
 

 

 

] 

 

 

 

 

 

 

 

O impacto dos termos de troca no crescimento econômico 
No período 2003-11, de valorização expressiva dos pre-

ços internacionais de commodities, melhoraram os termos de 
intercâmbio e abriu-se espaço para o crescimento econômico 
dos países exportadores desses produtos, como o Brasil e os 
demais países da América Latina. Após os preços nominais 
das commodities agrícolas e metálicas atingirem o pico em 
abril de 2011 — os combustíveis tiveram seu auge em      
2008 —, surgiu a discussão sobre se esse período seria suce-
dido por uma queda repentina desses preços — seguindo a 
dinâmica boom-bust —, ou por um período de estabilidade, 
ou, ainda, por uma leve redução. 

Não parece haver discordância, no debate recente, com 
relação ao fim desse movimento de valorização. Se, por um 
lado, a taxa de crescimento desses preços desacelerou desde 
2011, por outro, o nível médio do período maio/2011-            
-jul./2014 é superior ao da média dos anos de boom. 

Assim, o Economista Bertrand Gruss publicou um estu-
do, no Fundo Monetário Internacional (FMI), em agosto 
deste ano, com o seguinte questionamento: o que foi mais 
relevante para o crescimento econômico dos países exporta-
dores de commodities no intervalo 1970-2013, o nível dos 
preços reais de commodities ou a sua taxa de crescimento? 
O estudo conclui que o crescimento do PIB não mostra asso-
ciação com o nível destes preços relativos, mas apresenta 
relação com a sua taxa de crescimento. 

No entanto, é importante ressaltar que essa relação não é 
automática. Para se compreender a dinâmica de ligação entre 
uma variação dos termos de troca e o crescimento econômi-
co, é necessário averiguar quais são os seus canais de trans-
missão. Para fins metodológicos, separaram-se três canais 
principais: um “direto”, um “indireto” e outro “subordina-
do”. Os três caminhos exigem condicionantes para que um 
choque favorável dos termos de troca afete o crescimento 
econômico positivamente.  

O primeiro canal de transmissão é o efeito-preço nas ex-
portações de commodities. Isso impacta a renda e o produto, 
pois as exportações são fonte de demanda. No Brasil, a parti-
cipação das exportações desses produtos no Produto Interno 
Bruto (PIB), em 2013, foi de 6,65%. O condicionante é que 
não ocorra efeito negativo sobre o quantum exportado — é 
razoável esperar, inclusive, um aumento nas quantidades, 
estimulado pela maior rentabilidade. Não se pode deixar de 
mencionar os efeitos multiplicadores sobre o consumo e o 
investimento. 

O segundo canal é o efeito-quantum nas exportações de 
manufaturados para parceiros comerciais exportadores de 
commodities, principalmente para os vizinhos latino-ameri-
canos. Ele é “indireto”, pois depende do impacto da variação 
dos termos de troca no PIB desses parceiros. 

Apesar de as vendas externas brasileiras para a América 
do Sul representarem apenas 1,84% do PIB do Brasil, a par-
ticipação das exportações de commodities no PIB dessa re-
gião alcançou 15,39% em 2013. Esse percentual é superior 
aos 6,65% do Brasil, haja vista suas economias domésticas 
serem menos robustas e diversificadas que a economia brasi-
leira. O seu condicionante é a existência de relações comer-
ciais consolidadas com esses parceiros.  

Nos últimos anos, apesar da inserção das exportações 
chinesas na América do Sul — a qual se intensificou no 
período pós-crise —, foi possível aumentar as vendas exter-
nas brasileiras para essa região. 

Por fim, o terceiro canal é a melhora do balanço de pa-
gamentos e a possibilidade de aumentar as importações, para 
dar suporte a uma política de estímulo ao crescimento. O 
condicionante são as condições financeiras globais favorá-
veis. Denomina-se esse canal de “subordinado”, pois o seu 
impacto no crescimento econômico depende da decisão go-
vernamental de estimular a demanda interna. 

Uma breve análise da performance econômica do Brasil 
nos períodos de Lula e Dilma corrobora a análise anterior, 
tendo em vista que a média dos termos de troca no Governo 
Lula (101,68) é menor que a média do Governo Dilma 
(123,08), mas o primeiro ocorreu em período de boom nos 
preços de commodities. Por sua vez, o Governo Dilma, ape-
sar da média superior dos termos de intercâmbio, acontece 
em um momento de desaceleração do crescimento desses 
preços. Isso, entre outras coisas, se reflete na taxa média de 
crescimento do PIB de 4,03% a.a. para o primeiro e de 
2,08% a.a. para o segundo. 

 
Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e dos termos                       

de troca no Brasil — 1996-2013 
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Clarissa Black 
Economista, Pesquisadora da FEE 
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Perfil da dívida das famílias 
 

Desde 2004, o componente da demanda agregada com 
maior contribuição para o crescimento econômico é o con-
sumo das famílias. Conjuntamente, houve um aumento do 
endividamento calcado na maior formalização do trabalho, 
na regulamentação do crédito consignado, na maior disponi-
bilidade para abertura de contas e, principalmente, na eleva-
ção da renda real. Dada a magnitude do processo, necessita-   
-se quantificá-lo e qualificá-lo. 

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BCB), entre 
2007 e 2014, o saldo do crédito a pessoas físicas aumentou 
de 14% para 26% do Produto Interno Bruto (PIB), sendo que 
o crédito com recursos direcionados — majoritariamente, o 
crédito habitacional — correspondeu a 60% desse aumento. 
Embora a elevação seja relevante para o Brasil, o nível atual 
de endividamento das famílias não é alto, quando comparado 
a níveis internacionais, conforme disponibilizado pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI) no Financial Soundness 
Indicators. 

No último ano, as famílias atingiram um estoque de dí-
vida correspondente a 45% da renda acumulada em 12 me-
ses. Caso se retire a parcela habitacional, esse número cai 
para cerca de 30%, demonstrando a importância do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida para o processo. Além disso, 
não fosse o crédito habitacional, o endividamento estaria 
reduzindo-se desde metade de 2012. 

Dessa forma, pode-se dizer que não há motivos para 
preocupação com respeito ao nível de endividamento. Entre-
tanto outro fator importante para se analisar é o comprome-
timento da renda das famílias com o pagamento de juros e 
amortização. Ou seja, embora o tamanho da dívida não seja 
preocupante, deve-se analisar o impacto que o serviço dessa 
dívida gera sobre o orçamento familiar. Nesse sentido, dados 
do FMI mostram que o comprometimento da renda é elevado 
para o nível de endividamento das famílias no Brasil. 

Atualmente, cerca de 21% da renda anual das famílias 
estão comprometidos com o pagamento do serviço da dívida. 
Desses, 13 p.p. devem-se à amortização; e 8 p.p., aos juros. 
Adiciona-se ainda que o peso dos juros no total do serviço da 
dívida se elevou ao longo do processo de aumento do crédi-
to, iniciado em 2004. Tendo em vista o prazo mais longo 
característico do crédito habitacional, o impacto desse tipo 
de empréstimo é diluído na renda corrente, representando   
1,8 p.p. do total comprometido.  

Ressaltam-se dois fatores para explicar o alto compro-
metimento da renda das famílias com o serviço da dívida: as 
altas taxas de juros e o baixo prazo para pagamento. Até o 
momento, tratou-se da totalidade da dívida. A partir de ago-
ra, observam-se somente os dados relativos ao crédito à 
pessoa física com recursos livres, desconsiderando o crédi-
to com recursos direcionados. Assim, pretende-se isolar o 
efeito do incentivo governamental à aquisição de imóveis. 

Tem-se que as altas taxas de juros são reflexo tanto do 
comportamento da taxa básica Selic, definida pelo BCB, 
quanto do spread adicionado pelos bancos comerciais. Ini-
ciada em agosto de 2011, a tentativa do Governo de reduzir 
ambos os fatores não produziu efeitos permanentes. Naquele 
momento, o BCB iniciou um ciclo de redução da taxa Selic, 
que passou de 12,5% para 7,25% em outubro de 2012. Pou-
cos meses depois, em março de 2012, os bancos públicos 
iniciaram uma redução dos spreads que gerou um impacto 
nos juros cobrados das famílias. 

No entanto, em março de 2013, o BCB tornou a elevar a 
taxa Selic, que, desde abril deste ano, se encontra em 11%. 
Acompanhando esse movimento, o spread bancário também 
se elevou e, em julho, superou o patamar em que se encon-
trava em 2011. Ou seja, apesar de a taxa básica estar em 
nível menor do que no início do período analisado, o spread 
não só se recompôs da queda provocada pela ação dos ban-
cos públicos, como também superou seu nível anterior. Co-
mo resultado, tem-se que a taxa média de juros cobrada de 
pessoas físicas está no nível mais alto da nova série, disponi-
bilizada desde março de 2011. 

Quanto ao prazo médio, um aumento do indicador cor-
responderia a um menor peso do serviço da dívida sobre a 
renda corrente. A tabela, no entanto, mostra estabilidade no 
prazo médio do total da carteira. Por outro lado, há um 
tímido aumento do prazo médio das novas concessões. Lem-
bra-se que não está contabilizado o crédito habitacional, cuja 
característica é o prazo mais longo. 

A tabela exibe um resumo das mudanças de algumas va-
riáveis selecionadas em três momentos específicos de infle-
xão na política monetária: (a) antes do início de redução da 
Selic, em agosto de 2011; (b) no início da elevação da taxa 
Selic, em março de 2013; e (c) o último dado disponível, em 
julho de 2014. Nota-se que, primeiramente, houve uma redu-
ção da Selic e do spread, resultando em uma queda da taxa 
de juros média. No entanto, no período seguinte, apesar de a 
Selic não ter retornado aos níveis anteriores, a recomposição 
da taxa de juros resultou do aumento do spread em níveis 
maiores que o do primeiro período. Tal elevação poderia ser 
justificada no caso de uma maior inadimplência. Como se 
pode ver, isso não ocorreu. 

Em síntese, percebe-se que as benesses de uma taxa Selic 
mais baixa não foram transferidas aos tomadores finais. O 
resultado repercute-se em má qualidade da dívida das famí-
lias, que comprometem parcela importante das suas rendas 
com o pagamento de juros. Acrescenta-se que o aumento do 
endividamento amplia a sensibilidade a alterações na taxa 
básica. Cada vez mais, exige-se cautela na contratação de 
novas dívidas, bem como na utilização excessiva da taxa Selic 
para controlar a inflação. 

 

Variáveis selecionadas relativas a crédito à pessoa física com recursos livres no Brasil — ago./11-jul./14 

PERÍODOS SELIC             
(% a.a.) 

TAXA DE           
JUROS                   
(% a.a.) 

SPREAD 
(p.p.) 

INADIMPLÊNCIA (1) 
(%) 

PRAZO MÉDIO 
DA CARTEIRA 

(meses) 

PRAZO MÉDIO DAS 
CONCESSÕES (meses) 

Ago./11 12,50 42,3 30,4 7,10 18,5 47,1 
Mar./13   7,25 34,5 25,5 7,60 18,3 46,4 
Jul./14 11,00 43,2 31,7 6,60 18,2 48,0 

∆ ago./11-jul./14    (2) -1,50         (2) 1,0   1,3         (2)-0,52  -0,3   0,9 

FONTE: Banco Central do Brasil. 
(1) Atraso superior a 90 dias. (2) Em p.p. 

Bruno Paim 
Economista, Pesquisador da FEE 
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Em busca de um alívio no crédito  
 

Em 25 de julho de 2014, o Banco Central do Brasil (Ba-
cen) adotou medidas de incentivo ao crédito, com o objetivo 
de estimular a economia. O foco das medidas anunciadas foi 
lidar com o excesso de liquidez retido dentro do próprio 
balanço da autoridade monetária, sob a forma de depósitos 
compulsórios, o que tem inibido, segundo o Bacen, o melhor 
funcionamento do mercado de crédito. Na realidade, a auto-
ridade monetária (Bacen), através do Comitê de Estabilidade 
Financeira (Comef), criado em 2011, diagnosticou que, no 
momento, não falta liquidez no sistema bancário, pois o 
volume de depósitos compulsórios subiu R$ 50 bilhões nos 
últimos 12 meses, chegando a R$ 405 bilhões. Mas há pro-
blemas na distribuição dessa liquidez. Ela está concentrada 
no Bacen e não chega a todos os potenciais segmentos de-
mandadores de crédito. Um exemplo são as instituições 
financeiras de pequeno e médio portes, muitas das quais 
atuam em nichos como crédito consignado e crédito a em-
presas. Em vista disso, a expansão do crédito voltado ao 
consumo tornou-se moderada, com retração em algumas 
importantes linhas (caso de financiamento de veículos), ou 
teve crescimento abaixo da taxa de expansão do Produto 
Interno Bruto (PIB).  

Do lado da demanda por crédito, houve uma mudança de 
perfil, com maior procura por financiamentos imobiliários e 
menor procura por financiamentos de bens de consumo du-
ráveis, como carros e eletrodomésticos.  

Na realidade, os estímulos dados ao crédito devem au-
mentar sobretudo a disponibilidade de recursos financeiros 
para os bancos públicos, principais agentes da política anticí-
clica do Governo Federal nos últimos anos. Também as 
instituições financeiras de médio e pequeno portes devem 
estar entre as maiores beneficiadas, pois as medidas trazem a 
possibilidade de fontes mais baratas e abundantes de liqui-
dez, o que reduz o custo da instituição para emprestar.  

Ainda com relação ao mercado de crédito, alguns núme-
ros mostram o seu atual estado, como, por exemplo, as ope-
rações de crédito do sistema financeiro, incluindo recursos 
livres e direcionados, que totalizaram R$ 2.804 bilhões em 
maio, crescendo 2,6% no trimestre findo em maio e 12,7% 
em 12 meses (variações respectivas de 3,1% e 14,6% nos 
mesmos períodos até fevereiro). A relação crédito/PIB atin-
giu 56,1% em maio (55,7% em fevereiro e 54,5% em maio 
de 2013).  

As carteiras dos bancos públicos e das instituições pri-
vadas nacionais e estrangeiras cresceram, na ordem, 3,8%, 
0,8% e 2,5% no trimestre, representando, respectivamente, 
52,4%, 32,5% e 15,1% do estoque de crédito do sistema 
financeiro em maio de 2014 (49,4%, 34,9% e 15,7%, nessa 
ordem, em maio de 2013). O aumento da representatividade 

da carteira dos bancos públicos refletiu, em parte, o dina-
mismo das modalidades crédito rural e crédito imobiliário.  

O saldo do crédito com recursos livres totalizou             
R$ 1.513 bilhões em maio (54% do crédito total, ante 57,5% 
em maio de 2013), elevando-se 1,4% no trimestre até maio e 
5,7% em 12 meses. O estoque de operações com recursos 
direcionados alcançou R$ 1.291 bilhões em maio, elevando-   
-se 4,2% em relação a fevereiro e 22,3% em 12 meses. A 
evolução decorreu de aumentos tanto nas carteiras das pes-
soas jurídicas como nas das pessoas físicas. No caso das 
últimas, isso ocorreu com expansões acentuadas nas modali-
dades financiamentos imobiliários e financiamentos rurais. 
No segmento de pessoas jurídicas, o saldo dos financiamen-
tos com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) — 72,1% da carteira — cres-
ceu. As concessões do BNDES ao setor produtivo — que 
não incluem os desembolsos do BNDES Participações S/A 
(BNDESpar) — totalizaram R$ 35,6 bilhões no trimestre 
encerrado em maio (variações de 32,6% no trimestre até 
maio e 2,1% em 12 meses). Assim, verifica-se que a taxa de 
variação do total do crédito embute crescimentos bem dis-
crepantes entre os segmentos livre e direcionado. Enquanto o 
primeiro aumentou 5,7% em 12 meses, o que já se configura 
como uma queda real, uma vez que a inflação, no mesmo 
período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), foi de 6,4%, o direcionado cresceu 
22,3% em 12 meses até maio.  

É importante destacar que o mercado de crédito voltado 
ao consumo, após anos em forte expansão, ainda que arrefe-
cida com a introdução de medidas macroprudenciais, em 
finais de 2010, passou por uma moderação. Nos últimos 
trimestres, observaram-se, de um lado, redução de exposição 
por parte de bancos e, de outro, desalavancagem das famí-
lias. No agregado, portanto, infere-se que os riscos no seg-
mento de crédito ao consumo vêm sendo mitigados. Em 
outra dimensão, a autoridade monetária considera oportunas 
iniciativas no sentido de moderar concessões de subsídios 
por intermédio de operações de crédito.   

Concluindo, deve ser registrado que o estímulo das me-
didas sobre o crédito tende a ser limitado. A questão é que as 
ações tomadas pelo Bacen não conseguem mudar uma das 
principais travas atuais do crédito: a falta de demanda. Tam-
bém deve ser enfatizado que as medidas devem ter impacto 
um tanto limitado no crescimento do crédito, uma vez que a 
recente desaceleração dos empréstimos é causada especial-
mente pela percepção mais aguda de risco de crédito dos 
bancos, dados a visível desaceleração da economia e os ris-
cos crescentes de desemprego.  

 
Edison Marques Moreira 

Economista, Pesquisador da FEE 
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Tabela 1 
 

Taxas de variação do IPCA e do IGP-M no Brasil — fev./14-jul./14 
 

(%) 

MESES IPCA   IGP-M  

No Mês No Ano Acumulada em 12 
Meses  No Mês No Ano Acumulada em 12 

Meses 

Fev./14 0,69 1,24 5,68  0,38 0,86 5,77 

Mar./14 0,92 2,18 6,15  1,67 2,55 7,31 

Abr./14 0,67 2,86 6,28  0,78 3,35 7,98 

Maio/14 0,46 3,33 6,38  -0,13 3,21 7,84 

Jun./14 0,40 3,75 6,52  -0,74 2,45 6,25 

Jul./14 0,01 3,76 6,50  -0,61 1,82 5,33 

FONTE: IBGE. 
FONTE: Fundação Getúlio Vargas. 

 
 
 

Gráfico 1 
 

Produção física industrial no Brasil e no 
 Rio Grande do Sul — jan./10-jun./14 

  Gráfico 2 
 

Volume de vendas do comércio varejista no Brasil 
e no Rio Grande do Sul — jan./09-jun./14 
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FONTE: IBGE. Pesquisa Industrial Mensal — Produção Física. 
NOTA: 1. Média móvel trimestral do índice de base fixa mensal   

com ajuste sazonal. 
 2. Os índices têm como base a média de 2012 = 100. 
 3. Em 2014, a PIM-PF modifica a estrutura de coleta. 

FONTE: IBGE. Pesquisa Mensal de Comércio. 
NOTA: 1. Média móvel trimestral do índice de base fixa mensal   

com ajuste sazonal. 
 2. Os índices têm como base a média de 2002 = 100. 

 
 
 

Tabela 2 
 

Indicadores selecionados da economia brasileira — fev./14-jul./14 
 

NO MÊS 
INDICADORES SELECIONADOS 

Fev./14 Mar./14 Abr./14 Maio/14 Jun./14 Jul./14 
NO ANO (1) EM 12 

MESES (1) 

Taxa de câmbio (US$) (2) .................. 2,38 2,33 2,23 2,22 2,24 2,22 2,29 2,29 

Taxa de câmbio efetiva real (3) .......... 96,6 93,0 88,8 88,1 88,3 88,5 91,5 93,0 

Taxa básica de juros (% a.a.) (4) ....... 10,75 10,75 11,00 11,00 11,00 11,00 10,86 10,29 

Superávit primário (% do PIB) ............ -0,5 -0,9 -4,0 2,5 0,5 1,1 -0,8 -1,2 

Balança comercial (US$ milhões) ...... -2.125 111 505 712 2.365 1.574 -918 6.458 

Exportações (US$ milhões) ........... 15.934 17.628 19.724 20.752 20.467 23.024 133.555 240.358 

Importações (US$ milhões) ........... -18.059 -17.517 -19.219 -20.040 -18.103 -21.450 -134.473 -233.900 

Transações correntes (US$ milhões) -7.385 -6.235 -8.275 -6.552 -3.345 -6.018 -49.330 -78.395 

FONTE: Banco Central do Brasil. 
(1) Valores médios da taxa de câmbio, do índice da taxa de câmbio efetiva real e da taxa básica de juros; resultado acumulado para os demais. (2) Taxa de 
câmbio livre do dólar norte-americano (compra e venda) média do período (R$/US$). (3) Índice da taxa de câmbio efetiva real (IPCA), jun./94 = 100. (4) Taxa 
vigente no último dia útil do mês. 
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Gráfico 3 
 

Taxa de desemprego total no Brasil e no 
 Rio Grande do Sul — jan./14-jun./14 

Gráfico 4 
 

Taxa de variação da arrecadação do ICMS  
no Rio Grande do Sul — jan./10-jun./14 
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  FONTE: PED-RMPA - Convênio FEE, FGTAS, SEADE, DIEESE e     

apoio MTE/FAT. 
  NOTA: 1. Brasil corresponde ao total das Regiões Metropolitanas de 

Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e 
São Paulo e o Distrito Federal. 

     2. Rio Grande do Sul corresponde apenas à Região Metropoli-
tana de Porto Alegre. 

FONTE: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. 
NOTA: Variação acumulada em 12 meses. 

 

 
 

Tabela 3  
 

Exportações do Brasil e do Rio Grande do Sul — fev/14.-jul./14 
 

VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) EXPORTAÇÕES ACU-
MULADAS NO ANO 
(US$ FOB milhões) Valor  Volume  Preço MESES 

RS Brasil 

PARTICIPAÇÃO 
RS/BR (%) 

RS Brasil  RS Brasil  RS Brasil 

Fev./14 2.096 31.960 6,6 -1,0 1,4  -14,9 7,1  16,3 -5,3 

Mar./14 3.249 49.588 6,6 -8,0 -2,5  -20,6 2,9  16,0 -5,2 

Abr./14 4.905 69.312 7,1 -6,8 -3,0  -20,1 3,6  16,5 -6,3 

Maio/14 6.871 90.064 7,6 -8,7 -3,5  -22,4 2,9  17,2 -6,1 

Jun./14 8.868 110.531 8,0 -20,5 -3,4  -21,8 1,3  4,5 -4,8 

Jul./14 10.865 133.555 8,1 -16,6 -1,2  -20,3 3,2  6,7 -4,5 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: MDIC/Sistema Alice. 
 
 

Gráfico 5 
 

Taxa de variação do PIB, acumulada em quatro trimestres, no Brasil 
e no Rio Grande do Sul — 1º trim./09-2º trim./14 

Gráfico 6 
 

Estimativa de crescimento da lavoura e de suas principais culturas no 
Rio Grande do Sul — jun./14 

 
 FONTE: IBGE. Contas Nacionais Trimestrais. 

          FEE/CIE/NCR. 
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FONTE: Levantamento Sistemático da Pro- 
FONTE: dução Agrícola. 
 FONTE: FEE/CIE/NCR. 
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O percentual de docentes com curso superior nas escolas gaúchas 
 

A qualificação dos professores é reconhecidamente tra-
tada como um dos pilares para um ensino de qualidade. Nes-
se sentido, o Governo Federal tem adotado políticas de am-
pliação do percentual de docentes com curso superior. Um 
exemplo disso é a criação, em 2009, do Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), que 
visa estimular a oferta de educação superior gratuita em 
cursos de licenciatura e pedagogia a professores da rede 
pública. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (INEP), o RS apresentou proporção de 
docentes com curso superior, em 2013, acima da média bra-
sileira, tanto para o ensino fundamental quanto para o médio. 
A maior diferença observada está no ensino fundamental. 
Enquanto 79% das funções docentes nesse nível de ensino 
eram exercidas por profissionais com curso superior no Bra-
sil, esse percentual era de 86,7 nas escolas gaúchas. Tal dife-
rença é explicada, principalmente, pela maior concentração 
de professores com formação superior nas escolas privadas 
do RS.  

Considerando apenas os sete estados das Regiões Sul e 
Sudeste, o RS alcançou posição de destaque nesse indicador 
apenas na rede privada. Nessa rede de ensino, o RS é o se-
gundo colocado no ranking de proporção de docentes com 
curso superior no ensino fundamental, perdendo apenas para 

São Paulo (88,4%), e o terceiro no ensino médio, superado 
pelo Paraná (96,7%) e por São Paulo (96,2%). 

 Na rede pública, no entanto, os resultados são menos sa-
tisfatórios. O RS aparece apenas como o quinto colocado 
(86,9%) entre os estados do Sul e do Sudeste. No ensino 
médio, o Estado é o sexto (94,4%). Os destaques das Regiões 
Sul e Sudeste, na rede pública, são Espírito Santo, com 
93,3% dos docentes com ensino superior atuando no ensino 
fundamental, e Rio de Janeiro, com 99,1% trabalhando no 
ensino médio.  

 
Percentual de funções docentes com curso superior no Brasil e no 

Rio Grande do Sul — 2013 

RS  BRASIL 
DISCRIMI-

NAÇÃO Ensino           
Fundamental 

Ensino 
Médio 

 Ensino              
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Rede pública  86,9 94,4  80,1 93,5 

Rede privada . 85,6 94,7  73,9 91,9 

Total ............ 86,7 94,5  79,0 93,1 

FONTE: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 

 
Marcos Vinicio Wink Junior 

Economista, Pesquisador da FEE 

 

Características da população indígena no Rio Grande do Sul 

Segundo o Censo de 2010, a população de cinco anos ou 
mais de idade do Rio Grande do Sul, segundo o critério de 
raça ou cor do Censo, distribui-se como segue: 8.366.862 
pessoas identificadas como de cor ou raça “branca”, corres-
pondendo a 83,3% da população do Estado; 564.802 pessoas 
de cor ou raça “preta” (5,6% da população estadual); 33.875 
de cor ou raça “amarela” (0,3% da população total); 
1.054.348 de cor ou raça “parda” (10,5% da população do 
RS); e, finalmente, 30.004 pessoas identificadas como de cor 
ou raça “indígena” (0,3% do total da população estadual). 
Alguns indicadores mostram que, segundo essa classificação 
por cor ou raça, esta última subpopulação possui um perfil 
bastante específico e é a que está nas mais precárias condi-
ções de existência no Estado.  

Ao se considerar o total da população estadual, observa-   
-se que somente 15% se encontram em situação rural, e ne-
nhuma das outras subpopulações possui mais de 20% do seu 
contingente em situação rural. Enquanto isso, 56,3% dos 
indígenas acham-se nessa situação. Além disso, essa subpo-
pulação possui uma pirâmide etária diferenciada em relação 
à população total, estando mais concentrada nas faixas de 
idade até os 24 anos. A partir da faixa de 25 a 29 anos, a 
concentração da população indígena começa a diminuir e 
reduz-se abruptamente a partir da faixa de 35 a 39 anos de 
idade, ao contrário do ocorrido com a população total, mais 
uniformemente distribuída. Nas faixas mais altas de idade, a 
concentração da população indígena torna-se cada vez me-
nor, sendo que, na faixa de 55 a 59 anos, têm-se 3,9% da 
população indígena contra 5,8% da população total. 

Ao se considerar a população de 10 anos ou mais de ida-
de total e segundo cor ou raça, por classes de rendimento 

nominal mensal, observa-se que a população indígena é a 
que está mais fortemente concentrada nas faixas de rendi-
mento mais baixas: 6,2% dos indígenas encontram-se na 
faixa de rendimento de até um quarto de salário mínimo, 
contra 1,5% da população total nessa faixa; 7,2% da popula-
ção indígena situa-se na faixa de mais de um quarto a um 
meio de salário mínimo de rendimento nominal, contra 2,4% 
da população total. Os indígenas não têm uma representação 
percentual nas faixas de 20 salários mínimos e mais. Por 
outro lado, a categoria “sem rendimentos” concentra 43,9% 
dessa subpopulação, contra 28,9% da população total na 
mesma categoria. 

Com efeito, dados do Ministério do Desenvolvimento 
Social mostram que, em abril de 2014, estavam inscritos no 
Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Fede-     
ral — que identifica famílias de baixa renda e é usado para a 
seleção de beneficiários do Programa Bolsa Família       
(PBF) — 20.359 indígenas do Rio Grande do Sul, um núme-
ro bastante expressivo, considerando a população indígena 
recenseada. Por outro lado, mesmo representando 0,7% dos 
inscritos no Cadastro no Rio Grande do Sul, a população 
indígena representa 1,7% do total dos beneficiários do PBF 
no Estado. Também se observa uma cobertura maior do 
Programa nessa subpopulação: enquanto, para a população 
total de inscritos no Cadastro, 52,7% é beneficiária do PBF, 
para os indígenas, a cobertura do PBF sobe para 81,9% dos 
inscritos no Cadastro Único.  

 
Gabriele dos Anjos 

Historiadora, Pesquisadora da FEE 
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Desempenho do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) nos municípios da               
Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) 

O Programa Minha Casa Minha Vida, que completou 
cinco anos em julho deste ano, foi elaborado com o objetivo 
de reduzir o déficit habitacional no Brasil, a partir da criação 
de mecanismos de incentivo à construção, à aquisição e à 
requalificação de moradias para as camadas de mais baixa 
renda da população. De modo a melhorar sua gestão, o 
PMCMV foi dividido em dois subprogramas, o Programa 
Nacional de Habitação Rural (PNHR) e o Programa Nacio-
nal de Habitação Urbana (PNHU), sendo que este último 
concentra a maior parte das unidades habitacionais contrata-
das, bem como dos recursos disponibilizados.  

As famílias incluídas no PNHU são divididas em três 
faixas de renda, a partir das quais os benefícios são distribuí-
dos de maneira diferenciada: faixa 1 (prioritária), com renda 
até R$ 1.600,00; faixa 2, de R$ 1.600,00 a R$ 3.275,00; e 
faixa 3, de R$ 3.275,00 a R$ 5.000,00. Para as famílias in-
cluídas na primeira faixa, os subsídios podem chegar a 95% 
do valor do imóvel, e, para as demais, os incentivos dão-se 
na forma de facilitação de acesso a financiamentos, redução 
da taxa de juros e possibilidade de utilização dos recursos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

Em uma primeira fase, encerrada em 2011, o Programa 
atendeu à meta nacional de contratar um milhão de unidades 
habitacionais nas três faixas de renda. Por ter sido pouco 
contemplada anteriormente (menos da metade do total das 
contratações), a faixa 1 teve sua meta elevada na segunda 
fase, que  termina ao final de 2014, com uma previsão de 
contratação de 1,2 milhão de unidades habitacionais (60% do 
total). 

 A RMPA registrou, entre 2009 e 2013, 50.365 contrata-
ções de unidades habitacionais destinadas às três faixas de 
renda, distribuídas em 408 empreendimentos e com um in-
vestimento de mais de R$ 3,5 bilhões. Apesar de prioritária, 
a faixa 1 recebeu apenas 30% dos recursos financeiros apli-
cados na RMPA (R$ 1,1 bilhão), referentes a 21.813 unida-
des habitacionais (pouco mais de 43% do total).  

O Município de Porto Alegre foi responsável por quase 
30% das contratações da faixa 1, com 6.238 unidades habita-
cionais e pouco mais de R$ 320 milhões dos recursos aplica-
dos, seguido de Canoas e São Leopoldo, que, somados à 
capital, concentraram mais da metade (cerca de 54%) das 
contratações e dos investimentos nessa faixa de renda, na 
RMPA. 

Alguns municípios, como Igrejinha, Santo Antônio da 
Patrulha e Sapiranga, ficaram restritos ao atendimento da 
faixa 1; enquanto Cachoeirinha, Campo Bom, Eldorado do 
Sul, Guaíba, Parobé e Taquara, das faixas 2 e 3. Os Municí-
pios de Nova Santa Rita e Portão possuem contratações nas 
três faixas de renda, porém o valor comprometido não foi 
divulgado pela Caixa Econômica Federal. 

Dentre os 15 municípios que tiveram contratações em 
todas as faixas de renda, as maiores diferenças ocorreram em 
Alvorada e Canoas, que tiveram quase três vezes mais inves-
timentos nas faixas de renda maiores (2 e 3) do que na faixa 
1. Viamão e Nova Hartz, por sua vez, apresentaram um cená-
rio contrário, com recursos cerca de duas e três vezes supe-
riores, respectivamente, aplicados na faixa 1, relativamente 
às demais. Já em relação às unidades habitacionais, 10 muni-
cípios tiveram mais contratações na faixa 1 do que nas 2 e 3 
(mapa). 

Esse cenário demonstra que, além de estar aquém da me-
ta de contratações destinadas às famílias da faixa 1, necessá-
ria para cumprir o objetivo de diminuição do déficit habita-
cional, o Programa investiu proporcionalmente menos, na 
RMPA, nos empreendimentos dessa faixa de renda do que 
nas demais. Significa que o valor despendido para cada uni-
dade habitacional destinada à faixa 1 é menor do que o para 
as demais, o que pode acabar refletindo-se no padrão de 
qualidade das construções.  

Além disso, as contratações para a faixa 1 caracterizam-    
-se por uma maior densidade habitacional, ou seja, contem-
plam um número superior de unidades por empreendimento. 
Enquanto, nas faixas 2 e 3, a média é de 83 unidades, ela 
chega a 258 na faixa 1, mais do que o triplo das faixas de 
maior renda.  

A legislação determina que os empreendimentos desti-
nados à faixa 1 do PMCMV deverão ter o total de habitações 
definido de acordo com o tamanho da área, não podendo 
ultrapassar, todavia, 300 unidades por empreendimento. 
Apesar disso, oito municípios (Alvorada, Esteio, Gravataí, 
Novo Hamburgo, Porto Alegre, Sapiranga, Sapucaia do Sul e 
Viamão) excedem o limite estabelecido em lei. Em algumas 
situações, a densidade chega a ser quase duas vezes superior, 
como é o caso de Gravataí, que tem, em média, 556 unidades 
por empreendimento. 

O grande adensamento de unidades habitacionais tende a 
restringir as áreas disponíveis, tanto para fins privativos 
quanto para uso em comum, interferindo no padrão de ocu-
pação urbana e na qualidade de vida dos moradores. 

Ainda que esse primeiro levantamento considere apenas 
os dados referentes às contratações e aos investimentos do 
PMCMV até o final de 2013, pode-se dizer que o desempe-
nho do Programa, nos municípios da RMPA, ficou aquém do 
esperado, tanto quantitativa como qualitativamente. A faixa 
1, prioritária para atendimento, teve menos contratações do 
que o esperado, com investimentos proporcionalmente muito 
inferiores aos das faixas 2 e 3, e foi marcada por piores pa-
drões de qualidade. 

 
Proporção, por faixa de renda, das unidades contratadas e dos 

investimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, 
 nos municípios da RMPA — 2009-13 

 

 
  FONTE: Caixa Econômica Federal. 
 

Mariana Lisboa Pessoa 
Geógrafa, Pesquisadora da FEE 
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Emprego formal: novas vagas privilegiam baixos salários 

Os resultados da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) para o ano de 2013, recentemente divulgados pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), corroboraram 
uma série de mudanças que estão ocorrendo no mercado de 
trabalho formal, no Brasil, neste início de século. Podem-se 
destacar o avanço da escolaridade, a menor participação dos 
jovens no emprego e a expressiva participação do setor pú-
blico na geração de postos. Além de uma clara continuidade 
do crescimento do nível do emprego (3,1%), superior ao de 
2012 (2,5%), evidencia-se que os rendimentos médios reais 
dos trabalhadores continuaram em uma trajetória ascendente, 
com um incremento de 3,2%, também acima do verificado 
no ano anterior (2,9%). Chama atenção que as maiores ele-
vações percentuais nas remunerações médias ocorram nas 
faixas mais baixas de escolaridade, aquelas em que o salário 
mínimo mais repercute e, possivelmente, onde a oferta de 
mão de obra se encontra mais escassa. 

A radiografia do emprego no Brasil, feita pela RAIS, a-
testa que o mercado de trabalho formal no País é composto 
majoritariamente de trabalhadores com escolaridade igual ou 
superior ao ensino médio completo, cuja participação evo-
luiu de 66,0% em 2012 para 67,5% em 2013, sendo que os 
maiores incrementos absolutos e relativos frente ao ano ante-
rior ocorreram nas faixas do médio completo e do superior 
completo, responsáveis por grande parte do total das vagas 
abertas em 2013 (1.489.721). Os jovens (até os 17 anos) 
constituem a menor parcela do emprego (1,1%), observando-    
-se as maiores concentrações nas faixas de 30 a 39 anos e na 
de 40 a 49. Ao contrário dos outros anos, em 2013, foi o 
contingente de estatutários (19% do total dos empregados no 
Brasil) que mais imprimiu dinamismo ao emprego, com um 
incremento de 4,9%, enquanto os celetistas tiveram uma 
variação de 2,8%, inferior à verificada em 2012 (3,5%). 

O cenário estadual tende a acompanhar o do País. O ní-
vel do emprego no Rio Grande do Sul cresceu 3,0%, capita-

neado pelo setor serviços, seguido pela administração públi-
ca e pelo comércio. Quanto à escolaridade, os trabalhadores 
gaúchos estão abaixo da média dos brasileiros, pois 63,4% 
deles têm, no mínimo, o ensino médio completo, sendo que 
grande parte dos postos acrescidos no ano se enquadra na 
faixa do médio completo. O rendimento médio real sofreu 
uma elevação de 4,7%, superior à do rendimento do Brasil, 
observando-se incrementos relativos maiores nas faixas de 
menor escolaridade — analfabetos e 5ª série incompleta do 
ensino fundamental.  

Feita essa breve caracterização do emprego, cabe abor-
dar um fenômeno bastante conhecido, que remete à qualida-
de e à natureza dos postos gerados. O Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) do MTE, que capta a 
flutuação mensal do emprego, vem mostrando que o empre-
go só tem crescido para as faixas de rendimento inferiores, 
embora seja nas faixas de escolaridade mais elevadas que se 
concentra a criação de postos. Em 2013, os saldos entre 
admitidos e desligados, no Brasil, só foram positivos para as 
faixas de até 1,5 salário mínimo (SM), ou seja, acima disso, 
verificou-se supressão de postos de trabalho. Os desligados 
recebiam, na média, um salário 8,1% maior do que o dos 
novos admitidos (R$ 1.186,17 contra R$ 1.097,64).  

Essa aparente contradição entre salários de ingresso e 
nível de escolaridade pode expressar diversos processos, que 
vão desde a utilização clássica da rotatividade como instru-
mento para reduzir salários até a contratação pelas empresas 
de trabalhadores com formação escolar acima dos requeri-
mentos de qualificação exigidos pelos postos. Deve-se ter 
presente que o patamar de escolaridade da população vem-se 
elevando, bem como que a escolaridade, por si só, não tem 
correspondência direta com as competências produtivas 
associadas à noção de qualificação para o trabalho. 

 

 
Saldo entre admitidos e desligados, por faixa de rendimento em salários mínimos (SMs), no Brasil — 2013 

DISCRIMINAÇÃO ATÉ 0,50 0,51 A 1,0 1,01 A 1,5 1,51 A 2,0 2,01 A 4,0 4,01 A 
7,0 

7,01 A 
15,0 

MAIS 
DE 

15,01 

NÃO 
CLASSI-
FICADO 

TOTAL 

Admitidos ................. 181.773  2.295.048  11.758.794 3.599.330  2.348.726  403.274  186.530  45.552  123.024  20.942.051  
Desligados ............... 147.988  1.956.442  10.841.750 3.651.102  2.665.131  515.015  242.518  72.537  118.881  20.211.364  
Saldo ....................... 33.785  338.606  917.044 -51.772  -316.405  -111.741  -55.988  -26.985  4.143  730.687  

FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) — Lei nº 4.923/65. 
NOTA: Série sem ajustes. Não inclui as informações prestadas fora do prazo. 

 
Maria Isabel Herz da Jornada 

Socióloga, Pesquisadora da FEE  
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