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Alguns dos efeitos da valorização cambial

Fator previdenciário: redutor da aposentadoria

Teresinha Bello (FEE/CEES)

Calino Pacheco Filho (FEE/CEES)

Uma das mais importantes variáveis macroeconômicas —
a taxa de câmbio — vem-se valorizando nos últimos dois anos,
no Brasil, não só frente ao dólar, mas também em relação às
moedas dos 16 países com maior participação nas exporta-
ções brasileiras, como pode ser visto no gráfico.

De modo geral, a atenção dada ao comportamento atual
do câmbio trata de suas conseqüências diretas sobre a balan-
ça comercial do País. Entretanto outros efeitos dessa valoriza-
ção sobre a economia também merecem destaque, como é o
caso de sua influência sobre as cadeias produtivas, os inves-
timentos e a concentração de empresas exportadoras.

Em relação à produção nacional, é importante destacar
que não só o setor exportador  sofre algum tipo de
desestruturação, mas outros elos da corrente produtiva
podem ser afetados. Bens finais, antes produzidos interna-
mente, vêm sendo substituídos por similares importados,
favorecidos pelo câmbio barato, o mesmo ocorrendo com
insumos e matérias-primas. Dados da Fundação Centro de
Estudos de Comércio Exterior (Funcex) mostram que, em 2005,
os bens de capital, os intermediários e os de consumo durá-
veis e não duráveis tiveram aumento nas quantidades impor-
tadas, ou seja, por categoria de uso, apenas os combustíveis
reduziram seu volume de importação. Inclusive muitos expor-
tadores passaram a adquirir mais insumos e matérias-primas
no exterior, beneficiados pelo drawback, na tentativa de se-
gurar sua queda de rentabilidade. No caso de mercadorias
exportáveis, cuja produção é intensiva em mão-de-obra (como
ocorre com os calçados do RS por exemplo) ou que dependem
fundamentalmente de fornecedores nacionais, o efeito negati-
vo de uma moeda nacional valorizada  é mais imediato.

Já para setores com maior vantagem competitiva em rela-
ção aos seus concorrentes internacionais ou capazes de
aumentar sua parcela de componentes importados, esse efeito
é menor. Mas, assim como ocorreu no período 1995-98 — quan-
do o real também se manteve valorizado e as cadeias produti-
vas foram afetadas com o rompimento de alguns de seus
elos —, corre-se o risco de repetir-se o quadro, apesar de o
cenário internacional atual ser diferente. Em contrapartida, o
câmbio valorizado estimula a modernização do parque produti-
vo nacional via importação de máquinas e equipamentos mais
avançados tecnologicamente, contribuindo para acréscimos
de produtividade.

Outro efeito negativo da valorização do real é o aumento
da concentração de empresas exportadoras via saída do mer-
cado daquelas mais fracas e de menor porte, por terem maior
custo de produção e maior fragilidade financeira para conti-
nuar exportando. E, uma vez perdidos os mercados já conquis-
tados, sua retomada geralmente é bem  mais difícil e onerosa.
Dentre essas empresas que se estão retirando do mercado
exportador, cabe destacar  o predomínio daquelas de capital
nacional, como é o caso das ligadas às vendas externas de
calçados, confecções e móveis. Tal fato, ao concentrar ainda
mais as exportações nas mãos de poucas e grandes empresas,
muitas delas multinacionais, também aumenta a vulnerabilidade.
Isto porque as decisões sobre o que, quanto, para quem e
como exportar, muitas vezes, fazem parte de uma estratégia
global dessas empresas, desconsiderando os interesses
nacionais nas suas tomadas de decisão.
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 Índice

FONTE: IPEA.
NOTA: O índice tem como base a média de 2000 = 100.

Na Reforma da Previdência de 1998, foram propostos, para
os segurados do INSS, dois critérios para a obtenção de
aposentadoria: a idade mínima de 55 anos para as mulheres e
de 60 anos para os homens e o tempo mínimo de contribuição
de 30 anos para as mulheres e de 35 anos para os homens.
Como a idade mínima não foi aprovada, devido à forte resis-
tência das centrais sindicais, o fator previdenciário (FP) foi a
alternativa encontrada para compensá-la, mantendo o mesmo
objetivo: evitar a aposentadoria em idade precoce.

porcional à fração encontrada: por exemplo, se o fator obtido
for 0,80, a redução será de 20%.

Aplicando-se hipoteticamente o FP para um segurado de
59 anos de idade com o tempo mínimo de contribuição exigido
(35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres, sendo
que estas têm direito a um bônus de mais cinco anos), obser-
va-se que, no período 2001-02, o resultado seria um fator igual
a 1. Já no período 2005-06, chegar-se-ia a um FP igual a 0,86.
Logo, a média dos seus salários de contribuição sofreria um
redutor de 14%.

Nesse caso, se a regra proposta em 1998 (idade mínima de
55 anos para as mulheres e de 60 anos para os homens combi-
nada com 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos
de contribuição para os homens) estivesse atualmente em
vigor, ela seria mais vantajosa para os contribuintes do que o
FP: as mulheres estariam aposentando-se com oito anos a
menos, e os homens, com três anos a menos dos 63 anos
resultantes da aplicação do fator. Verifica-se, então, que, se o
fator é prejudicial para os homens, o é ainda pior para as
mulheres.

Portanto, o FP retarda a aposentadoria e é excessivamen-
te oneroso aos segurados do INSS. Por esse motivo, tramita
no Congresso um projeto de lei propondo extingui-lo. Se tal
proposta for aprovada, a alternativa mais viável seria a ado-
ção da idade mínima, que também cumpre o papel de evitar a
aposentadoria precoce dentro de uma lógica atuarial e não é
tão rigorosa como o fator previdenciário.

Assim, o único requisito para adquirir o direito à aposen-
tadoria por tempo de contribuição é atingir um tempo mínimo
de contribuição ou serviço. Cumprido esse requisito, para
determinar o valor do benefício da aposentadoria, multiplica-
-se a média dos salários de contribuição, a partir de julho de
1994, corrigidos monetariamente, pelo FP. Esse fator é defini-
do por uma fórmula matemática, na qual é considerada a
idade, a expectativa de sobrevida (Es) — igual para ambos os
sexos — e o tempo de contribuição do segurado ao se
aposentar. O objetivo do FP é fazer com que os indivíduos
permaneçam mais tempo como contribuintes e menos como
beneficiários, bem como reduzir o valor das aposentadorias
daqueles que se aposentam precocemente.

Dessa forma, o segurado só recebe a sua média salarial
integral quando o FP alcançar a unidade (1). Quando o resul-
tado da aplicação da fórmula for menor do que 1, a média dos
salários de contribuição do segurado sofre uma redução pro-

Idade necessária para atingir o fator previdenciário 1,  
para ambos os sexos — 1999-06 

PERÍODOS TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 

IDADE 
NECESSÁRIA 

FATOR 
PREVIDENCIÁRIO 

1999-00 35 59 1 

2000-01 35 59 1 

2001-02 35 60 1 

2002-03 35 60 1 

2003-04 35 63 1 

2004-05 35 63 1 

2005-06 35 63 1 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: MPS. 
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Persistem importantes diferenciais de remuneração entre gêneros

A educação especial no Brasil e no Rio Grande do Sul, em 2004

Máquinas agrícolas: difícil retomada de produção e vendas

Potencial competitivo do Rio Grande do Sul

Salvatore Santagada (FEE/CIE)

Silvia Horst Campos (FEE/CEES)

Alexandre Alves Porsse (FEE/CIE)

Embora se observe, ao longo da série dos dados da
PED-RMPA, uma tendência de diminuição da desigualdade de
ganhos entre homens e mulheres ocupados, esse diferencial
se mantém relativamente alto.

Nesse sentido, dados relativos ao ano de 2005 mostram
que o rendimento médio real cresceu para ambos os sexos,
sendo o aumento um pouco maior para os homens (1,5%) do
que para as mulheres (1,2%), interrompendo o movimento de
redução da diferença entre os gêneros registrado nos últimos
quatro anos. Em 2005, o valor do rendimento médio real das
mulheres ficou em R$ 764, atingindo 74,4% do auferido pelos
homens, que foi de R$ 1.027. Destaque-se que, no início da

série (1993), a diferença de ganhos entre os sexos era ainda
maior — a remuneração da mulher alcançava apenas 65,2% da
do homem — e que a redução do diferencial se deveu à com-
binação de queda do rendimento médio real masculino com
aumento entre as mulheres.

Todavia a diminuição de desigualdade de remuneração
entre os sexos não exclui a situação de desvantagem que ainda
permanece para o grupo feminino. Mesmo que se evidencie
uma progressiva inserção de mulheres mais escolarizadas no
mercado de trabalho, ocupando postos de trabalho similares
àqueles ocupados pelos trabalhadores masculinos, persistem
importantes diferenças de rendimentos entre os gêneros.

0

A educação destinada a crianças, jovens e adultos porta-
dores de necessidades educativas especiais (visual, auditiva,
física, mental, altas habilidades de superdotados, portadores
de condutas típicas e outros) é uma das políticas públicas
necessárias para a inclusão de uma parcela importante da
população na cidadania. As crianças deficientes na faixa etária
de zero a 14 anos somam, no Brasil, cerca de 2,2 milhões e, no
RS, 95.684 (IBGE, 2000).

Dados do Censo Escolar do MEC de 2004 indicam que o
número de matrículas de alunos portadores de necessidades
especiais chega a 371.383 no Brasil, enquanto o RS atende a
25.541 alunos nessas condições. Dois níveis de ensino — o
fundamental e a educação infantil — abarcam 79,8% e 77,5%

do total de matrículas no Brasil e no RS, respectivamente.
Essas informações delineiam um perfil das matrículas concen-
trado nas crianças, nos jovens e nas primeiras etapas da edu-
cação básica. O número de alunos no ensino médio é pratica-
mente inexpressivo, com 2.272 matrículas no Brasil (0,6%) e
451 matrículas no RS (1,8%).

A educação de jovens e adultos (EJA) e a educação pro-
fissional complementam o restante do total das matrículas
iniciais, ou seja, 19,6% no Brasil e 20,8% no RS. Quanto à
dependência administrativa, a rede privada atende à maioria
dos alunos tanto no Brasil (63,2%) quanto no RS (66,2%),
segundo o Censo Escolar de 2004.

A persistente redução no volume de produção e nas ven-
das de máquinas agrícolas automotrizes vem preocupando as
montadoras do setor em nível tanto nacional quanto regional.
Após o registro de um desempenho marcadamente desfavo-
rável em 2005, principalmente no segmento colheitadeiras,
informações referentes ao primeiro trimestre de 2006, frente a
igual período em 2005, indicam um novo recuo nesses indica-
dores, mais acentuado no RS, o qual concentra mais da meta-
de da produção de tratores de rodas e colheitadeiras do
Brasil.

Número e percentual de matrículas  iniciais de alunos portadores de necessidades educativas especiais  em escolas exclusivamente 
especializadas ou em classes especiais de escola regular, por nível de ensino, no Brasil e no RS — 31.03.04  

TOTAL EDUCAÇÃO 
INFANTIL (1) 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENSINO 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E  ADULTOS 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
Número %  Número % Número % Número % Número % Número % 

Brasil ..................... 371 383 100,0 94 954 25,6 201 375 54,2 2  272 0,6 31 307 8,4 41 475 11,2 
RS ......................... 25 541 100,0        5 899 23,1 13 892 54,4 451 1,8         2 619 10,3     2 680 10,5  
FONTE: MEC/INEP. 
(1) Creche e/ou estimulação precoce e pré-escola. 
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           FONTE: PED-RMPA - Convênio FEE, FGTAS/SINE-RS, SEADE-SP, DIEESE e apoio PMPA.

Norma Herminia Kreling (FEE/CPED)
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As exportações que vinham sustentando a performance
do setor ao longo da maior parte do último ano também
recuaram, refletindo os efeitos da valorização do real frente ao
dólar e a menor demanda por máquinas agrícolas nos merca-
dos brasileiros, na América do Sul, na Europa e nos Estados
Unidos. Ressalte-se, contudo, que, apesar da diminuição acen-
tuada no volume de embarques, a receita cambial se manteve
positiva, devido a uma mudança na composição das exporta-
ções, que envolveu máquinas mais potentes e de maior valor
unitário.

Atualmente, as maiores dificuldades concentram-se no
mercado interno, que volta a ser  o principal foco das grandes
empresas do setor. Nesse sentido, desponta a necessidade
de recomposição do poder de compra dos produtores rurais,
que, descapitalizados e endividados em razão da crise que
afetou a agroindústria de grãos no começo de 2005,
notadamente no RS e nos demais estados da Região Sul, sus-
penderam a aquisição de novos equipamentos. Um indicador
dessa situação é a fraca utilização de recursos disponibilizados
pelo BNDES para o Moderfrota, programa que financia má-
quinas agrícolas e implementos a juros controlados. Nos 10
primeiros meses do ano-safra 2005/2006 (jul./2005-mar./2006),
os desembolsos desse programa foram 55,6% inferiores aos
recursos liberados em igual período do ano-safra anterior.

Indicadores de desempenho da indústria de máquinas e  
implementos agrícolas no Brasil e no Rio  

Grande do Sul  — 1° trim./2005-06 
 

BRASIL 
(1)  RIO GRANDE 

DO SUL(2) 
 INDICADORES 

2005 
(A) 

2006 
(B) 

∆% 
B/A  

2005 
(C) 

2006 
(D) 

∆% 
D/C 

Produção    (unida- 
des) ....................... 12 439

 
9 663 

 
-22,3 

 
7 635 

 
5 191 

 
-32,0 

Vendas      internas 
(unidades) ............. 5 460

 
5 224 

 
-4,3 

 
2 316 

 
2 109 

 
-8,9 

Exportações    (uni- 
dades) ................... 7 515

 
4 531 

 
-39,7 

 
5 728 

 
3 041 

 
-46,9 

FONTE: Anfavea. 
(1) Tratores   de  rodas, cultivadores  motorizados  e  colheitadeiras.
(2) Tratores de rodas e colheitadeiras. 
 

Índice de competitividade estadual dos principais estados brasileiros — 2006  

ICE-F QUALIFICAÇÃO DA FORÇA 
DE TRABALHO 

CONHECIMENTO E 
INOVAÇÃO INFRA-ESTRUTURA 

ESTADOS 

Índice Posição Índice Posição Índice Posição Índice Posição 

São Paulo .................. 0,849 1 0,903 2 0,834 1 0,809 2 
Rio de Janeiro ........... 0,792 2 0,866 3 0,698 2 0,811 1 
Distrito Federal .......... 0,744 3 0,949 1 0,511 7 0,772 3 
Rio Grande do Sul ..... 0,711 4 0,720 4 0,692 3 0,722 5 
Paraná ....................... 0,696 5 0,717 5 0,647 4 0,724 4 
Santa Catarina ........... 0,648 6 0,708 6 0,573 6 0,662 6 
Minas Gerais ............. 0,590 7 0,567 7 0,594 5 0,608 7 

FONTE: FEE.         
 

mento e inovação, devido à boa formação superior da
mão-de-obra, ao elevado número de doutores, à grande oferta
de cursos de pós-graduação bem conceituados e ao número
de registros de patentes. Embora possua diversos indicado-
res de infra-estrutura classificados como elevados, a posição,
nesse grupo, é menos favorável em relação à dos demais esta-
dos, em virtude do nível mais baixo de rodovias pavimenta-
das e de capacidade instalada de geração elétrica e de gás
natural. Tais resultados mostram que a economia gaúcha pos-
sui boas condições estruturais para atrair fatores produtivos,
mesmo diante de choques adversos que, recorrentemente,
restringem seu crescimento, como as variações climáticas e
as oscilações cambiais.

O Índice de Competitividade Estadual-Fatores (ICE-F),
elaborado pela FEE em parceria com o Movimento Brasil Com-
petitivo e com o apoio da SCP-RS, busca sintetizar um con-
junto de 38 variáveis relevantes para a competitividade esta-
dual no tocante às condições dos fatores produtivos.
O ICE-F possui três grupos temáticos, englobando: qualifica-
ção da força de trabalho, conhecimento e inovação e infra-
-estrutura (transporte, comunicação, saúde e energia). O Rio
Grande do Sul ocupa a quarta posição no ranking geral do
ICE-F entre as UFs e a terceira entre os estados, ficando atrás
de São Paulo e Rio de Janeiro e à frente de Paraná, Santa
Catarina e Minas Gerais. Observando a posição relativa por
grupo do Índice, o Rio Grande do Sul apresenta maior desta-
que nos grupos qualificação da força de trabalho e conheci-
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Embora se observe, ao longo da série dos dados da
PED-RMPA, uma tendência de diminuição da desigualdade de
ganhos entre homens e mulheres ocupados, esse diferencial
se mantém relativamente alto.

Nesse sentido, dados relativos ao ano de 2005 mostram
que o rendimento médio real cresceu para ambos os sexos,
sendo o aumento um pouco maior para os homens (1,5%) do
que para as mulheres (1,2%), interrompendo o movimento de
redução da diferença entre os gêneros registrado nos últimos
quatro anos. Em 2005, o valor do rendimento médio real das
mulheres ficou em R$ 764, atingindo 74,4% do auferido pelos
homens, que foi de R$ 1.027. Destaque-se que, no início da

série (1993), a diferença de ganhos entre os sexos era ainda
maior — a remuneração da mulher alcançava apenas 65,2% da
do homem — e que a redução do diferencial se deveu à com-
binação de queda do rendimento médio real masculino com
aumento entre as mulheres.

Todavia a diminuição de desigualdade de remuneração
entre os sexos não exclui a situação de desvantagem que ainda
permanece para o grupo feminino. Mesmo que se evidencie
uma progressiva inserção de mulheres mais escolarizadas no
mercado de trabalho, ocupando postos de trabalho similares
àqueles ocupados pelos trabalhadores masculinos, persistem
importantes diferenças de rendimentos entre os gêneros.
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dores de necessidades educativas especiais (visual, auditiva,
física, mental, altas habilidades de superdotados, portadores
de condutas típicas e outros) é uma das políticas públicas
necessárias para a inclusão de uma parcela importante da
população na cidadania. As crianças deficientes na faixa etária
de zero a 14 anos somam, no Brasil, cerca de 2,2 milhões e, no
RS, 95.684 (IBGE, 2000).

Dados do Censo Escolar do MEC de 2004 indicam que o
número de matrículas de alunos portadores de necessidades
especiais chega a 371.383 no Brasil, enquanto o RS atende a
25.541 alunos nessas condições. Dois níveis de ensino — o
fundamental e a educação infantil — abarcam 79,8% e 77,5%

do total de matrículas no Brasil e no RS, respectivamente.
Essas informações delineiam um perfil das matrículas concen-
trado nas crianças, nos jovens e nas primeiras etapas da edu-
cação básica. O número de alunos no ensino médio é pratica-
mente inexpressivo, com 2.272 matrículas no Brasil (0,6%) e
451 matrículas no RS (1,8%).

A educação de jovens e adultos (EJA) e a educação pro-
fissional complementam o restante do total das matrículas
iniciais, ou seja, 19,6% no Brasil e 20,8% no RS. Quanto à
dependência administrativa, a rede privada atende à maioria
dos alunos tanto no Brasil (63,2%) quanto no RS (66,2%),
segundo o Censo Escolar de 2004.

A persistente redução no volume de produção e nas ven-
das de máquinas agrícolas automotrizes vem preocupando as
montadoras do setor em nível tanto nacional quanto regional.
Após o registro de um desempenho marcadamente desfavo-
rável em 2005, principalmente no segmento colheitadeiras,
informações referentes ao primeiro trimestre de 2006, frente a
igual período em 2005, indicam um novo recuo nesses indica-
dores, mais acentuado no RS, o qual concentra mais da meta-
de da produção de tratores de rodas e colheitadeiras do
Brasil.
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TOTAL EDUCAÇÃO 
INFANTIL (1) 
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EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E  ADULTOS 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
Número %  Número % Número % Número % Número % Número % 

Brasil ..................... 371 383 100,0 94 954 25,6 201 375 54,2 2  272 0,6 31 307 8,4 41 475 11,2 
RS ......................... 25 541 100,0        5 899 23,1 13 892 54,4 451 1,8         2 619 10,3     2 680 10,5  
FONTE: MEC/INEP. 
(1) Creche e/ou estimulação precoce e pré-escola. 

65,2

67,2
66,3

69,7 69,0
70,1

68,3 68,2 69,0
71,7 72,2

74,7 74,4

58

62

66

70

74

78

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Proporção do rendimento médio real das mulheres com relação ao dos homens na RMPA — 1993-05

           FONTE: PED-RMPA - Convênio FEE, FGTAS/SINE-RS, SEADE-SP, DIEESE e apoio PMPA.

Norma Herminia Kreling (FEE/CPED)
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As exportações que vinham sustentando a performance
do setor ao longo da maior parte do último ano também
recuaram, refletindo os efeitos da valorização do real frente ao
dólar e a menor demanda por máquinas agrícolas nos merca-
dos brasileiros, na América do Sul, na Europa e nos Estados
Unidos. Ressalte-se, contudo, que, apesar da diminuição acen-
tuada no volume de embarques, a receita cambial se manteve
positiva, devido a uma mudança na composição das exporta-
ções, que envolveu máquinas mais potentes e de maior valor
unitário.

Atualmente, as maiores dificuldades concentram-se no
mercado interno, que volta a ser  o principal foco das grandes
empresas do setor. Nesse sentido, desponta a necessidade
de recomposição do poder de compra dos produtores rurais,
que, descapitalizados e endividados em razão da crise que
afetou a agroindústria de grãos no começo de 2005,
notadamente no RS e nos demais estados da Região Sul, sus-
penderam a aquisição de novos equipamentos. Um indicador
dessa situação é a fraca utilização de recursos disponibilizados
pelo BNDES para o Moderfrota, programa que financia má-
quinas agrícolas e implementos a juros controlados. Nos 10
primeiros meses do ano-safra 2005/2006 (jul./2005-mar./2006),
os desembolsos desse programa foram 55,6% inferiores aos
recursos liberados em igual período do ano-safra anterior.

Indicadores de desempenho da indústria de máquinas e  
implementos agrícolas no Brasil e no Rio  

Grande do Sul  — 1° trim./2005-06 
 

BRASIL 
(1)  RIO GRANDE 

DO SUL(2) 
 INDICADORES 

2005 
(A) 

2006 
(B) 

∆% 
B/A  

2005 
(C) 

2006 
(D) 

∆% 
D/C 

Produção    (unida- 
des) ....................... 12 439

 
9 663 

 
-22,3 

 
7 635 

 
5 191 

 
-32,0 

Vendas      internas 
(unidades) ............. 5 460

 
5 224 

 
-4,3 

 
2 316 

 
2 109 

 
-8,9 

Exportações    (uni- 
dades) ................... 7 515

 
4 531 

 
-39,7 

 
5 728 

 
3 041 

 
-46,9 

FONTE: Anfavea. 
(1) Tratores   de  rodas, cultivadores  motorizados  e  colheitadeiras.
(2) Tratores de rodas e colheitadeiras. 
 

Índice de competitividade estadual dos principais estados brasileiros — 2006  

ICE-F QUALIFICAÇÃO DA FORÇA 
DE TRABALHO 

CONHECIMENTO E 
INOVAÇÃO INFRA-ESTRUTURA 

ESTADOS 

Índice Posição Índice Posição Índice Posição Índice Posição 

São Paulo .................. 0,849 1 0,903 2 0,834 1 0,809 2 
Rio de Janeiro ........... 0,792 2 0,866 3 0,698 2 0,811 1 
Distrito Federal .......... 0,744 3 0,949 1 0,511 7 0,772 3 
Rio Grande do Sul ..... 0,711 4 0,720 4 0,692 3 0,722 5 
Paraná ....................... 0,696 5 0,717 5 0,647 4 0,724 4 
Santa Catarina ........... 0,648 6 0,708 6 0,573 6 0,662 6 
Minas Gerais ............. 0,590 7 0,567 7 0,594 5 0,608 7 

FONTE: FEE.         
 

mento e inovação, devido à boa formação superior da
mão-de-obra, ao elevado número de doutores, à grande oferta
de cursos de pós-graduação bem conceituados e ao número
de registros de patentes. Embora possua diversos indicado-
res de infra-estrutura classificados como elevados, a posição,
nesse grupo, é menos favorável em relação à dos demais esta-
dos, em virtude do nível mais baixo de rodovias pavimenta-
das e de capacidade instalada de geração elétrica e de gás
natural. Tais resultados mostram que a economia gaúcha pos-
sui boas condições estruturais para atrair fatores produtivos,
mesmo diante de choques adversos que, recorrentemente,
restringem seu crescimento, como as variações climáticas e
as oscilações cambiais.

O Índice de Competitividade Estadual-Fatores (ICE-F),
elaborado pela FEE em parceria com o Movimento Brasil Com-
petitivo e com o apoio da SCP-RS, busca sintetizar um con-
junto de 38 variáveis relevantes para a competitividade esta-
dual no tocante às condições dos fatores produtivos.
O ICE-F possui três grupos temáticos, englobando: qualifica-
ção da força de trabalho, conhecimento e inovação e infra-
-estrutura (transporte, comunicação, saúde e energia). O Rio
Grande do Sul ocupa a quarta posição no ranking geral do
ICE-F entre as UFs e a terceira entre os estados, ficando atrás
de São Paulo e Rio de Janeiro e à frente de Paraná, Santa
Catarina e Minas Gerais. Observando a posição relativa por
grupo do Índice, o Rio Grande do Sul apresenta maior desta-
que nos grupos qualificação da força de trabalho e conheci-
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Alguns dos efeitos da valorização cambial

Fator previdenciário: redutor da aposentadoria

Teresinha Bello (FEE/CEES)

Calino Pacheco Filho (FEE/CEES)

Uma das mais importantes variáveis macroeconômicas —
a taxa de câmbio — vem-se valorizando nos últimos dois anos,
no Brasil, não só frente ao dólar, mas também em relação às
moedas dos 16 países com maior participação nas exporta-
ções brasileiras, como pode ser visto no gráfico.

De modo geral, a atenção dada ao comportamento atual
do câmbio trata de suas conseqüências diretas sobre a balan-
ça comercial do País. Entretanto outros efeitos dessa valoriza-
ção sobre a economia também merecem destaque, como é o
caso de sua influência sobre as cadeias produtivas, os inves-
timentos e a concentração de empresas exportadoras.

Em relação à produção nacional, é importante destacar
que não só o setor exportador  sofre algum tipo de
desestruturação, mas outros elos da corrente produtiva
podem ser afetados. Bens finais, antes produzidos interna-
mente, vêm sendo substituídos por similares importados,
favorecidos pelo câmbio barato, o mesmo ocorrendo com
insumos e matérias-primas. Dados da Fundação Centro de
Estudos de Comércio Exterior (Funcex) mostram que, em 2005,
os bens de capital, os intermediários e os de consumo durá-
veis e não duráveis tiveram aumento nas quantidades impor-
tadas, ou seja, por categoria de uso, apenas os combustíveis
reduziram seu volume de importação. Inclusive muitos expor-
tadores passaram a adquirir mais insumos e matérias-primas
no exterior, beneficiados pelo drawback, na tentativa de se-
gurar sua queda de rentabilidade. No caso de mercadorias
exportáveis, cuja produção é intensiva em mão-de-obra (como
ocorre com os calçados do RS por exemplo) ou que dependem
fundamentalmente de fornecedores nacionais, o efeito negati-
vo de uma moeda nacional valorizada  é mais imediato.

Já para setores com maior vantagem competitiva em rela-
ção aos seus concorrentes internacionais ou capazes de
aumentar sua parcela de componentes importados, esse efeito
é menor. Mas, assim como ocorreu no período 1995-98 — quan-
do o real também se manteve valorizado e as cadeias produti-
vas foram afetadas com o rompimento de alguns de seus
elos —, corre-se o risco de repetir-se o quadro, apesar de o
cenário internacional atual ser diferente. Em contrapartida, o
câmbio valorizado estimula a modernização do parque produti-
vo nacional via importação de máquinas e equipamentos mais
avançados tecnologicamente, contribuindo para acréscimos
de produtividade.

Outro efeito negativo da valorização do real é o aumento
da concentração de empresas exportadoras via saída do mer-
cado daquelas mais fracas e de menor porte, por terem maior
custo de produção e maior fragilidade financeira para conti-
nuar exportando. E, uma vez perdidos os mercados já conquis-
tados, sua retomada geralmente é bem  mais difícil e onerosa.
Dentre essas empresas que se estão retirando do mercado
exportador, cabe destacar  o predomínio daquelas de capital
nacional, como é o caso das ligadas às vendas externas de
calçados, confecções e móveis. Tal fato, ao concentrar ainda
mais as exportações nas mãos de poucas e grandes empresas,
muitas delas multinacionais, também aumenta a vulnerabilidade.
Isto porque as decisões sobre o que, quanto, para quem e
como exportar, muitas vezes, fazem parte de uma estratégia
global dessas empresas, desconsiderando os interesses
nacionais nas suas tomadas de decisão.
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 Índice

FONTE: IPEA.
NOTA: O índice tem como base a média de 2000 = 100.

Na Reforma da Previdência de 1998, foram propostos, para
os segurados do INSS, dois critérios para a obtenção de
aposentadoria: a idade mínima de 55 anos para as mulheres e
de 60 anos para os homens e o tempo mínimo de contribuição
de 30 anos para as mulheres e de 35 anos para os homens.
Como a idade mínima não foi aprovada, devido à forte resis-
tência das centrais sindicais, o fator previdenciário (FP) foi a
alternativa encontrada para compensá-la, mantendo o mesmo
objetivo: evitar a aposentadoria em idade precoce.

porcional à fração encontrada: por exemplo, se o fator obtido
for 0,80, a redução será de 20%.

Aplicando-se hipoteticamente o FP para um segurado de
59 anos de idade com o tempo mínimo de contribuição exigido
(35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres, sendo
que estas têm direito a um bônus de mais cinco anos), obser-
va-se que, no período 2001-02, o resultado seria um fator igual
a 1. Já no período 2005-06, chegar-se-ia a um FP igual a 0,86.
Logo, a média dos seus salários de contribuição sofreria um
redutor de 14%.

Nesse caso, se a regra proposta em 1998 (idade mínima de
55 anos para as mulheres e de 60 anos para os homens combi-
nada com 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos
de contribuição para os homens) estivesse atualmente em
vigor, ela seria mais vantajosa para os contribuintes do que o
FP: as mulheres estariam aposentando-se com oito anos a
menos, e os homens, com três anos a menos dos 63 anos
resultantes da aplicação do fator. Verifica-se, então, que, se o
fator é prejudicial para os homens, o é ainda pior para as
mulheres.

Portanto, o FP retarda a aposentadoria e é excessivamen-
te oneroso aos segurados do INSS. Por esse motivo, tramita
no Congresso um projeto de lei propondo extingui-lo. Se tal
proposta for aprovada, a alternativa mais viável seria a ado-
ção da idade mínima, que também cumpre o papel de evitar a
aposentadoria precoce dentro de uma lógica atuarial e não é
tão rigorosa como o fator previdenciário.

Assim, o único requisito para adquirir o direito à aposen-
tadoria por tempo de contribuição é atingir um tempo mínimo
de contribuição ou serviço. Cumprido esse requisito, para
determinar o valor do benefício da aposentadoria, multiplica-
-se a média dos salários de contribuição, a partir de julho de
1994, corrigidos monetariamente, pelo FP. Esse fator é defini-
do por uma fórmula matemática, na qual é considerada a
idade, a expectativa de sobrevida (Es) — igual para ambos os
sexos — e o tempo de contribuição do segurado ao se
aposentar. O objetivo do FP é fazer com que os indivíduos
permaneçam mais tempo como contribuintes e menos como
beneficiários, bem como reduzir o valor das aposentadorias
daqueles que se aposentam precocemente.

Dessa forma, o segurado só recebe a sua média salarial
integral quando o FP alcançar a unidade (1). Quando o resul-
tado da aplicação da fórmula for menor do que 1, a média dos
salários de contribuição do segurado sofre uma redução pro-

Idade necessária para atingir o fator previdenciário 1,  
para ambos os sexos — 1999-06 

PERÍODOS TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 

IDADE 
NECESSÁRIA 

FATOR 
PREVIDENCIÁRIO 

1999-00 35 59 1 

2000-01 35 59 1 

2001-02 35 60 1 

2002-03 35 60 1 

2003-04 35 63 1 

2004-05 35 63 1 

2005-06 35 63 1 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: MPS. 
 




