atividade Econômica

Saldo de empregos por seção acumulado desde jan/2020

Nota: “Outras atividades de serviços” consiste na

união de atividades de reparação de equipamentos

pessoais, serviços de beleza e estética, lavanderias,

tinturarias, sindicatos e atividades funerárias

Apesar dos melhores resultados 
recentes, a maior parte das atividades 

do setor do comércio e serviços 
seguem com acumulado negativo

Apresentam saldos positivos aquelas 
ligadas a saúde e cuidados e 

aquelas com maior facilidade de 
adesão ao trabalho remoto



RJ|Atividade Econômica

Saldo acumulado do Caged por ocupação em maio/21

Fonte: Novo Caged. Elaboração: IFec RJ

# Top 10 Ocupações
Saldo 

acumulado
Salário 

mediano

1 Vendedor de comércio varejista 14.320 R$ 1.242,00

2 Assistente administrativo 13.640 R$ 1.441,76

3 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas 11.813 R$ 1.163,55

4 Faxineiro 11.590 R$ 1.200,00

5 Alimentador de linha de produção 10.612 R$ 1.392,60

6 Auxiliar de escritório 10.569 R$ 1.244,95

7 Servente de obras 9.502 R$ 1.211,73

8 Atendente de lojas e mercados 7.434 R$ 1.262,00

9 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 7.433 R$ 1.889,80

10 Trabalhador agropecuário em geral 6.992 R$ 1.177,51



RJ|Atividade Econômica

Saldo acumulado do Caged por ocupação em maio/21

Fonte: Novo Caged. Elaboração: IFec RJ

# Bottom 10 Ocupações
Saldo 

acumulado
Salário 

mediano

1 Vigilante -2.716 R$ 1.511,50

2 Trabalhador da cultura de milho e sorgo -1.498 R$ 1.440,00

3 Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) -1.283 R$ 1.125,58

4
Operador de linha de montagem (aparelhos 

eletrônicos)
-841 R$ 1.500,00

5 Carregador (aeronaves) -600 R$ 1.287,01

6 Atleta profissional de futebol -532 R$ 1.200,00

7 Motorista de ônibus urbano -457 R$ 2.075,00

8 Classificador de grãos -426 R$ 1.425,00

9 Caldeireiro (chapas de ferro e aço) -420 R$ 2.408,44

10 Montador de veículos (linha de montagem) -418 R$ 2.076,80



RJ|Atividade Econômica

Saldo acumulado do Caged por ocupação desde janeiro de 2020

Fonte: Novo Caged. Elaboração: IFec RJ

# Top 10 Ocupações
Saldo 

acumulado
Salário 

mediano

1 Técnico de enfermagem 7.874 R$ 1.665,93

2 Alimentador de linha de produção 4.871 R$ 1.238,10

3 Repositor de mercadorias 4.121 R$ 1.246,00

4 Servente de obras 2.980 R$ 1.372,80

5 Atendente de lojas e mercados 2.701 R$ 1.246,00

6 Motofretista 2.322 R$ 1.146,51

7 Enfermeiro 2.293 R$ 3.159,00

8 Embalador, a mão 2.033 R$ 1.238,00

9 Faxineiro 1.996 R$ 1.239,00

10 Atendente de farmácia - balconista 1.813 R$ 1.290,00



RJ|Atividade Econômica

Saldo acumulado do Caged por ocupação desde janeiro de 2020

Fonte: Novo Caged. Elaboração: IFec RJ

# Bottom 10 Ocupações
Saldo 

acumulado

Salário 

mediano

1 Vendedor de comércio varejista -18.323 R$ 1.246,00

2 Motorista de ônibus urbano -9.352 R$ 2.465,95

3 Cozinheiro geral -5.970 R$ 1.284,00

4 Atendente de lanchonete -5.437 R$ 1.125,71

5 Auxiliar de escritório -4.995 R$ 1.245,08

6 Assistente administrativo -4.909 R$ 1.455,00

7 Garçom -4.408 R$ 1.235,79

8 Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) -2.476 R$ 1.326,09

9 Auxiliar nos serviços de alimentação -2.425 R$ 1.243,84

10 Supervisor administrativo -2.386 R$ 2.227,88



A PMC mostra aceleração 

no ERJ em maio, enquanto 

o nível nacional passou por 

uma desaceleração

RJ|Atividade Econômica

Indicadores

Índice de Atividade do 

Banco Central para o ERJ 

segue crescendo e está no 

maior nível desde o início da 

pandemia enquanto para o 

Brasil há retração

No ERJ, o crescimento nos 

serviços em maio reverte a 

queda ocorrida em março.

No Brasil, a recuperação 

caminha a passos mais 

largos



Índices dessazonalizados: IBC, PMC, PMS e PIM. Jan/2020 = 100

PMC cresce mais, em relação ao 
mês imediatamente anterior, com 

ajuste, no ERJ do que o Brasil e 
atinge patamar pré-pandemia

RJ|Atividade Econômica

Variação contra mês anterior, 
com ajuste sazonal:

IBC-RJ    + 0,8 %
PIM-RJ    + 4,3 %

PMC-RJ  + 1,8 %
PMS-RJ   + 0,5 %



RJ|Atividade Econômica

Variação contra mês anterior, 
com ajuste sazonal:

IBC-BR     - 0,4 %
PIM-BR    + 1,4 %

PMC-BR  + 1,4 %
PMS-BR   + 1,2 %

Índices dessazonalizados: IBC, PMC, PMS e PIM. Jan/2020 = 100



RJ|Atividade Econômica

PMC – Variação acumulada de 12 meses (%)



RJ|Atividade Econômica

Maio/21: PMC – Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior)

+ 6,5 % 
acumulado no ano no ERJ

Tecidos, vestuário e calçados

+ 52,8 %

Móveis e eletrodomésticos 

+ 41,5 %

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

+ 28,0 %

Combustíveis e lubrificantes

+ 13,6 %

Nota: “Outros artigos de uso pessoal e doméstico” consiste na união de atividades de comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios;

peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; artigos recreativos e esportivos; artigos de óptica; joias e relógios; e

outros produtos não especificados anteriormente. Fonte: IBGE.



RJ|Atividade Econômica

Maio/21: PMC – Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior)

Brasil
Rio de Janeiro (UF)

Nota: “Outros artigos de uso pessoal e doméstico” consiste na união de atividades de comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios;

peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; artigos recreativos e esportivos; artigos de óptica; joias e relógios; e

outros produtos não especificados anteriormente. Fonte: IBGE. Elaboração: IFec RJ.



RJ|Atividade Econômica

PMS – Variação acumulada de 12 meses (%)



RJ|Atividade Econômica

Maio/21: PMS – Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) 

Variação de + 4,6% acumulada no ano no ERJ 

Serviços profissionais, administrativos e complementares + 12,5%

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio + 13%

Outros serviços + 7,6%

Fonte: IBGE. Elaboração: IFec RJ

Nota: “Outros serviços” consiste na união de atividades imobiliárias, de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas,

reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e objetos pessoais e domésticos, (continua)



RJ|Atividade Econômica

Maio/21: PMS – Variação acumulada no ano (base: igual período do ano anterior) 

Brasil
Rio de Janeiro (UF)

(conclusão) atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, e atividades relacionadas à agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, e à indústria

geral. “Serviços prestados às famílias” consiste na união de atividades de hotéis, restaurantes, educação, artes, cultura, esporte e recreação.

No entanto, em 
mai/21 o crescimento 
da atividade foi de, 
aproximadamente, 
80% em relação a 
mai/20  no ERJ e 

no país

Fonte: IBGE. Elaboração: IFec RJ.
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RJ|Inflação

IPCA – Variação contra mês anterior (%)

Variação Acumulada em 12 
meses: 6,84%, abaixo do 
valor nacional de 8,35%.



RJ|Inflação

Junho/21: IPCA – Impacto (p.p.) e variação contra mês anterior (%)

Alimentação e 

bebidas
0,07 p.p.

Artigos de residência

1,51 %

Vestuário

0,68 %

Os grupos com maior variação foram:

O maior impacto da inflação da RMRJ veio do grupo Alimentação e bebidas:

Carnes
0,05 p.p.

Aves e ovos
0,04 p.p.

Alimentação fora do 

domicílio
0,04 p.p.

Fonte: IBGE. Elaboração: IFec RJ



RJ|Inflação

Junho/21: Impacto no IPCA – Variação contra mês anterior x Peso (p.p.)

Fonte: IBGE. Elaboração: IFec RJ

Nota: “Artigos de residência” é composto por Móveis e utensílios, Aparelhos eletroeletrônicos e Consertos e manutenção. “Habitação” é composto

por Aluguel e taxas, Reparos, Artigos de limpeza, Combustíveis domésticos e Energia elétrica residencial. “Saúde e cuidados pessoais” engloba

produtos farmacêuticos e óticos, serviços de saúde, e cuidados pessoais. “Despesas pessoais” engloba serviços pessoais, e recreação e fumo.



RJ|Inflação

Junho/21: IPCA – Variação contra mês anterior (%)



RJ|Inflação

Junho/21: IPCA – Acumulado de 12 meses (%)



Índices IFec
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RJ|Atividade Econômica

Índice Geral do Visão do Empresário

Fonte e elaboração: IFec RJ
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Índice Geral Índice de Situação Futura Índice de Situação Presente



RJ|Atividade Econômica

Visão do Empresário e ICE/FGV

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21

ICE/FGV Visão do Empresário/IFec-RJ

Fontes: IFec RJ e FGV. Elaboração: IFec RJ

A pesquisa de abril foi realizada entre 
os dias 1 e 4 de abril, durante o feriado 
estendido decretado pelo estado do 

Rio de Janeiro

Visão do Empresário se refere ao 
estado do Rio de Janeiro enquanto ICE 

se refere ao Brasil



RJ|Atividade Econômica

Situação Presente do Visão do Empresário

Fonte e elaboração: IFec RJ

0

20

40

60

80

100

set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21

Número de empregados Situação do Negócio Comportamento da demanda

O número de empresários que relata 
que os últimos três meses foram difíceis 

vem diminuindo



RJ|Atividade Econômica

Situação Futura do Visão do Empresário

Fonte e elaboração: IFec RJ
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Número de empregados Comportamento da demanda Situação do Negócio

Expectativas diante do futuro 
continuam melhorando, mas ainda 

não alcançaram o patamar do início 
do ano



RJ|Atividade Econômica

Nível de estoques - Visão do Empresário

Fonte e elaboração: IFec RJ

48,5%
55,0% 55,9%

49,1%
54,2%

57,5%
62,8% 60,5%

57,28%

46,98%

38,6%

35,9% 33,3%

39,4%

38,3% 30,7%
23,9% 31,0%

33,44%

43,26%

12,9%
9,1% 10,9% 11,5%

7,6%
11,9% 13,2%

8,5% 9,27% 9,77%
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Abaixo do planejado (no ponto de fazer novos pedidos) Igual ao planejado Acima do planejado



RJ|Atividade Econômica

Fonte e elaboração: IFec RJ

A partir de julho as perguntas 
trimestrais para o Indicador de 
Serviço serão geradas como 

médias móveis 107,5

O  v a l o r  i n i c i a l  d o  
í n d i c e  g e r a l  é  d e

Índice Geral do Visão do Empresário – Serviços



RJ|Atividade Econômica

Visão do Empresário – Serviços (jul/21)

Fonte e elaboração: IFec RJ

Mais de um fator:

22,8%

27,9% 28,4%

10,7%

6,5%

1,4%

7,4%

Demanda

insuficiente

Restrições

financeiras

Falta de

espaço e/ou

equipamentos

Falta de mão

de obra

Outros fatores Nenhum



RJ|Atividade Econômica

Visão do Empresário – Serviços (jul/21)

Fonte e elaboração: IFec RJ

Caso sim, em quanto?

Em média 44,4%

Além disso, 10,5% considera sua 
capacidade mais que suficiente

frente à demanda atual, 
enquanto 65,3% considera 

satisfatória e 24,2% insatisfatória

Seria possível aumentar a oferta de serviços caso 

houvesse demanda?

Sim

Não

Não sei



RJ|Atividade Econômica

Confiança no emprego nos próximos 3 meses – Visão do Consumidor

Fonte e elaboração: IFec RJ
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RJ|Atividade Econômica

Expectativa para os próximos 3 meses – Visão do Consumidor

Fonte e elaboração: IFec RJ
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Economia brasileira Economia fluminense Renda Familiar

Expectativa em relação 
a economia fluminense 

ainda cresce

Já em relação à 
economia brasileira e à 

renda familiar houve 
leve queda após forte 

aceleração 



RJ|Atividade
Econômica

Expectativa para os próximos 3 
meses – Visão do Consumidor

Fonte e elaboração: IFec RJ

67,4

101,1

87,6

68,0

97,9

85,9

Situação Presente Situação Futura Índice Geral

Junho Julho

Em junho o Visão do Consumidor passou a contar com índices 
geral, de situação futura e presente, de forma semelhante ao 

Visão do Empresário

Pequenas movimentações 
dentro da margem de erro



ANEXO I - COVID



Covid-19
Brasil



Brasil|Anexo Covid-19

Infecções de Covid-19 no país



Brasil|Anexo Covid-19

Óbitos por Covid-19 no país



Covid-19
ERJ



RJ |Anexo Covid-19

Vacinação por idade. Dados populacionais amostrais advindos da PNAD Contínua 



RJ |Anexo Covid-19

Participação por tipo de vacina – Acumulado



Covid-19
Rio de Janeiro



Rio de Janeiro |Anexo Covid-19

Infecções de Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro



Rio de Janeiro|Anexo Covid-19

Número de hospitalizações na rede pública por SRAG - cidade do Rio de Janeiro



Rio de Janeiro|Anexo Covid-19

Atendimentos na rede de urgência e emergência por dia – SRAG na cidade do Rio de Janeiro



Rio de Janeiro |Anexo Covid-19

Óbitos por Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro



Rio de Janeiro |Anexo Covid-19

Vacinação por idade. Dados populacionais amostrais advindos da PNAD Contínua. Cidade do Rio de Janeiro



Rio de Janeiro |Anexo Covid-19

Participação por tipo de vacina – Acumulado – cidade do Rio de Janeiro



ANEXO II –
Medidas de crédito



Programa Nacional de Apoio às 

Microempresas e empresas de pequeno porte 

(PRONAMPE)

Supera Rio

Decreto Nº 47544 de 25/03/2021
Crédito carioca

Origem Federal Estadual Municipal

Volume
R$ 5 bi provenientes da União e o demais 

dos bancos públicos
R$ 118 milhões R$ 8 milhões

Cliente

Microempresas com faturamento de até 

R$ 360 mil

Pequenas empresas com faturamento 

entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões

Micro e Pequenas Empresas
Pequenas e microempresas com 

faturamento anual de até 4,8 milhões

Limite

30% do faturamento em 2019. Para 

empresas com menos de 1 ano, 50% do 

capital social ou 30% da média de 

faturamento mensal  

Até 50 mil reais Sem teto

Garantia para o 

emprestador
R$5 bilhões

Juros Selic + taxa até 6% a.a

Juros compensatórios de 3% ao ano, 

que serão custeados pelo próprio Fundo 

Estadual de Fomento ao Microcrédito 

Produtivo Orientado para 

Empreendedores, resultando na 

ausência de juros compensatórios para 

o tomador do financiamento

0,53% a 1,77% ao mês

Prazo Até 48 meses Máximo de 60 meses Máximo de 60 meses

Carência 11 meses 6 a 12 meses

Condição para o crédito
Análise por parte da AgeRio e critérios 

relativos ao tamanho da empresa

Status da operação Em funcionamento Temporariamente suspenso Em funcionamento

Principais medidas de crédito



Medidas de Crédito | Pronampe

Condições do programa

O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe) foi instituído pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020.

Garantia de 100% de cada operação até o limite de 85% da carteira. As
instituições financeiras que aderirem ao PRONAMPE poderão requerer a garantia
do Fundo Garantidor de Operação em até 100% do valor da operação.

Fontes: portaldoempreendedor.gov e Ministério da Economia

Investimentos
e/ou

Despesas operacionais

As operações de 

crédito oferecidas pelo 

programa poderão ser 

utilizadas para realizar:

Taxa de juros anual máxima: Selic + 1,25% do valor concedido

Prazo máximo para pagamento: 48 meses (carência de 11 meses)

http://antigo.portaldoempreendedor.gov.br/temas/credito/saiba-mais/pronampe
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro-1/pronampe-concede-credito-a-517-mil-empresas
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Apoio às micro e pequenas empresas

No final de 2020, após 3 fases do programa, 517 mil empresas já
haviam sido beneficiadas com recursos do Fundo Garantidor de
Operações, no valor de R$ 37,5 bilhões.

Na terceira fase
do Pronampe:

Notícia do Ministério da Economia de 19 de Abril afirma que
serão liberados até R$ 5 bilhões para uma nova fase do
Pronampe.

Fontes: Ministério da Economia - Notícias e Ministério da Economia - Notas

Crédito liberado: R$ 4,9 bilhões
Empresas beneficiadas: 43 mil empresas
Ticket médio: R$ 114 mil por operação

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro-1/pronampe-concede-credito-a-517-mil-empresas
https://www.gov.br/economia/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2021/Abril/ministerio-da-economia-informa-que-esta-finalizando-a-reabertura-do-bem-e-pronampe
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Governo espera atender 325 mil empresas nesta rodada, 
que conta com alta demanda

Nova rodada do Pronampe

O Banco do Brasil destinou R$ 3,2 bilhões para o programa, valor 

que foi esgotado em menos de 2 dias

Logo em seguida, Bradesco e Santander também atingiram 

seus limites, de R$ 1,3 bilhão cada 

A Caixa Econômica disponibilizou R$ 6,3 bilhões, dos quais 

R$ 1,3 bilhão já foi alocado a empresas

Fontes: Extra, O Globo, Exame.
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Programa Supera Rio

Fonte: Pnad-c. Elaboração: IFec RJ

Linha de crédito especial:

Disponível para MEIs, profissionais 

autônomos ou informais, micro e 

pequenas empresas;

Solicitantes com nome sujo terão 

condições analisadas, mas podem 

receber o crédito;

Valor pode ser utilizado para fluxo de 

caixa, compra de mercadorias, 

máquinas e equipamentos, obras e 

reformas, etc.

A Lei 9.191/21 institui o programa Supera Rio, que apresenta uma tentativa
bilateral de combate aos efeitos da crise econômica no estado

Para MEIs e profissionais autônomos ou 
informais:

Crédito de R$ 500,00 até R$ 5 mil;
Prazo de até 36 meses, com 6 meses de 
carência

Para MPEs:

Crédito de até R$ 50 mil;
Prazo de até 60 meses, com 6 meses de 
carência

Novos pedidos de financiamento, que 

estavam suspensos temporariamente, 

foram disponibilizados novamente 
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Fonte: Governo do Estado.

Regras de elegibilidade para o benefício financeiro

Ser informal ou ter perdido emprego formal a partir de 13 de março de 2020 com salário de até R$ 1.501,00;

Ter renda familiar per capita menor ou igual a R$ 178,00;

Não receber pensões, seguro-desemprego, Bolsa Família ou aposentadoria (INSS ou BPC);

Não acumular com Auxílio Emergencial do governo federal.

Por outro lado, o Programa Supera Rio fornece um benefício semelhante
ao Auxílio Emergencial do governo federal



Programa Supera Rio

Algumas notas metodológicas

Para as simulações, foram utilizados dados da 5ª visita do ano de 2019, 
tendo em vista que a PNAD Contínua apenas disponibiliza perguntas sobre 
recebimento de programas sociais em sua versão anual, foram utilizados 
os dados da 5ª visita do ano de 2019;

Esse atraso certamente impactará os resultados, uma vez que o número 
de desempregados cresceu no Rio de Janeiro. Do outro lado, diversas 
famílias se cadastraram no Auxílio Emergencial e não poderão acumular 
programas;

A depender da quantidade de beneficiários e de dependentes no 
domicílio, pode ser mais vantajoso para a família optar pelo auxílio 
estadual ao federal, de acordo com as novas regras e valores;

Medidas de Crédito | Supera Rio



Impacto do benefício Supera Rio

Classificação Famílias elegíveis % Da população Recursos alocados mensalmente

Cenário Esperado 345.779 19,76% R$ 78,8 milhões

Cenário Efetivo Aprox. 42.000 2,40% R$ 10,5 milhões

Diante deste cenário, as inscrições na categoria desempregados foram prorrogadas até o dia 11 de julho

Fontes: Estimativas com base nos microdados PNADC/IBGE, Governo do Estado. Elaboração: IFec RJ

Na simulação do IFec RJ, o Cenário 
Esperado se alinhou com a expectativa 
do Estado, de atender 335 mil famílias, 

ou cerca de 1,4 milhão de pessoas

No entanto, atualmente a 
quantidade de beneficiados 
é de cerca de 42 mil, apenas 

12% do esperado

Medidas de Crédito | Supera Rio
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Impacto do benefício Supera Rio

O Programa estava previsto para ter 
início em abril, no entanto só começou 
a fazer pagamentos em junho

Com isso, a Alerj decidiu realizar pagamento 
retroativo das duas parcelas anteriores, injetando 

R$ 21 milhões na economia. A medida aguarda 
aprovação do governador

Essa medida tem um custo fiscal. No 
entanto, deve-se lembrar que o gasto 
mensal esperado era de 78,8 milhões, 
muito acima deste valor



Outras medidas de crédito federais

Status Volume
Empresas de 

pequeno porte

Empresas de 
médio/grande 

porte

Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda (BEm)

Em andamento R$ 10 bi x x

Linha de crédito FAMPE (Caixa/Sebrae) Em andamento R$ 7,5 bi x

Suspensão do pagamento de amortizações de 
empréstimos do BNDES (3ª rodada)

Em andamento - x x

Peac (2021) - Programa Emergencial de Acesso a Crédito Em discussão R$ 3/4 bi - -

Fontes: Ministério da Economia, Contábeis e  Ministério da Economia - Vamos Vencer

Além de outras medidas que oferecem melhores condições de crédito, como maior tempo de carência e prazos mais longos.

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/covid-19
https://www.contabeis.com.br/noticias/47378/peac-governo-quer-recriar-programa-de-credito-para-micro-e-pequenas-empresas/?utm_source=destaque&utm_medium=principal&utm_campaign=Home
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/900-dias/garantindo-emprego-e-renda
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Redução da jornada de trabalho

Fontes: Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

A redução da jornada deve seguir uma das três opções abaixo:

https://servicos.mte.gov.br/bem/
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Suspensão do contrato de trabalho

No caso da suspensão do contrato de trabalho, o valor do benefício dependerá 
do tamanho da empresa, da seguinte forma:

Empresas com receita bruta de

até R$ 4,8 milhões

Trabalhador recebe:

Empresas com receita bruta 

maior que R$ 4,8 milhões

Trabalhador recebe:

Parcela do BEm

100%

Parcela do BEm

70%

Salário

30%
+

A suspensão dos contratos de trabalho tem prazo máximo de 60 dias. Caso o trabalhador tenha direito
a plano de saúde ou tíquete alimentação, estes benefícios devem ser mantidos durante a suspensão
do contrato de trabalho.

Fonte: Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda

https://servicos.mte.gov.br/bem/
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Impacto fiscal

O Programa é custeado pela União e em 2020 teve valor
liquidado de R$ 33,5 bilhões.

No entanto, os valores recebidos pelo programa são
considerados rendimentos tributáveis e devem ser declarados
no Imposto de Renda. Por outro lado, a ajuda compensatória
paga pelo empregador é isenta.

Um ano após o início do Programa, o programa foi reeditado,
utilizando R$ 9,98 milhões em crédito extraordinário.

Fontes: Governo do Brasil - Trabalho e Previdência e Ministério da Economia - Notícias

https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2021/03/beneficio-emergencial-de-preservacao-do-emprego-e-da-renda-deve-ser-declarado
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/trabalho/abril/apos-sucesso-em-2020-governo-reedita-programa-de-manutencao-de-emprego-e-renda
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Impacto nos empregos

A estimativa inicial do Ministério da Economia era de preservar 8,5 milhões
de empregos com o programa.

Fontes: Ministério da Economia – Notícias e Governo do Brasil - Notícias

Em cerca de um mês:

O número de empregos 
preservados já era de

3.511.599

Totalizando, em acordos mais de 

R$ 6,98 bilhões

Segundo o Ministério da Economia, serão destinados até R$ 10 bilhões
para continuidade do Bem em 2021.

Após um ano:

O programa já havia beneficiado

9.849.118 trabalhadores
em 

20.120.325 acordos 
celebrados por 

1.464.685 empregadores

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/numero-de-empregos-preservados-pelo-bem-ja-pode-ser-consultado-online
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/900-dias/garantindo-emprego-e-renda
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IPCA – Variação contra mês anterior (%)

Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: IFec RJ
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IPCA Mediana das Expectativas

Seguindo as previsões atuais 
(ref. 09/07/2021), o IPCA 

fecharia 2021 com variação 
acumulada de 6,01%

0,53
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Junho/21: Impacto no IPCA – Variação contra mês anterior x Peso (p.p.)
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Junho/21: Maior impacto no IPCA

Habitação
0,17 p.p.

Combustíveis e energia
0,11 p.p.

Encargos e manutenção
0,06 p.p.

Energia elétrica residencial
0,09 p.p.

Combustíveis domésticos
0,03 p.p.

$
Aluguel
0,05 p.p.

Fonte: IBGE. Elaboração: IFec RJ.
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ENERGIA ELÉTRICA

• Sob condições hidrológicas 
desfavoráveis a energia elétrica 
residencial tem passado por 
reajustes. 

• Em junho, passou a vigorar o 
maior nível de cobrança previsto 
pela Aneel, a bandeira tarifária 
vermelha patamar 2. 

COMBUSTÍVEL VEICULAR

• Os combustíveis são determinantes 
para a alta no grupo de Transportes e 
possuem dinâmica internacional. 

• Ademais, a Petrobras anunciou no 
início de julho reajustes nos preços dos 
combustíveis, tanto da gasolina e 
diesel quanto do gás de cozinha, que 
devem ser sentidos nos próximos meses.

Fontes: Aneel e Valor investe.

http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao/-/asset_publisher/XGPXSqdMFHrE/content/acionada-bandeira-vermelha-patamar-2-para-o-mes-de-junho/656877?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_XGPXSqdMFHrE%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D3
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2021/07/05/petrobras-faz-primeiro-reajuste-da-gasolina-e-do-diesel-da-gestao-silva-e-luna.ghtml
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Junho/21: IPCA – Variação contra mês anterior (%)

Vestuário apresentou a 
maior variação no mês
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Núcleos de inflação x IPCA. Acumulado em 12 meses

Inflação descolada dos 
núcleos, mas ambos em 

trajetória de alta

8,35



Selic

2



3 e 4 de agosto

21 e 22 de setembro

26 e 27 de outubro

7 e 8 de dezembro

Expectativas 
apontam para 
fechamento em 
6,5% ao ano

Restam 4 
reuniões no 
ano de 2021
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Taxa de juros ex ante
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Taxa de juros ex post



Política 
Fiscal
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Evolução do 
resultado primário

Acumulado no ano 
(jan-dez) em % PIB

*Acumulado jan-mai, o 
último mês disponível

Fonte: Banco Central. Elaboração: IFec RJ.
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Setor público consolidado

Governo Federal

Governos estaduais e municipais

Nota: Setor público consolidado inclui Previdência, Tesouro, estados, 
municípios, estatais exceto Petrobras, Eletrobras e bancos públicos  



Evolução da dívida 
pública

Dado relativo ao mês de 
dezembro para 2010 a 2020 em 
% PIB

*Dado para maio, o último mês 
disponível

Fonte: Banco Central. Elaboração: IFec RJ.

51,8 51,3
53,7

51,5

56,3

65,5

69,8

73,7
75,3 74,3

88,8

84,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*



Dívida mobiliária federal

Prazo médio de títulos 
consolidados do Tesouro 
Nacional e do Banco Central

Dado relativo ao mês de 
dezembro para 2010 a 2020

*Dado para maio, o último mês 
disponível

35

40

45

50

55

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Emitidos em oferta pública

Emitidos

Fonte: Banco Central. Elaboração: IFec RJ.

O prazo da dívida está 
negativamente relacionado com o 
déficit primário e o endividamento

Nota: “Emitidos” compreende o total de títulos emitidos, isto é,  emitidos em oferta pública e de forma 

direta. As emissões diretas caracterizam-se pela colocação direta de títulos públicos sem a realização de 

leilões ou outro tipo de oferta pública. São decorrentes de programas ou incentivos de governo, de 

operações financeiras estruturadas, securitização de dívidas ou outras modalidades assemelhadas, 

previstas em legislação pertinente. 



Situação fiscal

Composição da dívida pública

Maio/21

Prazo médio 

3,96 anos

94,87% DPMFi

3,78 anos 

5,13% DPFe
7,37 anos

Prazo médio

3,78 anos

95,54% DPMFi

3,59 anos 

4,46% DPFe

7,78 anos

Fonte: Ministério da Economia. Elaboração: IFec RJ

Nota: DPMFi – Dívida Pública Mobiliário Federal interna; DPFe – Dívida Pública Federal externa. 

Prazo médio 

4,26 anos

96% DPMFi

4,13 anos 

4% DPFe

7,23 anos

Maio/20Maio/19



Situação fiscal

Maio/21: Composição da dívida pública por indexador

4,7%

35,4%

33,0%

27,0%

Câmbio Taxa flutuante Prefixados Índice de Preços

Fonte: Ministério da Economia. Elaboração: IFec RJ.



Segundo o ministro, 

a elevação do 

orçamento do 

programa para 

R$ 50 bi* pode ser 

cumprido sem 

romper o teto

Os R$ 20 bi*

necessários para o 

aumento teriam 

origem na tributação 

de dividendos, com 

a reforma tributária, 

que ainda necessita 

de aprovação

O aumento seria de 

56% do orçamento,

com objetivo de 

permitir a entrada de 

mais famílias e de 

aumentar o tíquete 

médio 

*Valores aproximados.

Fonte: Poder360

Ampliação do programa 
Bolsa Família

O ministro da economia pretende aumentar 
o orçamento do Bolsa Família 



Teto de gastos

O teto de gastos, implantado em 
2016 estabeleceu um limite, até 2036, 
para os gastos federais equivalente à 
despesa de 2016 corrigida pelo IPCA.

Após 10 anos de execução, isto é, a 
partir de 2017, o presidente pode 
mudar a regra de correção das 
despesas no primeiro ano do mandato. 

Com a inflação acumulada de 12 meses em 8,35%, 
o teto de 2022 será elevado em R$ 124 bilhões. 

Considerando o cenário de aumento nas despesas 
menor que a inflação, o governo deve encontrar 
R$ 40 bi de folga no orçamento de 2022.

Fonte: Ministério da Economia.

$



Aspectos gerais apresentados na terça-feira dia 13

▪ Diminuição do Imposto de Renda sobre 
empresas em 12,5 p.p

▪ Extinção da obrigatoriedade da apuração 
do Imposto de Renda pela sistemática do 
lucro real para construtoras imobiliárias.

▪ Extinção da taxação sobre rendimentos de 
fundos de investimento imobiliários e sobre 
dividendos distribuídos entre subsidiárias de 
uma mesma holding;

▪ Compensação em operações com ações de 
diferentes modalidades por até três meses 
(prejuízos compensando lucros);

▪ Taxação em 20% dos dividendos – parcela do 
lucro distribuída aos acionistas que hoje é 
isenta de impostos;

▪ Fim da dedução dos Juros sobre Capital 
Próprio (JCP);

▪ Limite de R$ 40 mil de renda anual para a 
pessoa física optar pela declaração 
simplificada de Imposto de Renda.

Reforma tributária
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Categorias do benefício

Em 15 de março foi promulgada emenda à Constituição destinando R$ 44 bilhões

para o Auxílio Emergencial 2021. O valor do benefício está dividido em três

categorias:

Fonte: CAIXA

Para famílias 
de 1 pessoa: 

R$ 150,00

Para famílias de 
mais de 1 pessoa: 

R$ 250,00

Para famílias chefiadas por mãe sem 
cônjuge ou companheiro, com pelo 
menos 1 pessoa menor de 18 anos: 

R$ 375,00

https://www.caixa.gov.br/auxilio/auxilio2021/Paginas/default.aspx


Brasil |Auxílio Emergencial 2021

Duração do benefício

Inicialmente, o benefício teria duração

de 4 meses. No entanto, o benefício

deve ser estendido por mais dois meses,

indo até setembro.

Fonte: Portal da transparência

Dos R$ 44 bilhões autorizados para o

programa no orçamento, já foram

pagos cerca de R$ 26,5 bilhões

http://www.portaltransparencia.gov.br/coronavirus


ANEXO III –
Crise Hídrica



Situação dos 
Reservatórios

É a maior crise hídrica 
em mais de 90 anos

Fonte: G1

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/29/racionamento-atrapalhou-retomada-da-economia-em-2001-saiba-se-problema-pode-se-repetir.ghtml


A necessidade 

de uso das 

termelétricas já 

elevou preços ao 

patamar 2 da 

bandeira vermelha 

No entanto, o valor 

ainda deve se elevar

em pelo menos 20% e 

permanecer assim até 

o final do ano

Este tipo de 

reajuste pode 

fazer o IPCA 

fechar o ano em 

torno de 6,8% 

Fonte: G1

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/29/racionamento-atrapalhou-retomada-da-economia-em-2001-saiba-se-problema-pode-se-repetir.ghtml


Crise hídrica

Consumo de energia no estado 

As famílias fluminenses gastam, em média,

29%

Enquanto no nível nacional a energia 

elétrica representa 2,5% do total de 

despesas familiares, no Rio de Janeiro, 

esta despesa corresponde a 3,2%.

Fonte: IBGE/POF-2018.

a mais em energia elétrica 

em relação às famílias brasileiras



10,58% na RMRJ               9,14% no Brasil

Energia elétrica foi o item com maior 

peso na variação mensal do IPCA de 

junho tanto no RMRJ quanto no país

1,95%

contribuindo 

0,09 p.p

0,93%

contribuindo

0,05 p.p

Variação acumulada em 2020:

Fonte: IBGE.



De acordo com o Visão do Empresário, 

realizado pelo IFec RJ, a conta de luz é uma 

das principais inadimplências

Fonte: IFec RJ.

Em julho, 29,8% dos empresários que 
estão inadimplentes afirmaram 

enfrentar esse tipo de inadimplência, 

ocupando o 4º maior percentual 

entre os itens em atraso.
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