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Índice de produção física da indústria geral no Brasil 
 e no RS — 2007/08 

MESES BRASIL RS 

Fev./08 109,69 112,04 

Mar./08 101,26 98,93 

Abr./08 109,98 107,47 

Maio/08 102,38 95,27 

FONTE: IBGE/SIDRA.                      

NOTA: Os dados têm como base igual mês do ano anterior = 100. 
 

 
 

A FEE vem estudando as alterações na pauta de exporta-
ção gaúcha e utilizou uma metodologia da OCDE para a clas-
sificação dos produtos exportados, que foram divididos em
quatro grupos, a saber: os intensivos em recursos naturais,
os intensivos em trabalho, os baseados em escala e os inten-
sivos em tecnologia diferenciada e baseados em ciência. Foram
selecionados, ano a ano, entre 1989 e 2007, os 20 principais
capítulos da pauta exportadora do Rio Grande do Sul, que
representaram cerca de 90% das exportações totais do Esta-
do. Posteriormente, cada capítulo foi agrupado de acordo com
a classificação acima exposta. Assim, por exemplo, os capítu-
los de complexo soja, fumo e carnes, dentre outros, foram
classificados em recursos naturais; os de calçados, couros e
móveis, em trabalho; os de plásticos, borracha e veículos, em
escala; e os de máquinas e aparelhos elétricos e de armas e
munições, em tecnologia diferenciada. O gráfico traz a partici-
pação percentual de cada grupo no valor total das exporta-
ções, em dólares, dos 20 principais capítulos de cada ano.

Os produtos intensivos em recursos naturais iniciaram o
período com 48% e findaram com 54%, apresentando uma
participação média anual de 45%. Já os intensivos em traba-
lho começaram com uma participação de 34% e terminaram
com uma de 17% e uma  média de 31%. O grupo de produtos
intensivos em escala saltou de 12% para 20%, sendo sua mé-
dia de 16%.  A participação dos intensivos em tecnologia dife-
renciada começou com 5% e terminou com 9%, próximo à sua
participação média, que alcançou 8%. A visualização do gráfi-
co permite diversas ilações. Vamo-nos deter em uma: em 2000,
os intensivos em recursos naturais e os intensivos em traba-

A especialização das exportações gaúchas
lho estavam virtualmente “empatados”. A partir daí, assumi-
ram trajetórias diametralmente opostas. Essa tendência vai-se
manter?

A redução da participação dos produtos intensivos em
trabalho — basicamente  calçados, a principal mercadoria des-
se grupo — iniciou com a perda de competitividade dos pro-
dutores locais, devido ao custo de sua mão-de-obra vis-à-vis
ao de outros países emergentes. Essa perda se acelerou com a
valorização continuada do real a partir do início de 2003. Esses
problemas relativos à mão-de-obra e ao câmbio continuam pre-
sentes. O custo da mão-de-obra não pode ser revertido, mas,
quem sabe, uma desvalorização cambial associada à agrega-
ção de valor ao produto final possa, ao menos, estancar a
tendência de queda.

Quanto aos intensivos em recursos naturais, basicamen-
te commodities agrícolas, a demanda da China e de outros
emergentes, a alta do preço do petróleo, o crescimento da
produção de biocombustíveis e a própria desvalorização do
dólar são fatores que indicam, no mínimo, a manutenção de
seus preços nos níveis atuais. Contra isso, estariam a
desaceleração da economia norte-americana e, principalmen-
te, seus reflexos sobre as demais economias do planeta. Resta
ainda uma incógnita: os movimentos do capital financeiro. Nos
últimos anos, diferentes fundos de investimento têm especu-
lado no mercado futuro de commodities agrícolas, o que “in-
flou” sobremaneira seus preços. Uma retirada de recursos des-
se mercado, mesmo que parcial, causaria um impacto bastante
forte nos preços dos produtos intensivos em recursos natu-
rais.

     Álvaro Garcia (FEE/CEES)

No mês de maio, foi lançada a Política de Desenvolvimen-
to Produtivo, onde se insere a nova política industrial. Esse
conjunto de medidas define como principais metas para 2010
os pontos que seguem: ampliação do investimento produtivo,
medido pela participação da formação bruta de capital fixo
(FBCF) sobre o PIB, de 18,29% para 21% e crescimento do
investimento privado em pesquisa e desenvolvimento para
0,65% do PIB (atualmente em 0,5%) e da participação das ex-
portações brasileiras no comércio mundial de 1,18% para 1,25%.

As ações propostas fundamentam-se na renúncia fiscal
de R$ 21,4 bilhões até 2011, na redução do prazo para devolu-
ção dos tributos recolhidos na compra de bens de capital, no
aumento da dotação orçamentária do Proex para R$ 150 mi-
lhões e na ampliação do limite de faturamento anual das em-
presas habilitadas a captar recursos. O BNDES deve dispo-
nibilizar R$ 210,4 bilhões para projetos de ampliação, moderni-
zação e inovação, com custos reduzidos e prazos ampliados
para a compra de bens de capital e linhas especiais de crédito
para comercialização doméstica de insumos, matérias-primas
e componentes de informática.

Dentre as áreas e os setores priorizados, destacam-se saú-
de, tecnologias de informação e comunicação, complexo indus-
trial de defesa, nanotecnologia e biotecnologia, complexo
aeronáutico, petróleo, gás e petroquímica, bioetanol, minera-
ção, siderurgia, celulose e papel e carnes.  Também as indús-
trias de calçados e couro, têxtil e confecções, madeira e mó-
veis foram contempladas com o alargamento do prazo de fi-
nanciamento.

Com essas propostas, o Governo brasileiro tenta superar
importantes fragilidades da economia brasileira, como a es-
tagnação do investimento tecnológico e a ampliação do défi-
cit comercial, sem alterar a política macroeconômica. Entretan-
to a manutenção dos juros altos e do câmbio valorizado, bem
como a crescente “commoditização” dos bens produzidos, é
um limite de difícil transposição, pois torna a economia vulne-
rável às freqüentes oscilações internacionais e esteriliza as
ações de políticas públicas.

No caso da indústria gaúcha, medidas que visem contra-
balançar os efeitos nefastos da sobrevalorização cambial são
bem-vindas, principalmente para a indústria calçadista, cuja
produção continuava em queda no mês de maio.  Também o
apoio à indústria de bens de capital e de softwares, áreas em
que o Estado se destaca nacionalmente, poderia apresentar
efeitos favoráveis à dinamização da indústria do RS. Em que
pesem as divergências entre as políticas industrial e

Política industrial: divergências com a política
macroeconômica?

macroeconômica, algumas iniciativas poderiam contar com o
reforço da administração estadual, pois, como revelam as in-
formações relativas a 2008, o crescimento da indústria gaúcha
já começou a perder o fôlego. Conforme informações do IBGE,
verificaram-se resultados negativos nos meses de março
(-1,07) e de maio (-4,73). Apostar apenas na atração de inves-
timentos externos que atualmente se orientam basicamente
para o agronegócio e para a silvicultura pode ser o abandono
definitivo da possibilidade de crescer com sustentabilidade e
eqüidade.

Clarisse Chiappini Castilhos (FEE/CEES)

Participação da formação bruta de capital fixo 
 no PIB, no Brasil — 2007/08 

PERÍODOS % DO PIB 

Abr.-jun./07 17,47 

Jul.-set./07 18,38 

Out.-dez./07 17,67 

Jan.-mar./08 18,29 

FONTE: IBGE/Contas Nacionais.  
 

Participação das exportações brasileiras  
nas mundiais — 2007/08 

ANOS PARTICIPAÇÃO % 

2004 1,08 

2005 1,16 

2006 1,16 

2007 1,18 
FONTE: Bacen. 
              MDIC. 
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O planejamento metropolitano tem sido um tema ausente
da agenda política nos últimos 30 anos. Nos anos 70, os pro-
blemas eram menores, e a população, a metade da atual. Mes-
mo assim, havia instituições e grupos de profissionais traba-
lhando com a questão metropolitana. Apesar dos muitos anos
de baixo crescimento econômico, os problemas metropolita-
nos agravaram-se. Presentemente, com as perspectivas de ex-
pansão econômica, tais problemas (circulação, preço do solo,
elevação dos custos urbanos, saneamento) tendem a ser
potencializados, apontando uma piora da situação em geral.

Observe-se que aproximadamente a metade da produção
industrial e da oferta dos serviços e mais de um terço da popu-
lação estão concentrados em apenas 3,64% do território sul-
-rio-grandense. Esse padrão de aglomeração, excessivo sob
muitos aspectos, exige um ordenamento mínimo, sob pena de
se atingir o caos urbano metropolitano em prazo muito curto.
Portanto, a retomada do planejamento impõe-se como um ele-
mento mitigador dos efeitos perversos do crescimento espon-
tâneo. O planejamento não deve ser visto como uma panacéia,
mas como um instrumento útil para se evitar que grandes equí-
vocos sejam cometidos.

A urgente necessidade da retomada do planejamento da RMPA

José Antônio Alonso (FEE/CEES)

Em pesquisa recentemente concluída na FEE, faz-se um
estudo do arcabouço das políticas públicas ambientais no
Brasil e no RS, tendo como eixo central o papel do Estado na
institucionalização das questões ambientais, para garantir pro-
cessos em prol do desenvolvimento sustentável. Nesse es-
pectro, coloca-se como ponto relevante a descentralização
das políticas de meio ambiente, com a transferência de atribui-
ções do Governo Estadual aos municípios.

Assim, tendo como estudo de caso 24 municipalidades
da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e compa-
rando-se com dados de levantamento anterior feito pelo IBGE

Municipalização da gestão ambiental no RS – 2002-06

em todos os municípios brasileiros, um dos aspectos verifica-
dos no trabalho remete aos tipos de atribuições transferidas
pelo Governo Estadual para os 24 municípios analisados no
período 2002-06. Observa-se, nessa comparação, uma expan-
são significativa de procedimentos de licenciamento, que abar-
cavam um terço dos municípios em 2002 e que, em 2006, passa-
ram a ser realizados em 46% deles. Outras ações, como fiscali-
zação e combate à poluição do ar e gestão de recursos hídricos
ainda são incipientes, mas já se fazem notar em alguns municí-
pios, o que denota a preocupação dessas instâncias em aten-
der às necessidades referentes à gestão para a sustentabilidade.

Percentual de municípios da RMPA por tipo de atribuição transferida pelo Governo Estadual — 2002 e 2006 

TIPO DE ATRIBUIÇÃO 2002   2006 

Fiscalização e combate à poluição do ar............................... 4   8  

Gestão de recursos hídricos .................................................. 4   4  

Gestão de recursos florestais ................................................ 13   -  

Gestão de recurso solo ......................................................... 8   4  

Licenciatura ambiental ........................................................... 33   46  

Outras gestões ...................................................................... 17     -   

FONTE: IBGE.      

              FEE/NIS.      
 Clitia Helena Backx Martins (FEE/CIE)

Utilizando dados do MDIC e da Pesquisa Industrial
Anual (PIA), do IBGE, é possível obter-se o coeficiente de
exportação, medida que indica o percentual da produção des-
tinada ao mercado externo das indústrias brasileira e gaúcha.
Foram calculados os coeficientes médios para a indústria de
transformação e para os 10 principais setores industriais do
Rio Grande do Sul no período 2003-06, sendo 2006 o último
ano com dados disponíveis da PIA.

A primeira linha da tabela mostra que a indústria de
transformação gaúcha destina ao exterior, em média, um quar-
to de sua produção, proporção maior que a da indústria nacio-
nal, que apresenta um coeficiente médio menor, de 20,3%.

Dentre os setores gaúchos selecionados, quatro deles
merecem destaque, por apresentarem coeficientes acima da
média da indústria estadual e também acima do respectivo co-
eficiente nacional. O primeiro colocado é o setor do fumo, que

Um quarto da produção industrial gaúcha é exportada
exporta 63,1% de sua produção, seguido pelo de calçados e
couros, com coeficiente de 49,6%, e pelos de máquinas e
equipamentos e alimentos e bebidas, que destinam ao exterior
28,7% e 27,5% de suas vendas respectivamente. Esses quatro
setores concentraram, em 2006,  61,9% das exportações indus-
triais do RS.

O coeficiente de exportação da indústria de transfor-
mação do RS apresentou certa estabilidade ao longo do perío-
do, o mesmo não valendo para todos os seus setores. Dois
deles sofreram redução de seus coeficientes. O de fumo dimi-
nuiu de 71,2% em 2003 para 55,5% em 2006, e o de móveis caiu
de 25,5% para 16,2% no mesmo período. Por outro lado, o
setor de derivados de petróleo apresentou forte crescimento
de seu percentual exportado, passando de 0,6% em 2003 para
7,4% em 2006.

Participação relativa da RMPA na população, no Valor 
 Adicionado Bruto (VAB) industrial e dos serviços 

 e na área total do RS — 2005 
 

VARIÁVEIS  RMPA/RS (%) 

População ................................. 37,17 

VAB industrial ........................... 49,96 

VAB dos serviços ...................... 48,94 

Área ......................................... 3,64 

FONTE: IBGE. 
              FEE. 

    
 

             Edison Marques Moreira (FEE/CEES)

Para concluir, o segmento dos funcionários públicos —
principalmente em função do interesse dos grandes bancos
privados em adquirirem o direito de possuir as contas-salário
dos servidores públicos estaduais e municipais — representa
a fatia do crédito consignado com maior possibilidade de cres-
cimento a médio prazo.

A concessão de empréstimo consignado em folha de pa-
gamento é possível, desde 1990, para os servidores públicos;
desde setembro de 2003, para os trabalhadores da iniciativa
privada; e, desde abril de 2004, para aposentados e pensionis-
tas do INSS.

A efetivação de vários acordos de cessão de créditos con-
signados do INSS a partir de dezembro de 2004 e a entrada de
novos bancos autorizados a operar nesse mercado aumenta-
ram a oferta desse tipo de empréstimo, e acirrou-se a concor-
rência.

Hoje, nessa modalidade de crédito, registra-se que o seg-
mento com maior participação é o de empréstimos aos funcio-
nários públicos, que detém 33,1% das operações consigna-
das, sendo seguido pelo grupo dos aposentados e pensionis-
tas do INSS, os quais têm sido objeto de grande mobilização
por parte do sistema financeiro. Segundo dados do Bacen,
22,6% dos aposentados e pensionistas do INSS já possuem
empréstimos consignados, sendo que, na Região Norte, a por-
centagem supera os 30%.  Ainda segundo essa autoridade
monetária,  aproximadamente 60% dos empréstimos são  con-
cedidos a aposentados e pensionistas do INSS que ganham
até um salário mínimo, sendo que outros 24% dos créditos
atendem a beneficiários com renda entre um e três salários
mínimos. Por fim, 16% atendem a pessoas com renda acima de
três salários mínimos. A menor participação no crédito consig-
nado é a dos funcionários privados, com 8,4%.

Coeficientes de exportação de setores selecionados da indústria de transformação do Brasil e do Rio Grande do Sul — 2003-06 

SETORES     BR RS 

Indústrias de transformação ....................................................................................................... 20,3 24,2 
Fabricação de produtos do fumo ................................................................................................ 50,3 63,1 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados ........ 39,6 49,6 
Fabricação de máquinas e equipamentos .................................................................................. 25,2 28,7 
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas ......................................................................... 23,0 27,4 
Fabricação de móveis e indústrias diversas ............................................................................... 18,5 23,4 
Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias .............................. 25,6 19,8 
Fabricação de produtos químicos ............................................................................................... 10,9 16,2 
Fabricação de produtos de metal — exceto máquinas e equipamentos .................................... 7,6 12,8 
Fabricação de artigos de borracha e plástico ............................................................................. 9,4 10,0 
Fabricação de coque, refino de  petróleo, elaboração de  combustíveis  nucleares e produção 
de álcool ................................................................................................................................... 9,3 3,5 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: IBGE. 
                                                     MDIC. 
NOTA: Média do período.   
 

Martinho R. Lazzari (FEE/CIE)

Consignado
 para funcionários 

privados
(8,4%)

Consignado para 
funcionários 

públicos
(33,1%)

Consignado para 
aposentados e 
pensionistas

(22,6%)

Crédito pessoal 
tradicional
(35,9%)

Composição percentual do crédito pessoal no Brasil — dez./07

FONTE: Banco Central.
              Ministério da Previdência Social.
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 Adicionado Bruto (VAB) industrial e dos serviços 

 e na área total do RS — 2005 
 

VARIÁVEIS  RMPA/RS (%) 

População ................................. 37,17 

VAB industrial ........................... 49,96 

VAB dos serviços ...................... 48,94 

Área ......................................... 3,64 

FONTE: IBGE. 
              FEE. 

    
 

             Edison Marques Moreira (FEE/CEES)

Para concluir, o segmento dos funcionários públicos —
principalmente em função do interesse dos grandes bancos
privados em adquirirem o direito de possuir as contas-salário
dos servidores públicos estaduais e municipais — representa
a fatia do crédito consignado com maior possibilidade de cres-
cimento a médio prazo.

A concessão de empréstimo consignado em folha de pa-
gamento é possível, desde 1990, para os servidores públicos;
desde setembro de 2003, para os trabalhadores da iniciativa
privada; e, desde abril de 2004, para aposentados e pensionis-
tas do INSS.

A efetivação de vários acordos de cessão de créditos con-
signados do INSS a partir de dezembro de 2004 e a entrada de
novos bancos autorizados a operar nesse mercado aumenta-
ram a oferta desse tipo de empréstimo, e acirrou-se a concor-
rência.

Hoje, nessa modalidade de crédito, registra-se que o seg-
mento com maior participação é o de empréstimos aos funcio-
nários públicos, que detém 33,1% das operações consigna-
das, sendo seguido pelo grupo dos aposentados e pensionis-
tas do INSS, os quais têm sido objeto de grande mobilização
por parte do sistema financeiro. Segundo dados do Bacen,
22,6% dos aposentados e pensionistas do INSS já possuem
empréstimos consignados, sendo que, na Região Norte, a por-
centagem supera os 30%.  Ainda segundo essa autoridade
monetária,  aproximadamente 60% dos empréstimos são  con-
cedidos a aposentados e pensionistas do INSS que ganham
até um salário mínimo, sendo que outros 24% dos créditos
atendem a beneficiários com renda entre um e três salários
mínimos. Por fim, 16% atendem a pessoas com renda acima de
três salários mínimos. A menor participação no crédito consig-
nado é a dos funcionários privados, com 8,4%.

Coeficientes de exportação de setores selecionados da indústria de transformação do Brasil e do Rio Grande do Sul — 2003-06 

SETORES     BR RS 

Indústrias de transformação ....................................................................................................... 20,3 24,2 
Fabricação de produtos do fumo ................................................................................................ 50,3 63,1 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados ........ 39,6 49,6 
Fabricação de máquinas e equipamentos .................................................................................. 25,2 28,7 
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas ......................................................................... 23,0 27,4 
Fabricação de móveis e indústrias diversas ............................................................................... 18,5 23,4 
Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias .............................. 25,6 19,8 
Fabricação de produtos químicos ............................................................................................... 10,9 16,2 
Fabricação de produtos de metal — exceto máquinas e equipamentos .................................... 7,6 12,8 
Fabricação de artigos de borracha e plástico ............................................................................. 9,4 10,0 
Fabricação de coque, refino de  petróleo, elaboração de  combustíveis  nucleares e produção 
de álcool ................................................................................................................................... 9,3 3,5 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: IBGE. 
                                                     MDIC. 
NOTA: Média do período.   
 

Martinho R. Lazzari (FEE/CIE)

Consignado
 para funcionários 

privados
(8,4%)

Consignado para 
funcionários 

públicos
(33,1%)

Consignado para 
aposentados e 
pensionistas

(22,6%)

Crédito pessoal 
tradicional
(35,9%)

Composição percentual do crédito pessoal no Brasil — dez./07

FONTE: Banco Central.
              Ministério da Previdência Social.

Crédito consignado alcança 64% do crédito pessoal
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Legenda:

FONTE: MDIC/Secex/Sistema Alice.
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Índice de produção física da indústria geral no Brasil 
 e no RS — 2007/08 

MESES BRASIL RS 

Fev./08 109,69 112,04 

Mar./08 101,26 98,93 

Abr./08 109,98 107,47 

Maio/08 102,38 95,27 

FONTE: IBGE/SIDRA.                      

NOTA: Os dados têm como base igual mês do ano anterior = 100. 
 

 
 

A FEE vem estudando as alterações na pauta de exporta-
ção gaúcha e utilizou uma metodologia da OCDE para a clas-
sificação dos produtos exportados, que foram divididos em
quatro grupos, a saber: os intensivos em recursos naturais,
os intensivos em trabalho, os baseados em escala e os inten-
sivos em tecnologia diferenciada e baseada em ciência. Foram
selecionados, ano a ano, entre 1989 e 2007, os 20 principais
capítulos da pauta exportadora do Rio Grande do Sul, que
representaram cerca de 90% das exportações totais do Esta-
do. Posteriormente, cada capítulo foi agrupado de acordo com
a classificação acima exposta. Assim, por exemplo, os capítu-
los de complexo soja, fumo e carnes, dentre outros, foram
classificados em recursos naturais; os de calçados, couros e
móveis, em trabalho; os de plásticos, borracha e veículos, em
escala; e os de máquinas e aparelhos elétricos e de armas e
munições, em tecnologia diferenciada. O gráfico traz a partici-
pação percentual de cada grupo no valor total das exporta-
ções, em dólares, dos 20 principais capítulos de cada ano.

Os produtos intensivos em recursos naturais iniciaram o
período com 48% e findaram com 54%, apresentando uma
participação média anual de 45%. Já os intensivos em traba-
lho começaram com uma participação de 34% e terminaram
com uma de 17% e uma  média de 31%. O grupo de produtos
intensivos em escala saltou de 12% para 20%, sendo sua mé-
dia de 16%.  A participação dos intensivos em tecnologia dife-
renciada começou com 5% e terminou com 9%, próximo à sua
participação média, que alcançou 8%. A visualização do gráfi-
co permite diversas ilações. Vamo-nos deter em uma: em 2000,
os intensivos em recursos naturais e os intensivos em traba-

A especialização das exportações gaúchas
lho estavam virtualmente “empatados”. A partir daí, assumi-
ram trajetórias diametralmente opostas. Essa tendência vai-se
manter?

A redução da participação dos produtos intensivos em
trabalho — basicamente  calçados, a principal mercadoria des-
se grupo — iniciou com a perda de competitividade dos pro-
dutores locais, devido ao custo de sua mão-de-obra vis-à-vis
ao de outros países emergentes. Essa perda se acelerou com a
valorização continuada do real a partir do início de 2003. Esses
problemas relativos à mão-de-obra e ao câmbio continuam pre-
sentes. O custo da mão-de-obra não pode ser revertido, mas,
quem sabe, uma desvalorização cambial associada à agrega-
ção de valor ao produto final possa, ao menos, estancar a
tendência de queda.

Quanto aos intensivos em recursos naturais, basicamen-
te commodities agrícolas, a demanda da China e de outros
emergentes, a alta do preço do petróleo, o crescimento da
produção de biocombustíveis e a própria desvalorização do
dólar são fatores que indicam, no mínimo, a manutenção de
seus preços nos níveis atuais. Contra isso, estariam a
desaceleração da economia norte-americana e, principalmen-
te, seus reflexos sobre as demais economias do planeta. Resta
ainda uma incógnita: os movimentos do capital financeiro. Nos
últimos anos, diferentes fundos de investimento têm especu-
lado no mercado futuro de commodities agrícolas, o que “in-
flou” sobremaneira seus preços. Uma retirada de recursos des-
se mercado, mesmo que parcial, causaria um impacto bastante
forte nos preços dos produtos intensivos em recursos natu-
rais.

     Álvaro Garcia (FEE/CEES)

No mês de maio, foi lançada a Política de Desenvolvimen-
to Produtivo, onde se insere a nova política industrial. Esse
conjunto de medidas define como principais metas para 2010
os pontos que seguem: ampliação do investimento produtivo,
medido pela participação da formação bruta de capital fixo
(FBCF) sobre o PIB, de 18,29% para 21% e crescimento do
investimento privado em pesquisa e desenvolvimento para
0,65% do PIB (atualmente em 0,5%) e da participação das ex-
portações brasileiras no comércio mundial de 1,18% para 1,25%.

As ações propostas fundamentam-se na renúncia fiscal
de R$ 21,4 bilhões até 2011, na redução do prazo para devolu-
ção dos tributos recolhidos na compra de bens de capital, no
aumento da dotação orçamentária do Proex para R$ 150 mi-
lhões e na ampliação do limite de faturamento anual das em-
presas habilitadas a captar recursos. O BNDES deve dispo-
nibilizar R$ 210,4 bilhões para projetos de ampliação, moderni-
zação e inovação, com custos reduzidos e prazos ampliados
para a compra de bens de capital e linhas especiais de crédito
para comercialização doméstica de insumos, matérias-primas
e componentes de informática.

Dentre as áreas e os setores priorizados, destacam-se saú-
de, tecnologias de informação e comunicação, complexo indus-
trial de defesa, nanotecnologia e biotecnologia, complexo
aeronáutico, petróleo, gás e petroquímica, bioetanol, minera-
ção, siderurgia, celulose e papel e carnes.  Também as indús-
trias de calçados e couro, têxtil e confecções, madeira e mó-
veis foram contempladas com o alargamento do prazo de fi-
nanciamento.

Com essas propostas, o Governo brasileiro tenta superar
importantes fragilidades da economia brasileira, como a es-
tagnação do investimento tecnológico e a ampliação do défi-
cit comercial, sem alterar a política macroeconômica. Entretan-
to a manutenção dos juros altos e do câmbio valorizado, bem
como a crescente “commoditização” dos bens produzidos, é
um limite de difícil transposição, pois torna a economia vulne-
rável às freqüentes oscilações internacionais e esteriliza as
ações de políticas públicas.

No caso da indústria gaúcha, medidas que visem contra-
balançar os efeitos nefastos da sobrevalorização cambial são
bem-vindas, principalmente para a indústria calçadista, cuja
produção continuava em queda no mês de maio.  Também o
apoio à indústria de bens de capital e de softwares, áreas em
que o Estado se destaca nacionalmente, poderia apresentar
efeitos favoráveis à dinamização da indústria do RS. Em que
pesem as divergências entre as políticas industrial e

Política industrial: divergências com a política
macroeconômica?

macroeconômica, algumas iniciativas poderiam contar com o
reforço da administração estadual, pois, como revelam as in-
formações relativas a 2008, o crescimento da indústria gaúcha
já começou a perder o fôlego. Conforme informações do IBGE,
verificaram-se resultados negativos nos meses de março
(-1,07) e de maio (-4,73). Apostar apenas na atração de inves-
timentos externos que atualmente se orientam basicamente
para o agronegócio e para a silvicultura pode ser o abandono
definitivo da possibilidade de crescer com sustentabilidade e
eqüidade.

Clarisse Chiappini Castilhos (FEE/CEES)

Participação da formação bruta de capital fixo 
 no PIB, no Brasil — 2007/08 

PERÍODOS % DO PIB 

Abr.-jun./07 17,47 

Jul.-set./07 18,38 

Out.-dez./07 17,67 

Jan.-mar./08 18,29 

FONTE: IBGE/Contas Nacionais.  
 

Participação das exportações brasileiras  
nas mundiais — 2007/08 

ANOS PARTICIPAÇÃO % 

2004 1,08 

2005 1,16 

2006 1,16 

2007 1,18 
FONTE: Bacen. 
              MDIC. 
 




