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Perspectivas para as exportações do Brasil e do RS em 2016
A despeito da deterioração dos principais indicadores
macroeconômicos brasileiros em 2015 e da piora das expectativas para 2016, a balança comercial do País apresentou o
maior superávit desde 2011 (US$ 19,7 bilhões). Ainda que
essa melhora resida mais no intenso recuo das importações
do que propriamente pelo desempenho das exportações, estas
últimas se manifestam como um alento para a economia
nacional em 2016. Mesmo com o ano de 2015 tendo sido
marcado pelo agravamento da recessão, as exportações nacionais e gaúchas cresceram em volume (talvez como uma
própria consequência do desaquecimento da demanda interna
e, por sua vez, da acumulação de estoques ao longo de
2015), resultando no maior volume embarcado da história do
comércio exterior brasileiro e gaúcho e na maior rentabilidade nacional em reais dos últimos 11 anos.
Nesse sentido, um primeiro fator que pode contribuir para a ampliação desse resultado em 2016 é o movimento de
depreciação do real frente ao dólar (que se iniciou em 2011 e
ganhou intensidade em 2015), o qual exibe uma tendência de
continuidade e se apresenta como o principal fator de expectativas favoráveis para as exportações. Enquanto, em alguns
setores (como os de metalurgia, celulose, calçados e têxteis),
já se percebem alguns indícios de substituição de parte dos
importados por produção nacional, a expectativa é de que os
efeitos do câmbio mais competitivo (a R$/US$ 4,20 em
2016, chegando a R$/US$ 4,36 no fim do ano, contra uma
média de R$/US$ 3,33 em 2015) comecem a serem sentidos
com mais intensidade no decorrer de 2016. Isso por conta de
sua defasagem sobre as exportações, a partir da negociação
de novos contratos com o câmbio no patamar atual e da reativação de canais de exportação antes fechados no período de
sobrevalorização do real e de quando a indústria se voltou
mais fortemente ao mercado interno. Em especial, o setor
exportador espera uma reação mais vigorosa das exportações
de manufaturados ao realinhamento cambial.
Um segundo fator consiste na estabilidade dos preços internacionais das commodities, com tendência à valorização
das agrícolas, embora ainda persistam incertezas em relação
ao comportamento das minerais e metálicas. O arrefecimento
dos preços de commodities tradicionais, como soja, petróleo
e minério de ferro, iniciado em meados de 2014 e que perdurou ao longo de todo o ano de 2015, foi o grande responsável
pela redução em valor das exportações brasileiras e gaúchas
no ano passado. Apesar da queda vertiginosa em preços, o
volume embarcado dessas mercadorias ao exterior cresceu,
indicando que, com preços mais estáveis, estas podem contribuir positivamente com as exportações em 2016.
Nesse particular, outro fator decisivo decorre dos desdobramentos da mudança de modelo de crescimento da economia chinesa (da manufatura/investimento para serviços/consumo). Pelo perfil de consumo das commodities importadas pela China, a quantidade de soja não deve ser muito
afetada, diferentemente da de petróleo e de minério. Aqui, o
RS sairia mais beneficiado do que o País, dado que o gigante

asiático é o principal importador de produtos brasileiros
(soja, minério, petróleo, celulose e açúcar) e gaúchos (basicamente, soja) e que a sua demanda por alimentos não deve
ser prejudicada pela transformação em marcha.
O desempenho de outros parceiros comerciais estratégicos também será decisivo para as nossas exportações. As
recentes medidas de afrouxamento nas restrições ao comércio internacional anunciadas pelo Governo Macri na Argentina — como as reduções e extinções de impostos de exportação e a revogação do imposto de importação — podem
contribuir para o crescimento das exportações gaúchas e
brasileiras, sobretudo de manufaturados, mesmo que não tão
a curto prazo. Nos EUA, outro importante mercado para os
nossos produtos industrializados, vislumbra-se a manutenção
do satisfatório ritmo de crescimento verificado nos últimos
anos, o que deve acarretar o aumento de suas importações.
Para além dos três principais parceiros comerciais do Brasil e do RS, houve o reposicionamento da política comercial
brasileira (fortalecimento de relações comerciais com parceiros já tradicionais e abertura de novos mercados) com o lançamento do Plano Nacional de Exportações (PNE) em junho de
2015. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 1.100 companhias voltaram
ou começaram a exportar no ano passado, com estimativa de
mais de 2.000 empresas entrarem na lista de exportadores nesse ano. Também segundo o Ministério, espera-se a ampliação
da base exportadora do RS em 20%, a partir da difusão do Plano Nacional da Cultura Exportadora. Na esteira do PNE, diversos acordos comerciais foram celebrados ou renegociados em
2015, bem como foram adotadas várias medidas de facilitação
ao comércio, através de mecanismos e regimes tributários e de
financiamento e garantia às exportações.
Na área da agropecuária, medidas consagradas em 2015
também podem ser elencadas: recuperação de diversos mercados embargados, inclusive de 100% dos embargados em
2012 de carne bovina; acesso aos maiores importadores de
lácteos, como China, Rússia e Japão; abertura, reabertura ou
ampliação de mercados para produtos brasileiros e gaúchos
relevantes, como carnes, lácteos e alimentos para animais;
acordos sanitários e fitossanitários; combate a práticas ilegais
no comércio internacional; e ampliação da atuação dos adidos agrícolas. Tais medidas oferecem ainda mais fôlego à
previsão de crescimento em 2016 da produção de soja, carnes e celulose no RS, além de café e açúcar no Brasil.
Em suma, os fatores aqui discutidos, em maior ou menor
grau, oferecem perspectivas favoráveis para as exportações
do Brasil e do RS em 2016, mesmo em um cenário permeado
de incertezas macroeconômicas, menor crescimento do comércio mundial e acirramento da concorrência externa. No
entanto, ressalta-se que a baixa participação das exportações
no PIB limita a capacidade de reação das economias brasileira e gaúcha por meio desse vetor apenas.
Tomás Amaral Torezani | torezani@fee.tche.br
Pesquisador em Economia da FEE
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A reinserção do Irã na economia mundial e as oportunidades para o Brasil
As sanções econômicas da Organização das Nações
Unidas (ONU) contra o Irã foram suspensas no dia 16 de
janeiro de 2016, seis meses após a assinatura do acordo nuclear celebrado entre o grupo P5+1 (Estados Unidos, China,
França, Reino Unido, Rússia e Alemanha) e o país persa. Os
efeitos imediatos — descongelamento dos ativos financeiros
do País no exterior e o seu retorno ao mercado internacional
de petróleo — consolidam-se, então, como instrumentos para
a alavancagem da economia iraniana. Nesse sentido, tem-se
a expectativa de que o Irã possa realizar negócios com os
mais variados parceiros comerciais, dentre eles o Brasil, no
sentido de recompor sua infraestrutura econômica e logística.
As sanções contra o Irã datam da Revolução Islâmica no
País, em 1979, quando o Governo norte-americano congelou
os ativos financeiros iranianos em bancos americanos e suas
subsidiárias. Em 1995, os EUA decretaram o embargo econômico ao Irã e, em 1996, anunciaram sanções a qualquer
empresa que investisse no setor de óleo e gás do País. A
partir de 2007, além dos EUA, a União Europeia e a ONU
impuseram sanções econômicas e comerciais mais restritivas
em retaliação ao programa nuclear iraniano.
Assim, levando-se em consideração o incremento do papel do Estado na economia do País durante todo o período de
sanções, acredita-se que, agora, com o acesso aos seus ativos
financeiros e à renda da venda de seu petróleo no mercado
internacional, o Governo iraniano aumente suas importações
(medicamentos, equipamento industrial, bens duráveis, matérias-primas, etc.).
O País, que conta com uma população de aproximadamente 82 milhões de pessoas, deixou de realizar investimentos em infraestrutura nos setores de estradas, transportes,
petróleo e gás por conta das últimas sanções. Adicionalmente, a injeção de dinheiro na economia iraniana pode dar-se,
também, pelo ajuste da dívida do Estado com seus fornecedores domésticos ao longo desse período. Com base nos
dados de 2011 do UN Comtrade data, os principais produtos
importados pelo Irã foram combustíveis, veículos, ferro, aço,
commodities em geral, plásticos e seus derivados, gordura
animal e vegetal, material elétrico-eletrônico e produtos
farmacêuticos.
Esse cenário de forte expectativa de gastos do Governo
iraniano abre uma série de oportunidades para o Brasil estrei-

tar seus laços comerciais e melhorar sua balança de comércio
com o Irã. O marco emblemático das relações recentes entre
os dois países foi a Declaração de Teerã no ano de 2010, em
que, frente à questão nuclear iraniana, Brasil, Turquia e Irã
anunciavam um acordo que visava à suspensão das sanções
econômicas e à consolidação de confiança entre o Irã e o
P5+1. A Declaração de Teerã foi rejeitada pelo P5+1, e,
pouco depois, novas sanções econômicas, propostas pelos
EUA, foram impostas aos iranianos.
Nesse contexto, o fim das sanções econômicas contra o
Irã abre novas possibilidades de parcerias para as relações
Brasil-Irã. O decreto presidencial que revogou as sanções da
ONU ao Irã, aplicadas pelo Governo brasileiro, foi publicado
no Diário Oficial da União no dia 12 de fevereiro deste ano.
No dia anterior, a Presidente Dilma Rousseff reuniu-se com
o embaixador iraniano em Brasília, para tratar da retomadas
das relações econômicas e comerciais entre os dois países.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC), o valor das exportações brasileiras passou de US$ 491 milhões em 2002 para US$ 1,6 bilhão
em 2015, atingindo a marca histórica de US$ 2,3 bilhões em
2011. Em 2010, o Irã havia se tornado o segundo maior
importador de carne brasileira, ficando atrás apenas da Rússia.
Em 2015, a maior parte das exportações brasileiras para
o Irã foi composta por produtos básicos e semimanufaturados, como carne bovina, milho, soja e açúcar. Quanto ao Rio
Grande do Sul, sua participação no total das exportações
brasileiras para o país persa foi de 8,0%, atingindo o valor de
US$ 133 milhões. Desse total, US$ 99,8 milhões estão relacionados ao complexo da soja (grão e óleo) e US$ 24,8 milhões dizem respeito às exportações de milho. Entre os demais produtos, encontram-se ainda carne de frango congelada, fumo manufaturado, bombas e compressores.
Em vista disso, no âmbito federal, faz-se necessária a
elaboração de uma inserção comercial estratégica que promova as exportações brasileiras e os investimentos de empresas brasileiras no Irã. Quanto à esfera estadual, é importante que o setor privado do Rio Grande do Sul e o Governo
do Estado se façam presentes em todo esse processo, haja
vista a possibilidade de incremento das exportações gaúchas
via reinserção do Irã na economia mundial.

Participação das exportações do Rio Grande do Sul nas exportações do Brasil para o Irã — 2015
BRASIL
Principais produtos exportados

Valor
(US$ 1.000)

TOTAL ......................................................................... 1.666.185
Milho em grão (produto básico) ..................................
736.683
Carne de bovino (produto básico) ..............................
382.752
Soja em grão (produto básico) ...................................
211.101
Farelo de soja (produto básico) ...................................
179.042
Açúcar bruto (produto semimanufaturado) ..................
114.707
Óleo de soja bruto (produto semimanufaturado) ........
31.492
Demais produtos .........................................................
10.408

RS

Participação
%

Valor
(US$ 1.000)

Participação
%

100,0
44,2
23,0
12,7
10,8
6,9
1,9
0,6

133.433
24.813
2.476
73.596
4.995
26.225
1.328

100,0
18,6
1,9
55,2
3,7
19,7
1,0

PARTICIPAÇÃO %
RS/BR
8,0
3,4
0,6
34,9
2,8
83,3
12,8

FONTE DOS DADOS BRUTOS: FEE/Sistema de Exportações FEE. Disponível em: <http://exportacoes.fee.tche.br>. Acesso em: 2016.
NOTA: 1. Os produtos estão ordenados pela participação das exportações brasileiras.
NOTA: 2. Valores correntes em US$.

Robson Coelho Cardoch Valdez | robson@fee.tche.br
Pesquisador em Relações Internacionais da FEE
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Contas regionais e distribuição funcional da renda: um primeiro olhar
IBGE, é o peso da administração pública composta. Como o
valor adicionado por esse setor é composto majoritariamente
por salários pagos pelos entes federados, seu maior peso
relativo pode implicar parcelas salariais mais elevadas. Assim, efetua-se a estimativa da parcela salarial excluída a
administração pública.
O exame dos resultados indica que o efeito da APU, de
fato, é mais significativo para os estados mais pobres, e para
o Distrito Federal. Entretanto a remoção desse efeito não
implica o estabelecimento de uma relação visível para a
parcela salarial e a razão da renda per capita para o conjunto
dos estados. Essa afirmativa é válida tanto para o ano de
2013 como para a média entre 2010 e 2013. Esses resultados
parecem indicar que a explicação do comportamento da DFR
nos estados requer uma análise mais profunda do que as
abordagens convencionais. Por um lado, constata-se que as
economias regionais são componentes de um marco institucional comum, que implica a existência de um salário mínimo nacional. Ao mesmo tempo, observa-se que os níveis de
rendimento médio dos trabalhadores nos estados mais pobres
(e com menores níveis de escolaridade) são mais baixos do
que nos estados ricos. Em 2013, o rendimento mensal médio
real na Região Sudeste foi 83% superior ao da Região Nordeste, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. Abordagens que considerem simultaneamente especificidades locais e fatores nacionais são
requeridas para a compreensão desse comportamento da
parcela salarial.
Observando especificamente o RS, contata-se que o Estado alinha-se no padrão dos estados mais desenvolvidos do
País. Quando comparada aos estados da Região Sul, a parcela dos salários na renda do Estado é superior à do Paraná e
inferior à de Santa Catarina. Já a participação da APU sobre
a parcela salarial é maior no Estado do que no resto da Região Sul, não afetando, entretanto, sua posição relativa. Em
relação ao conjunto de estados mais desenvolvidos, observa-se que o RS possui a quinta maior a parcela salarial; deduzida a APU, a quarta maior. Conclui-se que a APU não apresenta impacto significativo na parcela salarial, no Rio Grande do Sul, quando este é comparado com os demais estados.
Parcelas salariais e razão PIB per capita dos estados/PIB per
capita do Brasil — 2013
Razão PIB per capita estadual/
/PIB per capita do Brasil
2,5
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A recente publicação das contas regionais elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em
parceria com órgãos estaduais, entre eles a Fundação de
Economia e Estatística (FEE), apresenta um conjunto de
novas informações para as unidades federativas do Brasil.
Pela primeira vez, são disponibilizadas informações sobre o
Produto Interno Bruto (PIB), sob a ótica da renda, para os
anos de 2010 a 2013.
A ótica da renda permite que sejam obtidas informações
sobre a distribuição funcional da renda (DFR). Essa distribuição explicita as parcelas da renda apropriadas pelos dois
grupos funcionais responsáveis pelo fornecimento de trabalho e capital, constituindo-se em um importante componente
para a análise econômica. Nos sistemas de contabilidade
social, são consideradas remunerações do trabalho os salários e as contribuições sociais efetivas e imputadas. Já a
renda do capital agrega, sob a denominação de excedente
operacional, tanto lucros como rendas de propriedade e
mesmo rendas de outras fontes que não o trabalho.
A utilização das informações sobre a parcela salarial
disponibilizadas no sistema de contas regionais brasileiro
requer alguns cuidados. Em primeiro lugar, a estimativa de
parcela salarial informada pelo IBGE é calculada como um
quociente entre as remunerações dos trabalhadores e o PIB a
preços de mercado. O PIB a preços de mercado inclui, além
do total da renda, os impostos sobre a produção. Esse componente não é apropriado como renda pelos agentes econômicos, assim sua presença impacta a estimativa da DFR. Em
segundo, não há separação entre o excedente operacional
bruto e os rendimentos mistos, que são obtidos em atividades
nas quais não é possível estabelecer distinção entre rendimento do trabalho e rendimento do capital. A literatura aponta que regiões menos desenvolvidas tendem a apresentar
maiores participações dos rendimentos mistos, o que acaba
subestimando a parcela salarial. Por fim, tanto o PIB como o
excedente operacional são considerados brutos, já que não
incluem o consumo de capital. O procedimento recomendado
para a análise da DFR é o de contabilizar a renda líquida do
capital, ou seja, deduzir a depreciação. A ausência dessa
dedução implica, novamente, subestimar a parcela salarial.
Consideradas essas limitações, utilizam-se os dados disponíveis para obter informações mais acuradas sobre a DRF
dos estados e do Distrito Federal, que são exibidas no gráfico. Para tanto, os estados são ordenados, em ordem crescente, pela razão entre o PIB per capita estadual e o PIB per
capita nacional. Essa razão é um indicador aproximado do
nível de desenvolvimento e do grau de produtividade do
trabalho em relação aos demais estados. Valores menores do
que 1 indicam produtividade inferior à média nacional, valores maiores que do 1 indicam produtividade superior à média
nacional.
Inicialmente, estima-se a parcela salarial removendo os
impostos indiretos. Efetua-se também uma estimativa da
parcela salarial com exclusão do Valor Adicionado da administração pública (APU). Nas duas estimativas, os rendimentos mistos estão inclusos na remuneração do capital, uma
limitação dos dados das contas regionais.
Observando a relação entre a razão do PIB per capita e a
parcela salarial com dedução de impostos indiretos, constata-se que, no Brasil, os estados mais pobres apresentam maior
participação dos salários na renda. A inclusão dos rendimentos mistos na renda do capital tende a não afetar a natureza
do resultado. Um motivo para esse fato, apontado pelo

Legenda:

0,0

Parcela salarial
Parcela salarial sem APU
Razão PIB per capita estadual/PIB per capita do Brasil

FONTE: SCR-IBGE.
FONTE: SCN-IBGE.

Alessandro Donadio Miebach | alessandro@fee.tche.br
Pesquisador em Economia da FEE
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Imposto sobre heranças e doações: o caso do Rio Grande do Sul

Faixas e alíquotas de Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis
e Doações no Rio Grande do Sul — 2016

ALÍQUOTAS
0%
3%
4%
5%
6%

TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
Acima de
(R$)

Até (R$)

0
34.288
171.441
514.323
857.205

34.288
171.441
514.323
857.205
Infinito

DOAÇÃO
Acima de
(R$)

Até (R$)

0
171.441

171.441
Infinito

FONTE: Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul.
NOTA: Referenciado em Unidade Padrão Fiscal (UPF-RS), cujo valor é
R$ 17,1441 em 2016.

As faixas de valores e alíquotas fixadas pelos estados variam bastante. Em Santa Catarina, por exemplo, a alíquota
máxima, de 7%, incide sobre valores que excedem
R$ 150.000. Já no Distrito Federal, a alíquota de 6% incide
sobre valores acima de R$ 2 milhões.
Com base na Resolução n.º 9, de 1992, o Senado estipulou em 8% a alíquota máxima para o ITCMD. Porém, no ano
passado, o Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz) encaminhou à Casa uma proposta para elevar esse
limite máximo a 20%. Paralelamente, circulam também
propostas que preveem a repartição da arrecadação com os
municípios e com a União. Uma delas é a Proposta de
Emenda Constitucional 96/2015, que estipula o Imposto
Sobre Grandes Heranças e Doações, uma espécie de adicional ao ITCMD. Isto é, transmissões de heranças ou doações
com valores a partir de R$ 3,5 milhões entrariam em uma
tabela progressiva (podendo alcançar alíquotas marginais de
até 27,5%), ficando essa quantia adicional recolhida em
mãos da União.
É interessante notar que, já em 2015 e, portanto, antes
das novas alíquotas entrarem em vigor, ocorreu, no RS, um
crescimento nominal de 92% na arrecadação do ITCMD
frente à de 2014. Na iminência de mudanças, pode ter havido, em consequência, uma substantiva antecipação nos planejamentos sucessórios. Como mostra o gráfico, hoje, a
arrecadação de ITCMD representa mais de um quarto do
montante arrecadado com o Imposto Sobre Propriedade de
Veículo Automotor (IPVA) — a segunda maior receita tributária do Estado.
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Desde 1.º de janeiro de 2016, vigora no Rio Grande do
Sul uma nova estrutura de alíquotas, agora progressivas, em
relação ao Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) (quadro). Até dezembro de 2015, valia, no
Estado, uma alíquota fixa de 4% sobre heranças e de 3%
sobre doações. Em face de um cenário de crise de receitas,
com efeito, outras 10 unidades federativas também começaram a adotar a progressividade e/ou elevaram suas alíquotas
máximas. Vale lembrar que o ITCMD é um imposto de
competência estadual e que deve ter, de acordo com a Constituição Federal de 1988, sua alíquota máxima fixada pelo
Senado. Dentro desse escopo, cada legislação estadual pode
determinar o valor de suas faixas e a escala de suas alíquotas.

Legenda:
Razão entre a arrecadação de ITCMD/IPVA
Arrecadação Nominal de ITCMD
FONTE: Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul.

Entre as modalidades mais frequentes de planejamento
sucessório, estão a doação com reserva de usufruto e a
holding patrimonial. A primeira permite transferir a propriedade ao donatário, garantindo ao doador o uso e a administração do patrimônio, além da renda gerada por ele. Na segunda, por sua vez, os bens são reunidos, e as cotas doadas
aos herdeiros com reserva de usufruto.
Nesse sentido, uma novidade a destacar na atual legislação (Decreto n.º 52.824/2015) é a preocupação em evitar
que, por meio de doações parciais de um mesmo patrimônio,
diluídas ao longo do tempo, os contribuintes conseguissem
evitar a tributação estabelecida na progressividade. Isso
porque, agora, o imposto será recalculado a cada doação feita
entre o mesmo doador e o mesmo donatário no prazo de 12
meses.
No ano de 2013, o RS permitiu R$ 133,95 milhões em
desonerações sobre o ITCMD (R$ 2,34 milhões em imunidade, R$ 714.000 em não incidência e R$ 130,89 milhões em
isenções). Embora boa parte dessas desonerações pareça ser
necessária, outras poderiam ser reavaliadas, tais como as
isenções decorrentes de doação em que o donatário seja: (a)
algum templo de qualquer culto e/ou (b) algum partido político, inclusive suas fundações.
Por fim, estima-se que, caso a alíquota efetiva média do
Rio Grande do Sul fosse de 9,7%, igual àquela praticada nos
EUA, onde a alíquota marginal máxima pode atingir 40%, o
Estado poderia arrecadar R$ 977 milhões a mais em 2015,
totalizando nesse ano, aproximadamente, R$ 1,609 bilhões,
ao invés dos atuais R$ 632 milhões. Isso representaria
R$ 195,4 milhões adicionais à educação, tendo em vista que
20% da arrecadação de ITCMD se destinam ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Em outro exercício, caso o Estado isentasse transmissões
de heranças ou doações com valores de até R$ 3 milhões, e,
a partir dessa faixa, a alíquota efetiva média fosse de 20%, a
arrecadação poderia alcançar R$ 1,018 bilhão, cerca de
R$ 386 milhões a mais do que o arrecadado em 2015.
Essas simulações apenas indicam que a estrutura de alíquotas e faixas de ITCMD do RS poderia tornar-se mais
progressiva, com menos contribuintes, porém sem reduzir a
arrecadação total.
Antônio Albano de Freitas | antonio.freitas@fee.tche.br
Pesquisador em Economia da FEE
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Indicações Geográficas — vantagens e desafios da diferenciação
A Indicação Geográfica (IG) é um tipo de ativo que sinaliza ao consumidor que um produto possui características
diferenciadas e específicas de uma área geográfica, que pode
ser uma cidade, uma região ou um país. No Brasil, há duas
modalidades de IG: a Indicação de Procedência (IP) e a Denominação de Origem (DO). A Lei de Propriedade Industrial
(Lei n.º 9.279/1996) define a IP como o nome geográfico da
região que é conhecida pelo seu prestígio e/ou reputação na
fabricação de um produto. Já a DO é nome geográfico da
região que possui qualidades e características exclusivas ou
essenciais, incluídos os fatores naturais e humanos, que,
materializadas no produto ali elaborado, o diferenciam dos
demais. A DO é comumente associada à ideia de terroir, que
expressa a estreita relação de um produto com seu entorno
geográfico, físico, ambiental e cultural.
Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI), órgão que regulamenta e concede as IGs no País, 37
bens brasileiros possuem a IP, e nove, a DO. O universo
dessas IGs é formado por alimentos (41,3%), bebidas, vinhos
e espumantes (23,9%), gemas e pedras ornamentais (13,0%),
artesanatos (8,7%), serviços (2,2%) e outros produtos —
como peixes ornamentais, calçados, couro acabado e têxteis
(10,9%). A inclusão dos serviços na lista de bens aptos a
certificação é um dos diferenciais da legislação brasileira.
Essa certificação foi obtida por algumas empresas de Tecnologia da Informação, localizadas no Porto Digital, um dos
principais parques tecnológicos do País, situado na capital
pernambucana.
O Rio Grande do Sul é o estado que mais possui certificações: oito de IP e duas de DO. Vinhos e espumantes são os
que possuem o maior número, cinco IPs e uma DO. A região
do Vale dos Vinhedos, além de ter sido a precursora no País,
atualmente detém ambas as certificações (primeira IP brasileira, em 2002, e segunda DO, em 2012). O segundo grupo
são os alimentos, que reúnem a carne bovina e seus derivados (Pampa Gaúcho da Campanha Meridional), os doces
tradicionais e de confeitaria (Pelotas) e o arroz (Litoral Norte
Gaúcho, primeira DO brasileira, em 2010). O couro acabado
(Vale do Sinos) é outro produto gaúcho com IP. Minas Gerais é o segundo estado com maior número de IGs: sete IPs e
uma DO. Neste, predominam os alimentos, como o café e o
queijo.
Embora as certificações brasileiras tenham crescido rapidamente nos últimos seis anos, o número ainda é bastante
inferior quando comparado aos dos países europeus. De
acordo com as estatísticas da União Europeia, até o final de
2015, mais de 3.000 produtos possuíam algum tipo de designação, a saber: Denominação de Origem Protegida, ou Controlada (DOP ou DOC), que certifica que todas as fases de
produção são realizadas na região, bem como as características do produto são exclusivas do meio onde ele foi processado; Indicação Geográfica Protegida (IGP), que atesta que o
produto é originário da região e que esta, por sua vez, detém
notória reputação na produção e/ou transformação desse
produto; e Especialidade Tradicional Garantida (ETG), que,
diferentemente das outras duas, não faz referência à origem,
mas valoriza a composição tradicional do produto ou um
modo de produção tradicional. As IGs europeias contemplam
somente produtos agrícolas e alimentícios, incluindo bebidas
diversas (vinhos, espumantes, licores, cervejas, sucos de fruta,
dentre outras). Em 2014, a Comissão Europeia chegou a promover uma consulta com o objetivo de estendê-las a outros
produtos, porém, naquela ocasião, optou-se por não alterar o
sistema vigente.

Não resta dúvida de que a experiência europeia serve de
referência para muitos locais que desejam diferenciar seus
produtos nos mercados interno e externo. A exigência de
qualidade (como o uso de matérias-primas selecionadas e de
origem rastreável), associada ao imaginário da região, permite comercializar os bens a preços mais elevados. Ademais, a
diferenciação também é capaz de gerar encadeamentos positivos para a economia local, através da valorização do potencial turístico (roteiros gastronômicos e de enoturismo) e do
modelo técnico (aplicação de métodos para a produção de
bens de qualidade superior e incentivo à inovação).
Porém, as experiências de sucesso também indicam pré-requisitos imprescindíveis, como a existência e o grau de
capital social (cooperação, articulação e governança) e a
necessidade de uma estrutura institucional de regulação e
apoio. Os laços locais, em uma ponta, possibilitam a organização para estabelecer os parâmetros de qualidade de produto, bem como os métodos e as técnicas aplicadas, normalmente tradicionais da região. As instituições (públicas e
privadas), na outra ponta, garantem os regimentos e o cumprimento dos requisitos de certificação, bem como auxiliam
a governança local nesse processo.
Ainda que alguns especialistas no tema sejam cautelosos
nas comparações entre a experiência brasileira e a europeia,
chama-se atenção para dois aspectos. O primeiro é o modesto mercado brasileiro para bens diferenciados. No mercado
europeu, afora o poder aquisitivo ser mais elevado, atributos
relacionados à história, à tradição e à identidade cultural são
muito mais apreciados e explorados. O segundo é a necessidade de aperfeiçoar os canais de apoio (institucional e financeiro) para promover e divulgar os produtos certificados,
dentro e fora do País. Esses aspectos são traduzidos em importantes desafios para incentivar as IGs no Brasil e, por
conseguinte, para contribuir para a promoção do desenvolvimento territorial, especialmente nas pequenas cidades
interioranas e nas áreas rurais.
Número e distribuição de Indicações Geográficas (IGs), por modalidade
e categoria de produto, no Brasil e no Rio Grande do Sul — 2016
BRASIL
CATEGORIAS

N.o

Denominação
de Origem ......
9
Alimentos ........
4
Vinhos (1) ........ 1
Pedras .............. 3
Outros .............. 1
I ndi cação de
P rocedênc i a
37
Alimentos ......... 15
Vinhos (1) ........ 6
Bebidas ............ 4
Pedras .............. 3
Artesanato ....... 4
Serviços ..........
1
Outros (2) ......... 4
IG TOTAL ........ 46

RS

% na
% na
Modali- Categodade de ria do
IG
Bem

N.o

% na
% na
Modali- Categodade de ria do
IG
Bem

100,0
44,4
11,1
33,3
11,1

19,6
8,7
2,2
6,5
2,2

2
1
1
-

100,0
50,0
50,0
-

20,0
10,0
10,0
-

100,0
40,5
16,2
10,8
8,1
10,8
2,7
10,8
100,0

80,4
32,6
13,0
8,7
4,3
8,7
2,2
10,9
100,0

8
2
5
1
10

100,0
25,0
62,5
12,5
100,0

80,0
20,0
50,0
10,0
100,0

FONTE: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
NOTA: Dados coletados em 15 fev. de 2016.
(1) Contempla também os espumantes. (2) Incluem peixes ornamentais,
calçados, couro acabado e têxteis.

Fernanda Queiroz Sperotto | fsperotto@fee.tche.br
Pesquisadora em Economia da FEE
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Tabela 1
Taxas de variação do IPCA e do IGP-M no Brasil — ago./15-jan./16
(%)
IPCA
MESES

IGP-M

No Mês

No Ano

Acumulada em 12
Meses

No Mês

No Ano

Acumulada em 12
Meses

Ago./15

0,22

7,06

9,53

0,28

5,35

7,55

Set./15

0,54

7,64

9,49

0,95

6,35

8,36

Out./15

0,82

8,53

9,93

1,89

8,36

10,10

Nov./15

1,01

9,62

10,48

1,52

10,01

10,69

Dez./15

0,96

10,67

10,67

0,49

10,54

10,54

Jan./16

1,27

1,27

10,71

1,14

1,14

10,96

FONTE: IBGE.
FONTE: Fundação Getúlio Vargas.

Gráfico 1

Gráfico 2
Produção física industrial no Brasil e no
Rio Grande do Sul — jan./10-dez./15

Volume de vendas do comércio varejista no Brasil
e no Rio Grande do Sul — jan./09-dez./15
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Nov./12
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Out./10
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Abr./11
Jul./11
Out./11
Jan./12
Abr./12
Jul./12
Out./12
Jan./13
Abr./13
Jul./13
Out./13
Jan./14
Abr./14
Jul./14
Out./14
Jan./15
Abr./15
Jul./15
Out./15

Índice
120

RS

Legenda:

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.

Brasil

RS

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 — ago./15-jan./16

INDICADORES SELECIONADOS

NO MÊS
Ago./15

Set./15

Out./15

Nov./15

Dez./15

Jan./16

NO ANO (1)

EM 12
MESES (1)

Taxa de câmbio (US$) (2) ........................

3,51

3,91

3,88

3,78

3,87

4,05

4,05

3,45

Taxa de câmbio efetiva real (3) ...............

117,6

129,4

127,3

121,1

120,6

121,1

121,1

113,7

Taxa básica de juros (% a.a.) (4) .............

14,25

14,25

14,25

14,25

14,25

14,25

14,25

13,71

Superávit primário (% do PIB) .................

1,49

1,51

2,21

3,77

13,88

-5,59

-5,59

1,75

Balança comercial (US$ milhões) (5) .....

2.381

2.651

1.731

941

6.068

643

643

21.127

Exportações (US$ milhões) (5) ........... 15.366

16.035

15.947

13.724

16.685

11.135

11.135

187.563

Importações (US$ milhões) (5) ........... 12.985

13.384

14.216

12.784

10.617

10.492

10.492

166.436

-3.050

-4.299

-2.948

-2.443

-4.817

-4.817

-51.601

Transações correntes (US$ milhões) (5)

-2.592

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. (5) Dados divulgados segundo a nova metodologia do IBGE.
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Gráfico 3

Gráfico 4
Taxa de desemprego total no
Rio Grande do Sul — jul./15-dez./15

Taxa de variação da arrecadação do ICMS
no Rio Grande do Sul — jan./10-jan./16
(%)

(%)
12,0

10,1

9,7

9,4

10,0

10,1

20

10,2

9,6
15

8,0
10

6,0
4,0

5

2,0

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 Metropolitana de Porto Alegre.

Set./15

Jan./16

Maio/15

Set./14

Jan./15

Maio/14

Set./13

Jan./14

Maio/13

Set./12

Jan./13

Maio/12

Set./11

Dez./15

Jan./12

Nov./15

Maio/11

Out./15

Set./10

Set./15

Jan./11

Ago./15

Jan./10

Jul./15

Maio/10

0

0,0

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 — ago./15-jan./16
EXPORTAÇÕES
ACUMULADAS NO ANO
(US$ FOB milhões)

MESES

RS

Brasil

Ago./15

11.471

128.343

Set./15

13.567

144.491

Out./15

15.096

Nov./15

VARIAÇÃO ACUMULADA NO ANO (%)
PARTICIPAÇÃO
RS/BR (%)

Valor

Volume

Preço

RS

Brasil

RS

Brasil

RS

Brasil

8,9

-9,7

-16,7

11,5

7,2

-18,1

-21,9

9,4

-8,1

-16,8

13,7

7,6

-18,4

-22,3

160.539

9,4

-7,4

-16,4

15,1

8,6

-18,7

-22,6

16.404

174.345

9,4

-5,4

-16,0

18,1

8,9

-19,2

-22,5

Dez./15

17.518

191.127

9,2

-6,3

-15,1

17,3

9,9

-19,6

-22,4

Jan./16

811

11.245

7,2

-16,1

-17,9

0,8

3,5

-16,8

-20,7

FONTE DOS DADOS BRUTOS: MDIC/Sistema Alice.

Gráfico 5

Gráfico 6

Taxa de variação do PIB, acumulada em quatro trimestres,
no Rio Grande do Sul — 1º trim./09-3º trim./15
(%)
8,0

6,7

Estimativa de crescimento da lavoura e de suas principais culturas
no Rio Grande do Sul — jan./16

6,7
5,1

-2,8

Total da lavoura

4,0

3,4

Soja
-2,8
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-9,3

Fumo

0,0
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-0,4
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1º trim.
2º trim.
3º trim.
4º trim.
1º trim.
2º trim.
3º trim.
4º trim.
1º trim.
2º trim.
3º trim.
4º trim.
1º trim.
2º trim.
3º trim.
4º trim.
1º trim.
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4º trim.
1º trim.
2º trim.
3º trim.
4º trim.
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2010

Legenda:

2011

2012

PIB do RS

FONTE: IBGE. Contas Nacionais Trimestrais.
FEE/CIE/NCR.

-1,2
0,0

Mandioca

-4,0

2009

-14,6
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2014

PIB trimestral (RS)

Trigo

(%)

-20,0

-10,0

0,0
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FONTE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola.
FONTE FEE/CIE/NCR.
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O Programa Minha Casa, Minha Vida e o déficit habitacional nos Coredes
Quando foi criado, em 2009, o Programa Minha Casa,
Minha Vida (MCMV) tinha como objetivo principal diminuir o déficit habitacional, especialmente para as famílias de
baixa renda, a partir da aquisição de imóveis e da requalificação dos já existentes, além de ter sido apontado como
instrumento para abrandar os efeitos, no País, da crise econômica mundial do fim daquela década. Passados quase sete
anos do seu lançamento, porém, o Programa vem sofrendo
cada vez mais questionamentos sobre sua efetividade no
cumprimento do seu objetivo principal, seja pela discutível
qualidade das habitações — que, muitas vezes, ficam aquém
dos padrões exigidos para os demais empreendimentos —,
seja pelo grau de acesso da população-alvo aos incentivos,
uma vez que a faixa de renda mais baixa — e prioritária —
não tem sido a mais beneficiada.
O Programa, cuja terceira fase tem previsão de lançamento para março de 2016, vem operando com uma divisão
das famílias beneficiadas em três faixas de renda (que serão
consideradas para esta análise), sendo (1) famílias com rendimento até R$ 1.600,00, (2) de R$ 1.600,01 a R$ 3.100,00 e
(3) de R$ 3.100,01 a R$ 5.000,00. Nessa fase, além da mudança dos valores limites das faixas, será acrescentada uma
intermediária, chamada faixa 1,5, para famílias com renda
entre R$ 1.800,00 e R$ 2.350,00. Em cada uma dessas faixas, há diferenças no valor do subsídio, nos juros anuais e no
valor total de comprometimento da renda familiar para o
pagamento das parcelas.
No Rio Grande do Sul, o MCMV contratou, desde seu
lançamento, 276.785 unidades habitacionais, segundo dados
do Ministério das Cidades do final de 2015. A distribuição
desses domicílios entre as zonas urbanas e rurais, respectivamente 91,4% e 8,6%, é correspondente à distribuição do
déficit habitacional estadual, já que cerca de 90% deste
(303.521 domicílios, estimado pela Fundação João Pinheiro,
em 2010) está localizado nas áreas urbanas. O conceito de
déficit habitacional leva em consideração as moradias precárias, o adensamento excessivo, a coabitação familiar e o ônus
excessivo com aluguel.
Levando em conta apenas os empreendimentos das áreas
urbanas, 31% (85.686) foram destinados à faixa 1, e 69%
(191.099) para as faixas 2 e 3. Em termos de valores, os
empreendimentos para a faixa 1 receberam um investimento
de cerca de R$ 3,2 bilhões, enquanto os investimentos para
as faixas 2 e 3 ultrapassaram os R$ 15 bilhões. Percebe-se
que o público-alvo prioritário para atendimento do Programa
não foi o mais assistido nesse período, no RS.
Em termos regionais, considerando-se os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), o déficit habitacional
apresentava uma distribuição desigual ao longo do território,
variando de cerca de 2.500 domicílios no Corede Alto da
Serra do Botucaraí até quase 80.000 no Metropolitano Delta
do Jacuí. Em termos relativos (ou seja, levando em conta o
total de domicílios permanentes de cada Corede), o déficit
variava de 4,83% no Fronteira Noroeste a 9,57% no Fronteira Oeste.
Para as áreas urbanas, o déficit no Estado era de 270.762
domicílios, sendo que o maior era no Corede Metropolitano
Delta do Jacuí, com 78.374, seguido por Vale do Rio dos
Sinos, com 39.416, e Serra, com 20.650. Já em termos relativos, o Corede Campanha apresentava o maior índice, com
10,05%, seguido por Hortênsias, 9,56%, e Metropolitano
Delta do Jacuí, com 8,93%.
Uma vez que o MCMV tem como objetivo principal reduzir o déficit habitacional — e, por essa razão, esse é um

dos critérios para a alocação de verbas do Programa —, seria
de se esperar que os Coredes com maior déficit fossem os
mais beneficiados. No entanto, dos cinco Coredes com maior
déficit habitacional relativo urbano (DHRU), apenas dois
estão entre os cinco com maior número de contratações do
MCMV: Metropolitano Delta do Jacuí, que é o terceiro com
maior DHRU (8,93%) e o que teve mais unidades contratadas (57.100), e Vale do Rio dos Sinos, segundo maior
DHRU (8,90%) e também segundo em unidades contratadas
pelo MCMV (48.047). Os demais com maior DHRU —
Campanha (10,05%), Hortênsias (9,56%) e Fronteira Oeste
(8,93%) — aparecem em 17.°, 25.° e 9.° lugares entre os
Coredes com mais unidades habitacionais urbanas contratadas pelo MCMV.
O mapa abaixo ilustra a comparação do DHRU com o
índice de contratação do MCMV (proporção de unidades do
MCMV contratadas em relação ao total do déficit de cada
Corede). Percebe-se que os Coredes que possuem altos índices de DHRU e são mais afastados da RMPA, como o Campanha e o Fronteira Oeste, apresentaram baixos índices de
contratação (52,39% e 40,39% respectivamente), enquanto
os Coredes mais próximos (e também com DHRU elevados)
tiveram contratações proporcionalmente mais significativas:
Metropolitano Delta do Jacuí (72,86%), Vale do Rio dos
Sinos (121,90%), Serra (142,18) e Sul (85,29%). Por outro
lado, alguns Coredes, como Fronteira Noroeste, Vale do
Taquari e Celeiro, que possuem DHRU mais baixos, contrataram, proporcionalmente, mais unidades do MCMV, com
índices de 153,5%, 200,5% e 178,7% respectivamente.
Déficit habitacional relativo urbano e índice de contratações do
Minha Casa, Minha Vida urbano, por Corede, no RS

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Ministério das Cidades/Secretaria Nacional
FONTE DOS DADOS BRUTOS: de Habitação.
FONTE DOS DADOS BRUTOS: Fundação João Pinheiro. Disponível em:
FONTE DOS DADOS BRUTOS: <http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/
FONTE DOS DADOS BRUTOS: produtos-e-servicos1/2742-deficitFONTE DOS DADOS BRUTOS: habitacional-no-brasil-3>.
FONTE DOS DADOS BRUTOS: Acesso em: mar. 2016
NOTA: Os dados do déficit habitacional são relativos a 2010 (Fundação João
Pinheiro); os dados do MCMV são acumulados de 2009 a 2015 e foram pesquisados em 31.08.2015 (Secretaria Nacional de Habitação).

Mariana Lisboa Pessoa | mariana@fee.tche.br
Pesquisadora em Geografia da FEE
Ricardo C. G. de Oliveira Jr. | ricardo@fee.tche.br
Pesquisador em Sociologia da FEE
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A Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Rio Grande do Sul
No dia 6 de fevereiro de 2015, por iniciativa da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), foi criada a Comissão da
Verdade da Escravidão Negra. Com inspiração na Comissão
Nacional da Verdade Sobre os Crimes da Ditadura, segue o
objetivo de acessar verdades, apurar responsabilidades e
encaminhar uma agenda de medidas de reparação diante de
episódios traumáticos da história brasileira que envolvem a
violação de Direitos Humanos. No caso em tela, a Comissão
propõe-se à formulação de uma agenda propositiva de ações
afirmativas.
Sua tarefa tem dimensões superlativas, pois o racismo
tem duração secular e efeitos estruturais; espraia-se pelo
tecido social e permeia uma série de relações, configurando
desvantagens relativas da população negra e privilégios da
branquitude. Em comparação com os crimes da ditadura, são
mais facilmente identificáveis e puníveis os atos de um torturador específico do que séculos de escravidão e racismo. A
discriminação racial tem alcance generalizado e suas responsabilidades são difusas. Nesse sentido, as medidas propostas
devem ser macroscópicas.
Uma estratégia encontrada pela Comissão é inventariar
responsabilidades políticas e jurídicas estatais — no âmbito
dos três poderes — sobre a manutenção da discriminação. A
Comissão quer dar conta desse aspecto a partir da observação das variáveis “ação” e “omissão”. Mesmo quando o
Estado não está diretamente implicado em um episódio de
racismo, entende-se que sua omissão o torna corresponsável.
“Negros” é um termo racial genérico, ligado à afrodescendência, que engloba as categorias de cor “preto” e “pardo” empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). As pessoas assim autodeclaradas correspondem a 50,7% da população do País, conforme o Censo
Demográfico de 2010.
A elevada desigualdade racial pode ser constatada em
recente estudo (A Inserção do Negro no Mercado de Trabalho1), que percebeu diferenças no acesso ao mercado de
trabalho no Rio Grande do Sul (8,5% de desemprego entre
negros em 2014 diante de 5,5% entre não negros) e nos níveis salariais, disparidade mais acentuada quando interseccionada com a variável de gênero (em 2014, as mulheres
negras recebiam praticamente metade do rendimento médio
de homens não negros).
Existe uma marcante seletividade racial nos homicídios
praticados no Brasil, tendo em vista que o maior número de
assassinados são jovens negros (53,4%, conforme o Mapa
da Violência 2014). Além disso, os negros estão sobrerrepresentados tanto na população carcerária — 60%, conforme
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD
2013) — quanto na população em situação de rua — 67%,
de acordo com a Pesquisa do Conselho Nacional do Ministério Público. O desafio que se coloca à Comissão é como dar
respostas adequadas à responsabilização por processos de
longo prazo, complexos e multicausais.
A Comissão da Verdade conta com subcomissões estaduais. A Comissão da OAB-RS foi implantada no dia 2 de
abril de 2015. Ela enfrenta um obstáculo adicional para o
desempenho de suas atividades. Se, na maior parte do País, a
identidade nacional se erigiu sob a noção de mestiçagem, no
1

A INSERÇÃO do negro no mercado de trabalho da Região
Metropolitana de Porto Alegre, em 2014. Informe PED-RMPA, Porto
Alegre, ano 23, número especial - negros, nov. 2015. Disponível em:
<http://www.fee.rs.gov.br/publicacoes/ped-rmpa/informe-ped-especialnegros/edicao-atual/>. Acesso em: 08 mar. 2016.

Rio Grande do Sul cultivou-se um ideal de europeidade
excludente da população negra. Nesse sentido, a Comissão
necessita romper um manto de invisibilidade: para executar
medidas de reparação, é preciso afirmar a existência desses
sujeitos históricos. A invisibilização adquiriu expressão
historiográfica, a partir de argumentos falaciosos sobre a
incompatibilidade entre escravidão e pecuária, a inexistência
de escravidão em áreas de colonização europeia, ou uma
precoce libertação dos cativos no Rio Grande do Sul.
A Comissão gaúcha tem o mérito de não reduzir sua investigação ao período anterior a 1888. Efetivamente, boa
parte das desigualdades socioeconômicas estende-se, ou até
se origina, no período qualificado como “pós-República”,
nos documentos da Comissão (“pós-Abolição”, segundo a
historiografia), ou mesmo em períodos mais atuais, de 1945
para cá. Essa abordagem está em sintonia com os estudos
mais recentes, que constatam uma intensa racialização das
relações sociais depois da extinção do escravismo como
instituição e uma série de complexas redefinições a partir dos
embates dos negros por um lugar como cidadãos. Nesse
sentido, o “14 de maio” (metáfora utilizada para expressar os
momentos posteriores à Abolição) seria uma intricada arena
de disputas de projetos.
Essa agenda implica diversas questões. Qual foi o papel
das teorias raciais do fim do século XIX e início do século
XX, do “racismo científico”, na configuração do racismo
brasileiro contemporâneo? Para além da escravidão, quais
foram as responsabilidades das gerações posteriores na perpetuação e na produção de iniquidades? O que e o quanto
poderia ter sido feito de 1888 pra cá e não o foi por injunções
políticas que não necessariamente têm a ver com a escravidão? Por que se privilegiou, em processos de colonização,
imigrantes estrangeiros, em detrimento de trabalhadores
nacionais? Em suma, o quanto de nossas mazelas e desigualdades raciais se deve a aspectos do racismo brasileiro com
certa autonomia diante do passado escravista, e a opções cuja
deliberação é posterior a 1888?
Não se pretende, com essas indagações, minimizar o peso do passado escravista na história brasileira. Propõe-se,
contudo, que existem mais coisas abrangidas pelos interesses
e objetivos da Comissão do que o que pode estar contido na
rubrica “crimes da escravidão”.
A Comissão entende por política de reparação aquela em
que há medidas de satisfação, isto é, quando ocorre um reconhecimento público de responsabilidades — e eventuais
pedidos de desculpa, de alto significado simbólico — por
determinado episódio considerado injusto; ou, ainda, a assunção de uma agenda de políticas públicas visando mitigar
os danos historicamente causados. Algumas dessas medidas
já existem, e as mais significativas são as cotas para negros
em universidades e concursos públicos.
Em boa medida, a criação da Comissão da OAB foi um
esforço para dar sustentação política e social para as políticas
já existentes, por vezes objeto de questionamento. Conforme
esclareceu Marcos Vinicius Furtado, presidente nacional da
OAB, “[...] a Comissão terá como funções o resgate histórico
desse período, a aferição de responsabilidades e a demonstração da importância das ações afirmativas como meio de
reparação à população negra”.
Rodrigo de A. Weimer | rodrigo.weimer@fee.tche.br
Pesquisador em História da FEE
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A Lei de Acesso à Informação (LAI) no Brasil e no Rio Grande do Sul
Insumos informacionais alimentam toda e qualquer tomada de decisão que enseja atos pretensamente racionais.
Não é diferente no seio do Estado Moderno. Desde sua origem, a coleta, a análise, o controle e a distribuição de informações constituem atividades estatais imanentes — inicialmente para fins de vigilância e segurança do território e da
população, mais tarde para fins de promoção do bem-estar e
da justiça. Em um Estado Democrático de Direito, essa capacidade de monitoramento é contrabalançada pela garantia de
acesso à informação pública, fundamental ao exercício da
participação e da oposição.
No entanto, a cultura do segredo e do sigilo é característica das burocracias públicas, não sendo estranha ao desenvolvimento do Estado brasileiro. Em que pese aos mais de 25
anos de nossa recente democracia e à sua consagração na
Constituição Federal de 1988 (Art. 5.º, XXXIII; Art. 37, §3.º,
II e Art. 216, §2.º), o direito de acesso à informação governamental somente foi regulamentado em novembro de 2011,
com a sanção da Lei n.º 12.527, a Lei de Acesso à Informação (LAI). Algumas iniciativas anteriores até buscaram ampliar a transparência pública, eminentemente sobre gastos
governamentais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, o
pregão eletrônico e os portais da transparência. A LAI, contudo, operou uma mudança de paradigma, ao ampliar exponencialmente as possibilidades de obtenção de informações,
antes limitadas ao que era disponibilizado segundo os marcos normativos vigentes. Estabeleceu que o acesso é a regra;
o sigilo, a exceção.
Especificamente, a Lei n.º 12.527/2011 regulamenta o
acesso de qualquer cidadão às informações sob a custódia
dos órgãos públicos das administrações direta e indireta dos
Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério
Público, em todos os níveis. Define os meios para solicitar
informações, de maneira gratuita e independente de motivação ou justificativa. Estabelece os prazos de resposta, os
formatos dos documentos, as possibilidade de recurso, as
sanções em caso de seu descumprimento por parte dos agentes públicos, bem como as hipóteses aceitas de restrição e
sigilo (informações pessoais, segredo industrial e de justiça,
segurança nacional, dentre outros). Cria também os serviços
de acesso à informação (SICs), por meio dos quais são registrados os pedidos de acesso.
No Executivo Federal, a LAI foi regulamentada pelo
Decreto n.º 7.724, de 16 de maio de 2012, que criou o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão
(e-SIC) — <http://www.acessoainformacao.gov.br/> —, uma
porta de entrada única que canaliza e encaminha as solicitações e as respostas. Desde então, o e-SIC registra um crescimento constante nos pedidos, que contabilizam hoje mais
de 345.000 — uma média mensal de cerca de 7,5 mil pedidos. Desses, 75% foram concedidos, em um tempo médio de
resposta de 14 dias. Menos de 10% das demandas foram
negadas. Os órgãos que mais receberam solicitações foram o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 6,41%, e o Ministério da Fazenda (MF), 5,51% (Tabela 1).
No Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, a LAI
passou a vigorar a partir do Decreto Estadual n.º 49.111, de
mesma data, que estabeleceu a criação do SIC físico, localizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), e
do SIC eletrônico. Na batizada Central de Informação —
<http://www.centraldeinformacao.rs.gov.br/> —, além de

protocolar as solicitações, é possível denunciar irregularidades, enviar mensagens à Ouvidoria Geral do Estado e acessar
o portal de dados abertos “Dados RS”. Mais de 8,9 mil pedidos de acesso à informação já foram registrados, 75% dos
quais foram atendidos. Apenas 44 foram negados. A maior
parte dos pedidos foi direcionada para a Secretaria de Educação (48,16%) e para a Casa Civil (42,54%) (Tabela 2).
A LAI assegurou o status de direito amplo e universal à
informação pública. Em seu rastro, tem contribuído para o
debate sobre a responsabilização e o controle social das organizações e agentes públicos. Não obstante, alguns obstáculos se interpõem à sua implementação. Além da fraca penetração da Lei no nível municipal, ainda é parca a institucionalização da gestão da informação no setor público. Isso,
somado aos ciclos de governo, dificulta a organização e
manutenção dos repositórios informacionais. Também requer
atenção a brecha legal aberta pelas hipóteses de negativas de
acesso para pedidos considerados genéricos, desarrazoados
ou que exijam trabalhos adicionais, as quais ampliam a discricionariedade da burocracia, restando ao cidadão os recursos cabíveis. Figuram ainda as manobras de gestores para
decretar sigilos sobre temas não justificados nos termos na
Lei, como os recentes casos ocorridos no Estado de São
Paulo com dados da Sabesp, do Metro e da PM. Por fim, a
apropriação da LAI por parte da cidadania depende da sua
promoção e ampla divulgação. Para esse propósito voltou-se
esse texto.
Tabela 1
Órgãos com maior número de solicitações via Lei de Acesso à
Informação no Brasil — 2012-15
DISCRIMINAÇÃO

2012

INSS ............... 4.195
MF .................. 1.493
Susep ............. 6.890
Aneel .............
435
Outros .............42.199
TOTAL .......... 55.212

2013
7.594
2.924
4.682
849
70.612
86.661

2014

2015

5.198
4.380
2.936 10.646
2.445
1.973
6.800
7.222
72.788 78.202
90.167 102.423

TOTAL
DO
PERÍODO
21.367
17.999
15.990
15.306
161.378
232.040

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Controladoria Geral da União. Disponível
em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/relatoriosdados/download-de-dados>. Acesso em: 11 fev. 2016.

Tabela 2
Órgãos com maior número de solicitações via Lei de Acesso à
Informação no RS — 2012-15
DISCRIMINAÇÃO

2013

2014

32
158

95
228

1234
801

TOTAL
DO
PERÍODO
1623
2.984
1331
2.518

19
443
652

66
847
1.236

189
974
3.198

112
887
3.953

2012

Secretaria da Educação
Casa Civil .........................
Secretaria Estadual da
Saúde ..............................
Outros ..............................
TOTAL .............................

2015

386
3.151
9.039

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Governo do Estado do RS. Central de
Informação. Disponível em: <http://www.centraldeinformacao.rs.gov.br/
conteudo/1385/Estatisticas>. Acesso em: 14 jan. 2016.
NOTA: Um mesmo pedido pode ser encaminhado pelo sistema para mais
de um órgão.

Ana Júlia Possamai | ana.possamai@fee.tche.br
Pesquisadora em Ciência Política da FEE
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A qualidade da educação gaúcha segundo o SAEB e o PISA
A partir da década de 90, a preocupação com a qualidade
da educação passou a ocupar maior espaço na agenda das
políticas públicas, uma vez que o ensino fundamental (EF) já
estava quase universalizado. O Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), principal mecanismo de avaliação
educacional no Brasil, teve início em 1990. Na época, o
SAEB utilizava apenas dados amostrais, mas, a partir de
2005, passou a contar com uma parte amostral — a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) — e uma parte
censitária — a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar,
mais conhecida como “Prova Brasil”. Além disso, o SAEB
passou a incorporar a Avaliação Nacional de Alfabetização
(ANA) a partir de 2013. O SAEB é, portanto, composto por
esses três instrumentos de aferição.
O SAEB está sob a coordenação do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), ligado ao Ministério da Educação (Mec). Atualmente, a ANEB e a Prova Brasil avaliam os estudantes dos 5.º e 9.º anos EF e do 3.º ano do
ensino médio (EM), sendo realizadas a cada dois anos. Nas
escolas privadas, a avaliação é amostral, ao passo que, nas
escolas públicas com mais de 20 alunos matriculados para o
EF, a avaliação é censitária. No EM, a avaliação é amostral
nas redes pública e privada. Os estudantes que participam
das avaliações realizam exames de proficiência em Matemática e Língua Portuguesa. Na edição de 2013, houve a inclusão de uma prova de Ciências, ainda em caráter experimental. No caso da ANA, que avalia a alfabetização em Língua
Portuguesa e Matemática de estudantes do 3.º ano do EF, a
aplicação do teste é anual.
As sucessivas edições do SAEB permitem analisar alguns aspectos da qualidade da educação gaúcha em termos
comparativos. Alguns padrões destacam-se em todo o período desde 2005. A principal conclusão é a seguinte: nos anos
iniciais do EF, o desempenho gaúcho deixa a desejar em
comparação ao do resto do País, mas o Estado recupera posições a partir dos anos finais do EF e no EM.
Na edição de 2014 da ANA, ainda que tenha apresentado
resultados melhores do que os nacionais, o RS obteve desempenho ruim em leitura, escrita e Matemática. Os dados
de alfabetização matemática são os que mais chamam a atenção: 17% das crianças gaúchas que fizeram esse exame estavam classificadas no nível mais baixo de alfabetização (Nível 1), taxa maior que as de SC (13%) e PR (8%). Pelo lado
oposto, o RS também perdeu na proporção de crianças que
estavam no nível mais avançado (Nível 4): 32% no RS contra 36% em SC e 41% no PR. Portanto, entre as UFs da Região Sul, o RS apresentou a maior proporção de crianças
classificadas no pior nível e a menor proporção no maior
nível em 2014 (gráfico).
Em relação à ANEB e à Prova Brasil, chega-se à mesma
conclusão nos anos iniciais do EF. A posição do RS na classificação por UFs tem sido estável na avaliação realizada no
5.º ano do EF, sempre entre a quinta e a sétima colocação
entre 2005 e 2013, observando-se apenas as escolas públicas.
A nota média padronizada do RS (considerando as provas de
Matemática e Língua Portuguesa conjuntamente) subiu de
4,76 em 2005 para 5,80 em 2013 — acima da média brasileira, que subiu de 4,39 para 5,33 nos anos iniciais do EF. En-

tretanto o RS obteve posições sistematicamente piores do
que UFs como DF, PR e MG. Na edição de 2013, o RS foi o
pior da Região Sul no teste para alunos do 5.º ano. Esses
resultados são desapontadores, dada a associação histórica
do RS a níveis educacionais mais altos.
Apesar dos resultados pouco alentadores nos anos iniciais, a situação melhora um pouco a partir daí. Entre os
estudantes do 9.º ano, o RS sempre esteve entre os três primeiros colocados desde 2005. A nota média padronizada do
Estado elevou-se de 4,87 para 5,05 entre 2005 e 2013. Neste
último ano, o RS ficou atrás apenas de MG, que obteve nota
5,20, enquanto o resultado do País aumentou de 4,28 em
2005 para 4,72 em 2013. No final do EM, o resultado é ainda
melhor: o RS esteve sempre na primeira ou na segunda posição no período. Em 2005, a nota dos estudantes gaúchos da
rede estadual foi de 5,05, mas caiu para 4,72 em 2013. Mesmo assim, o RS manteve-se na primeira posição.
Esses resultados corroboram os divulgados pelo Programme for International Student Assessment (PISA), promovido pela Organização de Cooperação Para o Desenvolvimento Econômico (OCDE). O PISA aplica testes de proficiência em estudantes de 15 anos em 65 países e territórios.
Os resultados abertos por sub-regiões mostram que o RS
obteve o terceiro melhor desempenho entre as UFs brasileiras. Esse é um resultado positivo, mas não significa que a
educação gaúcha esteja perto do ideal. Os resultados gaúchos
em Matemática (407 pontos) estão acima dos do Brasil
(391), mas equivalem ao desempenho da Costa Rica, conforme o PISA 2012, última edição disponível. Em leitura, o
RS (433) apresenta pontuação maior do que a nacional (410),
mas semelhante à búlgara (436). Por fim, o RS (419) está
melhor do que o País (405) em Ciências, mas em posição
inferior à da Malásia (420). Enquanto isso, em todas as disciplinas, o desempenho médio dos países da OCDE (desenvolvidos em sua maioria) é próximo aos 500 pontos.
O desempenho do RS nessas avaliações deixa muitas
perguntas. É possível que os professores das etapas mais
avançadas tenham melhor preparo no RS. Pode ser também
que a evasão escolar influencie os resultados a partir dos
anos finais do EF. Qualquer que seja a explicação, os dados
reforçam a necessidade de melhorias nas políticas educacionais para os anos iniciais da infância.
Proporção de estudantes por nível de alfabetização matemática,
segundo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA),
UFs da Região Sul — 2014
SC
RS
PR

13%

29%

17%
8%

21%

31%
31%

Legenda: Nível 1

36%

20%
20%
Nível 2

32%
41%
Nível 3

Nível 4

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais (INEP). Disponível em:
<http://ana.inep.gov.br/ANA/>. Acesso em 09 mar. 2015.

Thomas H. Kang | thomas@fee.tche.br
Pesquisador em Economia da FEE
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