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As condições externas justificam um ajuste recessivo? 
Na campanha eleitoral, um argumento muito utilizado 

por militantes da reeleição da Presidenta Dilma Rousseff, 
para justificar o fraco desempenho do crescimento durante o 
seu mandato, foi o contexto de “crise internacional”. Reeleita 
a Presidenta, os jornais agora noticiam que há um “consen-
so” em torno da necessidade de um ajuste recessivo para 
“acalmar os mercados”. 

Em tempos de globalização financeira, o principal me-
canismo de contágio de uma crise internacional sobre as 
economias periféricas costuma ser a fuga de capitais, que 
implica perda de reservas internacionais. Desse ponto de 
vista, o argumento baseado na crise fica bastante fragilizado, 
dado o impressionante ingresso de capital externo registrado 
no passado recente. Desde o ano de 2006, houve apenas um 
trimestre de saldo negativo na conta capital e financeira: 
precisamente, o crítico quarto trimestre de 2008. O trimestre 
imediatamente subsequente foi o primeiro de uma longa 
sequência de 22 saldos trimestrais positivos, que já acumu-
lam um ingresso de capitais próximo dos US$ 500 bilhões. 
No mesmo período, o Brasil praticamente dobrou o já ex-
pressivo volume de reservas internacionais, que hoje somam 
cerca de US$ 380 bilhões e representam quase 10 vezes o 
estoque de dívida externa de curto prazo. 

De fato, existe, por outro lado, um aspecto negativo na 
conjuntura internacional: o menor ritmo de crescimento da 
economia mundial em comparação ao período pré 2008. Ele 
precisa ser levado em conta, porque tem implicações impor-
tantes sobre os fluxos de comércio e parece ser o principal 
determinante de um desempenho fraco das exportações bra-
sileiras, cujo valor em dólares encontra-se praticamente 
estagnado desde 2011. Nesse contexto, mesmo um modesto 
crescimento econômico como o registrado no Brasil acabou 
induzindo algum crescimento das importações e resultando 
em elevação do déficit em transações correntes, que se en-
contra em patamar equivalente a 30% das exportações de 
bens e serviços. 

Também digno de nota é o movimento da taxa nominal 
de câmbio, que sofreu um processo de desvalorização de 
cerca de 50% entre agosto de 2011 e agosto de 2013. A au-
sência de desvalorização equivalente e generalizada de ou-
tras moedas periféricas ao longo desse período sugere, entre-
tanto, importante contribuição da política monetária brasilei-
ra para o movimento. Mais especificamente, no início de 
setembro de 2011, o Banco Central do Brasil começou uma 
persistente redução da taxa básica de juros. Dada a estabili-
dade da taxa de juros internacional e das avaliações de risco 
soberano relativas aos títulos brasileiros no exterior, o dife-
rencial entre a taxa doméstica e a soma desses dois compo-

nentes foi reduzido em cerca de cinco pontos percentuais. A 
taxa de juros voltou a subir somente em maio de 2013, não 
por dificuldades externas, mas em função da meta de infla-
ção. Nesse quadro, a desvalorização cambial parece ter resul-
tado, em boa medida, de uma ação deliberada e controlada 
da política econômica, visando corrigir uma situação avalia-
da como distorcida no cenário econômico brasileiro: a com-
binação entre juros altos e câmbio apreciado. 

Esperava-se que uma taxa de juros menor incentivasse 
os investimentos privados e que a correção do patamar da 
taxa de câmbio estimulasse as exportações. Como medida 
compensatória ao supostamente intenso impulso de demanda 
resultante, seria necessária uma política fiscal de austeridade. 
A nova combinação de políticas fez efeito, porém em sentido 
diverso do esperado pelo Governo. Ao invés de fomentar as 
exportações, a desvalorização cambial contribuiu para elevar 
a inflação. A política fiscal, inicialmente recessiva e posteri-
ormente neutra ou pouco expansionista, contribuiu decisiva-
mente para a desaceleração do crescimento. Nesse contexto, 
o investimento privado despencou. 

Em síntese, a análise da conjuntura brasileira a partir de 
uma “crise” externa não é a melhor forma de compreender o 
que se passou, nem de projetar as possibilidades à frente. O 
fraco desempenho do crescimento pós 2011 deve-se, em 
grande medida, a uma estratégia equivocada de política eco-
nômica adotada pelo Governo. Para o futuro, é preciso con-
siderarem-se as ações de política econômica doméstica dis-
poníveis, diante das restrições definidas pelo cenário externo. 
O espaço para retomar uma trajetória de crescimento baseada 
no mercado interno é hoje menor do que era em 2011, dado o 
nível do déficit em transações correntes, mas a excelente 
posição de liquidez externa conferida pelas reservas interna-
cionais garante uma considerável autonomia de política eco-
nômica. Até o momento, o cenário externo não justifica um 
ajuste recessivo. Retomar o crescimento, mantendo, simulta-
neamente, as inegáveis conquistas no plano social e distribu-
tivo, o controle da inflação e a sustentabilidade das contas 
externas não é tarefa simples, pois envolve coordenação 
entre políticas sociais, macroeconômicas, industriais e de 
substituição de importações. Mas ela se torna ainda mais 
difícil, quando, às restrições e dificuldades reais e objetivas, 
ainda se somarem uma avaliação alarmista do cenário exter-
no e/ou os velhos mitos recorrentes, como um suposto des-
controle fiscal. 

 
Fernando Maccari Lara 

Economista, Pesquisador da FEE
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Produção, emprego e salário na indústria brasileira e na gaúcha 
 

A crise econômica que teve início em 2008 e que levou a 
economia mundial a um processo de estagnação ao longo dos 
últimos seis anos continua a ter impactos negativos sobre a 
economia brasileira e, em especial, sobre o setor industrial. 
Uma análise do comportamento da produção e do emprego 
nos períodos pré e pós-crise basta para perceber a quebra 
estrutural que ocorreu, no comportamento dessas variáveis, 
com o início da crise. Por outro lado, a indústria brasileira 
também tem sido afetada por alguns condicionantes internos, 
a saber, o baixo nível do desemprego e o elevado patamar 
inflacionário, os quais acabam influindo diretamente nos 
salários e nos custos empresariais. Do lado da demanda, a 
indústria vem sofrendo as consequências da redução do cres-
cimento do consumo das famílias e da forte concorrência 
internacional. 

No período pré-crise (2004-08), a indústria de transfor-
mação nacional apresentava uma trajetória de crescimento 
tanto da produção como do emprego, refletindo-se na folha 
de pagamento e no salário real por trabalhador. O crescimen-
to deste último não chegava a ser um problema para a indús-
tria, uma vez que ele era acompanhado por ganhos de produ-
tividade (tabela). No entanto, a partir de 2009, tanto a produ-
ção como o emprego passaram a apresentar oscilações que, 
em seu conjunto, têm anulado os ganhos apresentados no 
período pré-crise. No caso específico do emprego, conforme 
demonstra a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a queda acumu-
lada até agosto do corrente ano (2,7%) fez com que o seu 
nível recuasse ao patamar de 2004. Ou seja, o período pós-       
-crise eliminou os ganhos de emprego que a indústria de 
transformação havia gerado entre 2004 e 2008, fazendo com 
que seu patamar tenha voltado ao nível de 10 anos atrás. 
Movimento semelhante ocorreu com a produção física. Neste 
último caso, porém, a queda apresentada em 2014 (4,0% até 
agosto) reduziu o nível da produção a um patamar inferior ao 
de 2008. Como consequência desses movimentos, a produti-
vidade, que vinha crescendo a uma taxa média anual de 2,6% 
no período 2003-08, teve uma significativa desaceleração 
(1,3% a.a.) a partir de 2009, sendo que, no corrente ano, ela 
tem apresentado queda. 

Comportamento diferenciado, no entanto, tem mostrado 
o montante dispendido pela indústria com a folha de paga-
mento. Com exceção de 2009, o valor real da mesma vem 
exibindo uma trajetória ascendente. Tal comportamento é 
resultado do contínuo crescimento do salário real por traba-
lhador, o qual não sofreu redução mesmo durante os anos 
mais críticos da crise. Esse comportamento dos salários 
reais, associado com a desaceleração do crescimento da 

produtividade, tem sido um importante elemento de pressão 
sobre os custos empresariais. Os setores com capacidade de 
repassar o aumento dos custos têm contribuído para manter a 
inflação em um patamar elevado. Por outro lado, setores 
mais expostos à concorrência internacional acabam por ter 
reduzidas as suas margens de lucro e, consequentemente, a 
sua disposição para realizar novos investimentos. 

No que se refere ao segmento da indústria de transfor-
mação instalada no Rio Grande do Sul, sua dinâmica de 
crescimento reflete o desempenho da média nacional, adici-
onando-se que, em virtude do elevado peso do agronegócio 
na composição da produção industrial, o setor fica mais 
exposto aos períodos de estiagem. Mesmo no período pré-    
-crise econômica mundial, a indústria, no RS, já vinha apre-
sentando um crescimento abaixo do da média nacional. No 
entanto, como decorrência da elevada queda no emprego 
naqueles anos, a produtividade cresceu a taxas elevadas 
(4,0%), acima da taxa de crescimento do salário real (3,6%). 
Em contraposição, após 2009, a produção e a produtividade 
passaram a crescer a taxas inferiores à do salário real. Com a 
performance observada, até agosto de 2014, na produção 
física (-5,3%), o patamar da produção encontra-se abaixo dos 
níveis de 2007. 

A superação desse quadro desfavorável ao setor indus-
trial deverá, necessariamente, passar por uma retomada do 
crescimento da produção e, em decorrência disso, da produ-
tividade. A redução do nível do desemprego verificada ao 
longo dos últimos anos e o crescimento real do salário são 
conquistas das quais o País não deve abdicar, sob pena de 
comprometer os avanços na inclusão social e de diminuição 
da pobreza. Nesse sentido, uma política de gradual desvalo-
rização cambial pode contribuir para aumentar a inserção 
externa da indústria nacional e estimular o aumento da pro-
dução. No entanto, em um quadro de baixo crescimento 
mundial, a retomada do crescimento passa pelo estímulo ao 
mercado interno. Assim, a melhora na gestão das obras pú-
blicas em parceria com o setor privado, já iniciadas com o 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), teria por 
efeito apressar os investimentos e a produção. O Governo 
poderá, ainda, lançar mão de novas medidas de estímulo ao 
consumo através de seus programas de transferência. Ao 
contrário da falsa controvérsia entre crescimento puxado 
pelo consumo ou pelo investimento, a reativação do primeiro 
poderia ser um estímulo ao segundo. Por fim, dado o cenário 
traçado acima, fica difícil uma recuperação industrial, en-
quanto o País conviver com as taxas de juros reais mais 
elevadas do Mundo.  

 

Taxa média anual de crescimento da produção, do emprego, da produtividade e do salário real da indústria de transformação                                   
no Brasil e no Rio Grande do Sul — 2003-14 

VARIÁVEIS 
BRASIL  RIO GRANDE DO SUL 

2003-08 2009-13 2014 (1)  2003-08 2009-13 2014 (1) 

Produção ........................... 3,7 0,6 -4,0  1,4 0,5 -5,3 
Emprego ............................ 1,1 -0,7 -2,7  -2,5 -1,0 -4,1 
Produtividade .................... 2,6 1,3 -1,3  4,0 1,4 -1,2 
Salário real ........................ 2,3 3,2   3,1  3,6 3,3 3,1 

FONTE: IBGE. PIM.  
FONTE: IBGE. Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário (PIMES). 
(1) Acumulada no ano, até agosto. 

André Luis Contri 
Economista, Pesquisador da FEE
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O comportamento recente da População Economicamente Ativa (PEA) na Região 
Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) 

 

O contingente de indivíduos da RMPA na condição de 
PEA — que compõe a força de trabalho — vem apresentan-
do um comportamento nos últimos meses que chama aten-
ção, à medida que sua evolução tem contribuído para a ma-
nutenção do baixo desemprego em um contexto de estagna-
ção da ocupação. 

De fato, conforme estimativas recentes da Pesquisa de 
Emprego e Desemprego na RMPA (PED-RMPA), houve 
redução de 4,86% no contingente da PEA, entre setembro de 
2011 e setembro de 2014 — taxa média de crescimento men-
sal de -0,14%. Períodos anteriores, a título de comparação, 
apresentaram comportamentos distintos, dado que a taxa 
média de crescimento mensal da PEA, de set./05 a set./08, 
foi de 0,18%, enquanto, de set./08 a set./11, foi de 0,04%. 
Assim, os dados recentes sugerem uma reversão na tendência 
da PEA, após um período de aumento e outro de relativa 
estabilidade.  

Considerando as médias anuais, é muito provável que, 
com base na trajetória da PEA já percebida ao longo de 
2014, o resultado deste ano culmine com redução pelo se-
gundo ano consecutivo. Tal fenômeno deve acontecer pela 
primeira vez desde o início da série histórica da Pesquisa, em 
1992. Em 1994 e 2002, a PEA também apresentou redução, 
mas voltou a crescer no ano seguinte. 

As questões que se colocam são: quais as justificativas e 
quem seriam esses indivíduos que estão deixando o mercado 
de trabalho; e quais os impactos conjunturais e de longo 
prazo para o mercado e a economia como um todo? 

Nesse contexto, o primeiro questionamento demanda 
uma análise mais profunda do perfil socioeconômico e das 
alterações que vêm ocorrendo na estrutura demográfica dessa 
parcela populacional, bem como dos fatores que estariam 
influenciando a tomada de decisão desses indivíduos — 
aspecto este não possível de ser abordado a partir dos dados 
da PED-RMPA. 

Estimativas já divulgadas pela Pesquisa apontam uma 
parcela de População em Idade Ativa (PIA) que continua 
crescendo, provável efeito do aumento da expectativa de 
vida. Esse fenômeno, por sua vez, não deve perdurar por 
muito tempo, uma vez que a taxa de fecundidade média da 
RMPA já se encontra bem abaixo da taxa de reposição popu-
lacional. 

Assim, dado que a série histórica dos resultados anuais 
da PED-RMPA nunca indicou redução do contingente da 
PIA, descarta-se, até agora, a hipótese de que a contração da 
PEA seria reflexo natural de uma queda da PIA.  

Considerando apenas o recorte dos indivíduos de 15 a 64 
anos de idade (PIA reduzida) — objetivando eliminar o 
efeito confundidor do aumento da expectativa de vida —, os 
dados também sugerem uma inversão na tendência da pro-
porção dessa parcela no total populacional, interrompendo o 
crescimento que se verificava de 1993 até 2009. Enquanto 
isso, a parcela com 65 anos ou mais de idade passou a repre-
sentar 11,3% do total populacional em 2013, frente aos 9,2% 
de 2009. 

As distintas trajetórias recentes da PIA e da PEA são re-
flexo do aumento da inatividade: os inativos passaram a 

representar 38,6% do total populacional em 2013, frente aos 
35,9% de 2008 (aumento de 142 mil pessoas). Tal cresci-
mento é explicado, predominantemente, pela elevação do 
número de aposentados, cujo acréscimo — de 117 mil indi-
víduos — representou 82,4% do incremento da inatividade 
entre 2008 e 2013 — a parcela dos aposentados passou de 
32,6% para 37,4% dos inativos. 

Em relação à segunda questão levantada, alguns impac-
tos são diretos e já vêm sendo observados, principalmente 
nas taxas de participação e de desemprego. 

Existe certa relação entre a taxa de participação e a de 
desemprego, pois, mantida estável a quantidade de postos de 
trabalho, à medida que a primeira diminui, a segunda decli-
na. Ou seja, é possível reduzir a taxa de desemprego mesmo 
sem o aumento da ocupação. No período recente, dados da 
PED-RMPA indicam que a ocupação já vem apresentando 
indícios de estagnação, ou até de redução. Em termos de 
estimativas mensais, a tendência, ao longo da série histórica 
da pesquisa, foi de aumento, atingindo o topo em fevereiro 
de 2013 (contingente de ocupados estimado em 1.794 mil 
pessoas). De lá para setembro de 2014, a redução já é de 
3,08%. Assim, em uma conjuntura de ausência de expansão 
da ocupação, a redução da PEA vem sendo a principal res-
ponsável pela continuidade do bom desempenho recente dos 
níveis de desemprego — em torno de 6,0% da PEA. 

Para o futuro, sob um cenário de recuperação da PEA, 
desenha-se a necessidade de se voltar a criar postos de traba-
lho, sob o risco de aumento da taxa de desemprego. No caso 
de não recuperação da PEA, alguns creem que os impactos 
podem atuar no sentido da estagnação econômica, mesmo 
em um contexto de baixos níveis de desemprego. 

Conclusivamente, os dados já apontam alguns primeiros 
indícios de um contexto pós bônus demográfico de envelhe-
cimento populacional e de redução da força de trabalho — 
com crescimento da inatividade — na região metropolitana 
da capital do estado com maior proporção de indivíduos com 
65 anos ou mais do País. 

 
Estimativas da População em Idade Ativa (PIA), por condição de 

atividade, e taxa de desemprego na Região Metropolitana de 
Porto Alegre (RMPA) — set./05, set./08, set./11 e set./14 

 

PERÍO-
DOS 

POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA      
(1.000 pessoas) 

TAXA 
DE 

DESEM-
PREGO 

(%) 
Total 

População   
Economicamente 

Ativa 
Ocupados 

Set./05 3.100 1.786 1.522 14,8 

Set./08 3.194 1.907 1.693 11,2 

Set./11 3.332 1.933 1.784   7,7 

Set./14 3.400 1.839 1.729 6,0 

FONTE: PED-RMPA - Convênio FEE, FGTAS, PMPA, SEADE, DIEESE e  
apoio MTE/FAT. 

 
Rafael Bassegio Caumo 

Estatístico, Pesquisador da FEE 
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Tabela 1 
 

Taxas de variação do IPCA e do IGP-M no Brasil — abr./14-set./14 
 

(%) 

MESES 

IPCA   IGP-M  

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

Meses 

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 

Ago./14 0,25 4,02 6,51  -0,27 1,55 4,88 

Set./14 0,57 4,61 6,75  0,20 1,75 3,54 

FONTE: IBGE. 
FONTE: Fundação Getúlio Vargas. 

 
 

Gráfico 1 
 

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

Gráfico 2 
 

Volume de vendas do comércio varejista no Brasil 
e no Rio Grande do Sul — jan./09-ago./14 
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FONTE: IBGE. Pesquisa Industrial Mensal-Produção Física (PIM-PF). 
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 modificou 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 — abr./14-set./14 
 

INDICADORES SELECIONADOS 
NO MÊS 

NO ANO (1) 
EM 12 

MESES (1) Abr./14 Maio/14 Jun./14 Jul./14 Ago./14 Set./14 

Taxa de câmbio (US$) (2) .................. 2,23 2,22 2,24 2,22 2,27 2,33 2,29 2,29 

Taxa de câmbio efetiva real (3) .......... 88,8 88,1 88,3 88,9 90,2 90,8 91,3 92,0 

Taxa básica de juros (% a.a.) (4) ....... 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 10,89 10,62 

Superávit primário (% do PIB) ............ -4,1 2,6 0,5 1,1 3,3 6,0 0,4 -0,6 

Balança comercial (US$ milhões) ...... 505 715 2.362 1.574 1.163 -940 -696 3.464 

Exportações (US$ milhões) ........... 19.724 20.752 20.467 23.024 20.463 19.617 173.635 238.163 

Importações (US$ milhões) ........... -19.219 -20.037 -18.105 -21.451 -19.300 -20.556 -174.330 -234.699 

Transações correntes (US$ milhões) -8.274 -6.548 -3.347 -6.018 -5.493 -7.907 -62.730 -83.557 

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 Rio Grande do Sul —                    
jan./14-set./14 

Gráfico 4 
 

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

apoio MTE/FAT. 
  NOTA: 1. A partir de julho de 2014 o Dieese interrompeu a divulgação 

da taxa brasileira. 
     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 — abr./14.-set./14 
 

MESES 

EXPORTAÇÕES ACU-
MULADAS NO ANO 
(US$ FOB milhões) 

PARTICIPAÇÃO 
RS/BR (%) 

VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%) 

Valor  Volume  Preço 

RS Brasil RS Brasil  RS Brasil  RS Brasil 

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 

Ago./14 12.615 154.018 8,2 -18,0 -1,7  -23,8 1,9    8,7 -3,7 

Set./14 14.682 173.635 8,5 -16,1 -2,3  -23,3 1,3  10,1 -3,7 

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 — set./14 

 

 FONTE: IBGE. Contas Nacionais Trimestrais. 
          FEE/CIE/NCR. 
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FONTE: Levantamento Sistemático da 
FONTE: Produção Agrícola. 
 FONTE: FEE/CIE/NCR. 
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Qualificando populações vulneráveis: o Programa Nacional de Acesso ao Ensino       
Técnico e Emprego (Pronatec)/Programa Brasil Sem Miséria (BSM) 

 

O Pronatec foi criado, em 2011, com o objetivo de de-
mocratizar o acesso à educação profissional e tecnológica no 
Brasil. Os cursos são oferecidos pelo Sistema S (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural (Senar) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Senat)) e pela rede federal de 
educação profissional. Todos os cursos são gratuitos, sendo 
também disponibilizados alimentação, transporte e material 
didático.  

Até julho de 2014, foram realizadas 2.836.925 matrícu-
las, em todo o País, nas duas modalidades de Bolsa-               
-Formação: a Bolsa-Formação Estudante, com cursos com 
carga horária superior a 800 horas e destinados a alunos do 
ensino médio; e a Bolsa-Formação Trabalhador, com cursos 
de Formação Inicial e Continuada (FIC), com duração de até 
160 horas e voltados à qualificação profissional de pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, como é o caso do 
público-alvo do BSM.  

As matrículas realizadas no Pronatec/BSM totalizaram, 
de janeiro a julho de 2014, 1.277.807 e significavam 45% do 
total ofertado no Pronatec, no País. No Rio Grande do Sul, 
contudo, essa modalidade atingiu expressivos 60,9% das 
matrículas, alcançando mais de 140 mil matrículas para a 
população vivendo em situação de vulnerabilidade. As mu-
lheres representavam 66% desse contingente. 

No período 2011-14, o Rio Grande do Sul foi o estado 
que mais realizou matrículas no Pronatec/BSM, sendo que 
Porto Alegre ocupa o 7º lugar dentre todos os municípios do 
Brasil.  

O Programa é recente e ainda está estruturando-se 
quanto ao horário das aulas, ao material didático para pesso-
as com baixa escolaridade, ao treinamento do corpo docente, 
à localização em áreas mais carentes, dentre outros aspectos. 
Mas, em alguns anos, inúmeras famílias poderão deixar os 
programas de transferência de renda, como o Programa Bol-
sa Família, dado que terão ingressado no mercado de traba-
lho, em função das qualificações adquiridas em cursos dis-
ponibilizados pelo Pronatec/BSM. 

 
Número de matrículas no Programa Nacional de Acesso ao   

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)/Programa Brasil                         
Sem Miséria (BSM) e participação percentual no total                        

de matrículas do Pronatec, nos  cinco principais                           
estados ofertantes — jan.-jul./14 

ESTA-
DOS 

PRONATEC/BSM  TOTAL DO PRONATEC 

Número %  Número % 

RS .......... 140.256 60,9  230.413 100,0 
MG .......... 130.535 44,6  292.858 100,0 
BA ........... 92.699 55,0  168.462 100,0 
PE ........... 80.867 66,8  121.141 100,0 
SP ........... 76.377 37,8  201.955 100,0 
Outros .... 520.734 51,3  1.014.829 100,0 
Total  ...... 1.277.807 45,0  2.836.926 100,0 
FONTE: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)/ 
FONTE: /Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI). 

 
Maria Mercedes Rabelo 

Socióloga, Pesquisadora da FEE 
 
 
 

A mobilidade urbana e os atropelamentos com mortes em Porto Alegre 
 

A maioria das cidades brasileiras tem privilegiado o veí-
culo individual como o principal sistema modal de transpor-
te. Em 2010, na Cidade de Porto Alegre, os automóveis e as 
caminhonetes participavam com 77,4% e as motos com 
10,2% dos veículos motorizados. Quatro anos depois, em 
agosto de 2014, a frota de carros e caminhonetes reduziu 
levemente sua participação, embora ainda representem 
75,7%, ficando as motos com 10,5%. 

A questão é que a malha viária existente, mesmo se am-
pliada, não dará uma resposta à altura das mudanças que se 
fazem necessárias. O que está em jogo não é apenas uma 
questão de melhoria dos fluxos viários, beneficiando o trans-
porte privado e o transporte público. Mais do que isso, o 
desafio passa pela reinserção de um espaço de convivência 
humanizada entre veículos e pessoas circulando a pé. Essa é 
uma condição que se tornou especialmente problemática e 
que afeta todos os agentes envolvidos no trânsito, qual seja, a 
de garantir o direito de ir e vir às pessoas em uma cidade 
abarrotada de carros. 

Ao comparar os atropelamentos com o total dos aciden-
tes de trânsito na Capital, verifica-se que, entre 2009 e 2013, 
a sua participação permaneceu relativamente estável, ao 
redor de 6%. Quando são analisadas as mortes por atropela-
mentos no total de vítimas fatais em acidentes de trânsito, o 
drama da mobilidade urbana enfocada a partir do pedestre 
manifesta-se, evidenciando que ele é a parte mais frágil da 
relação entre o homem e os veículos motorizados que ocu-
pam, de forma privilegiada, o espaço público da cidade. A 
participação dessas mortes em acidentes por atropelamento, 

embora venha diminuindo (representava 45,9% das vítimas 
fatais em 2009, enquanto, em 2013, correspondia a 38,9%), 
demonstra o sentido das nossas escolhas e prioridades no 
campo da convivência e da mobilidade urbana. Nos últimos 
cinco anos, a morte por acidentes de trânsito ceifou 700 
vidas, e 292 dessas (41,7%) ocorreram por atropelamento. 
Humanizar o convívio entre quem circula a pé e quem está 
motorizado não é impossível, mas uma nova agenda de mo-
bilidade urbana deve ser construída. 

 
Número  de  acidentes  de  trânsito  e  de  atropelamentos  com 
vítimas fatais e percentual no total, em Porto Alegre — 2009-13 

DISCRIMINAÇÃO 
ANOS 

2009 2010 2011 2012 2013 
Acidentes de trân-       
sito .......................... 23.046 26.521 24.505 23.687 22.447 
Acidentes de trân-      
sito por atropela-      
mento ......................   1.289   1.563 1.443   1.442   1.433 
Percentual ...............       5,6      5,9      5,9      6,1       6,4 
Vítimas fatais ........     170     143     146     105      126 
Vítimas fatais em      
acidentes por atro-      
pelamento ..............       78       64        62       39        49 
Percentual ..............     45,9     44,8     42,5    37,1     38,9 

FONTE: Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). 

 
Salvatore Santagada 

Sociólogo, Pesquisador da FEE 
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Consequências preocupantes da expansão acelerada da soja 
 

Atualmente, a soja (apenas em grão e triturada) repre-
senta o principal item das exportações brasileiras, tendo 
contribuído com US$ 22,7 bilhões no acumulado de janeiro a 
setembro de 2014. Esse valor corresponde a 13,11% do total 
das vendas externas, segundo a Secretaria de Comércio Exte-
rior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio.  

Entre 1990 e 2012, a produção média anual desse grão 
registrou uma expansão de 6,35%, aumentando de cerca de 
20 milhões de toneladas em 1990 para quase 66 milhões de 
toneladas em 2012, segundo a pesquisa Produção Agrícola 
Municipal (PAM), realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) prevê um crescimento 
ainda mais intenso, projetando, para a safra 2014/2015, re-
sultados entre 88 milhões e 92 milhões de toneladas.  

Esse crescimento se deve, principalmente, à ampliação 
da área plantada, ainda que os incrementos da produtividade 
por hectare não sejam desprezíveis. Tal desempenho concen-
trou-se, sobretudo, na região compreendida entre o sul dos 
Estados do Piauí e do Maranhão, o norte de Tocantins e o 
oeste da Bahia, conhecida como Mapitoba ou Matopiba. 
Essa região, em 1990, respondia por 1,30% da produção 
nacional, segundo dados da PAM. O Levantamento Sistemá-
tico de Produção Agrícola, com dados de setembro de 2014, 
já apresenta 10,06% de participação da mesma na produção 
nacional. Essa nova regionalização foi possível graças ao 
desenvolvimento de novas variedades, o que permitiu sua 
produção em regiões de condições edafoclimáticas distintas 
do clima temperado, original desse grão.   

Quanto à produtividade, desde meados da primeira dé-
cada deste século, a produção por hectare dessa região vem 
sendo superior à média nacional. Na média nacional, no 
entanto, o incremento da produção está mais correlacionado 
com a expansão da área plantada do que com os aumentos da 
produtividade por hectare colhido. Os dados da PAM mos-
tram um crescimento médio anual da área destinada à lavou-
ra de soja de 3,96 % entre 1990 e 2012, enquanto a produti-
vidade apresentou um crescimento médio de 2,45% ao ano. 
Segundo o IBGE, o Brasil incorporou 17 milhões de hectares 
à área plantada de lavouras temporárias entre 1990 e 2012. 
Desse montante, 79% do total de novas áreas foram destina-
dos ao cultivo dessa oleaginosa líder nas exportações. Os 
dados recentemente divulgados pela Conab estimam que a 
área plantada de soja, na safra 2013/2014, foi superior a 30 
milhões de hectares, ou seja, aproximadamente, 3,5% do 
território brasileiro.  

Entretanto essa expansão implicou diversos problemas 
nas áreas social e ambiental. De acordo com a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), o crescimento médio anual do nú-
mero de conflitos no campo foi de 7,64% entre 1990 e 2013. 
A tendência de incremento dos conflitos fundiários coincide 
com a incorporação de terras destinadas ao plantio de soja e 
de outros monocultivos extensivos à fronteira agrícola brasi-
leira. De fato, a ocupação desses territórios para o cultivo da 
soja pressiona as reservas florestais, bem como as áreas 
destinadas à agricultura de pequeno porte e à extração vege-

tal, ocupadas por agricultores familiares, povos indígenas e 
outros povos tradicionais.  

Às questões fundiárias somam-se outros efeitos decor-
rentes da especialização produtiva na soja, tais como a dimi-
nuição da biodiversidade, o desmatamento, a contaminação 
por agroquímicos do ambiente e das populações rurais, a 
excessiva dependência das exportações de um produto com 
reduzido valor agregado a jusante na cadeia agroindustrial, a 
elevação do custo dos alimentos atribuída ao uso das terras 
agricultáveis para a produção de commodities agrícolas e o 
reduzido nível de emprego na produção da soja.  

A demanda mundial por soja crescerá no próximo perío-
do, se confirmada a projeção de consumo do Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para a safra 
2014/2015, de 284,3 milhões de toneladas, representando 
uma elevação de 5% relativamente à safra anterior. O USDA 
também estima que o Brasil continue como o maior exporta-
dor mundial do grão, com 46,7 milhões de toneladas expor-
tadas em 2014-15, e como o segundo maior produtor mundi-
al, atrás apenas dos EUA. Dessa forma, vislumbram-se  
enormes desafios para a administração dos problemas apon-
tados, que crescem com a expansão da produção e da área 
plantada de soja. O sucesso econômico do agronegócio ex-
portador é indiscutível, resta saber como administrar os efei-
tos nefastos dessa expansão. 

 
Índices da área plantada, da produção e da produtividade                    

da soja no Brasil — 1990-2013 
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  Legenda:  

 
FONTE: CONAB. Séries históricas. 
NOTA: Os dados têm como base 1990 = 100. 

 
Clarisse Chiappini Castilhos 

Economista, Pesquisadora da FEE 
 

Manuela Valim Braganholo 
Bolsista FAPERGS na FEE. 
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Onde está o potencial de inovação do Rio Grande do Sul? 
 

O surgimento de novos produtos e processos no tecido 
produtivo de uma região é, cada vez mais, essencial para o 
bom desempenho de sua economia e para o desenvolvimento 
tecnológico no sentido do aprendizado e, consequentemente, 
da transmissão e da geração de conhecimentos. Portanto, o 
monitoramento das inovações em um território pode auxiliar 
não só no seu conhecimento, mas também no estabelecimen-
to de políticas públicas para seu fomento. Contudo tal exame 
é de difícil realização prática, recorrendo-se, frequentemente, 
à análise do potencial de inovação existente. 

Com isso em vista, procurou-se estabelecer, para o RS, a 
distribuição espacial da capacidade de inovar a partir de 
quatro aspectos: (a) pessoal envolvido em pesquisa e desen-
volvimento (P&D) (pesquisadores e técnicos); (b) empresas 
de P&D; (c) empresas de serviços avançados (publicidade, 
laboratórios, tecnologia da informação (TI), etc.); e (d) estru-
tura produtiva com potencial inovador. 

Como se pode observar na figura, esse estudo resultou 
em uma rede de cidades gaúchas com as melhores condi-
ções para a geração de inovações. A configuração decorrente 
mostra, claramente, a importância do eixo Porto Alegre-
Caxias do Sul, com especial destaque para a Região Metro-
politana de Porto Alegre (RMPA), onde se distinguem, tam-
bém, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Além desses, desta-
cam-se os Municípios de Santa Cruz do Sul-Lajeado, de 
Santa Maria, de Passo Fundo, Ijuí, Erechim e Panambi no 
noroeste sul-rio-grandense e de Pelotas-Rio Grande. 

Por outro lado, põe-se em evidência a região-problema, 
ou seja, aquela com mais dificuldades para o desenvolvimen-
to de processos de inovação, que é parte da clássica Metade 
Sul do RS. Nesse espaço, a exceção é Bagé, que apresenta 
alguma capacidade de inovar. 

De modo geral, as potencialidades inovadoras estão nas 
principais aglomerações urbanas gaúchas, o que segue uma 
tendência mundial de concentração das empresas e dos re-
cursos humanos mais capazes de criar novidades na produ-
ção e/ou nos serviços à sociedade. No entanto, a reunião, em 
uma mesma região, desses elementos não é condição sufici-
ente para o desenvolvimento científico e tecnológico. Nesse 
contexto, há a necessidade do esforço inovador das empre-
sas, bem como de outros dois atores que possuem um papel 
imprescindível de apoio e de parceria. De um lado, colocam-      
-se as universidades, através de suas funções de ensino, de 
pesquisa e de extensão, e, de outro, os Governos (municipal, 
estadual e/ou federal), como promotores, por meio de infra-
estruturas e de investimentos, das atividades de P&D. 

Essa conjunção de agentes (empresa, universidade e Go-
verno) remete à necessidade premente de os mesmos traba-
lharem em sistema, para aproveitarem melhor as especifici-
dades de cada região. Assim, em várias partes do Estado, 
podem-se observar experiências de desenvolvimento em 
andamento. Destacam-se algumas iniciativas geradas em 
alguns dos principais parques científicos e/ou tecnológicos, 

como, por exemplo, no Parque Científico e Tecnológico da 
PUCRS (Tecnopuc), de Porto Alegre, no Parque Tecnológi-
co de São Leopoldo (Tecnosinos), de São Leopoldo, e no 
Parque Tecnológico do Vale do Sinos (Valetec), de Campo 
Bom, todos localizados na RMPA. Além desses experimen-
tos consolidados, existem mais de uma dezena de parques de 
C&T em implantação, espalhados em várias localidades do 
Estado. 

Por fim, ressaltam-se as seguintes potencialidades para 
inovação existentes no RS: recursos humanos em P&D, 
estabelecimentos de P&D e de serviços avançados, capaci-
dade de inovação das empresas, rede de cidades com poten-
cial de inovar, parques científicos e tecnológicos e institui-
ções de ensino superior. 

 
Modelo gráfico do potencial de inovação do  

Rio Grande do Sul — 2014 
 

 

FONTE: TARTARUGA, Iván G. Peyré. Inovação, território e cooperação:  
um novo panorama da Geografia Econômica do Rio Grande do Sul. 
2014. 334f. Tese (Doutorado em Geografia) - Instituto de Geociên-
cias, UFRGS, Porto Alegre, 2014. Disponível em: 

FONTE: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/106435>. Acesso em: 7 nov. 
2014. 

 

Iván G. Peyré Tartaruga 
 Geógrafo, Pesquisador da FEE 
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