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Os primeiros sete meses deste ano tiveram um saldo de apenas 262 
empregos adicionais no mercado de trabalho formal do Rio Grande do Sul, 
de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho. Essa virtual estagnação representa o prolonga-
mento — vale dizer, a incapacidade de reação — frente à severa crise eco-
nômica, cujos efeitos eclodiram, na esfera ocupacional, no ano de 2015. Nes-
se ano, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), também do 
Ministério do Trabalho, 103,3 mil postos de trabalho com registro formal 
foram eliminados no Estado — redução de 3,3%, que interrompeu uma tra-
jetória de mais de 10 anos de crescimento. Entre o final de 2004 e o de 2014, 
o estoque de empregos formais no mercado gaúcho havia-se elevado 41,8%, 
com uma expansão de 916 mil postos de trabalho.  

Dados da RAIS para 2016 ainda não estão disponíveis. O Caged — 
que guarda algumas diferenças metodológicas e não alcança a mesma cober-
tura, mas cujo valor como base de dados para o estudo da conjuntura do 
mercado formal de trabalho é consagrado — aponta que outros 53,6 mil 
empregos com registro formal desapareceram, no Estado, em 2016 (o que 
representaria cerca de 2,1% de retração, em um cálculo aproximativo que 
parte da RAIS do ano anterior, com algumas compatibilizações ao Caged).  

 
Saldo de admissões e desligamentos no mercado formal de trabalho do RS — jan.-jul. 2010-17 

 
FONTE: Ministério do Trabalho/Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 
NOTA: O total de 2017 ainda não contabiliza as declarações do mês de julho entregues após o 
prazo.  

 
É com esse pano de fundo que se aquilata o desempenho do emprego 

nesses primeiros sete meses de 2017: de um lado, há a frustração por ainda 
não haver qualquer sinal de recuperação das intensas perdas recentes; de 
outro, esse resultado, que beira o zero, mas se situa no lado positivo, con-
trasta com as retrações acumuladas, entre janeiro e julho, nos últimos dois 
anos: -24,4 mil em 2016 e  -29,2 mil em 2015. Nos cinco anos anteriores, para 
que fique bem circunscrita a reversão da tendência, os saldos haviam sido 
largamente positivos — sempre nesse recorte dos primeiros sete meses do 
ano —, vindo desde os 129,2 mil de 2010 até os mais modestos 45,6 mil de 
2014.  

Como em qualquer totalização de frações do ciclo anual, há que se ter 
cuidado com os efeitos da sazonalidade, que incide de forma particular em 
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cada atividade econômica e em cada porção do território, desaconselhando a que se tomem os resultados obtidos co-
mo tendências seguras para o médio prazo (ou para o fechamento do período). Feita essa advertência, examinam-se 
algumas evidências que surgem da análise do Caged para esses sete primeiros meses deste ano, no Estado. Ainda que o 
resultado agregado tenha sido inexpressivo, setorialmente, merece destaque a indústria de transformação (IT), que 
teve um saldo de 11 mil empregos adicionais no período. Nos dois anos anteriores, ela havia sido responsável por mais 
da metade dos saldos negativos.  Essa expansão da  IT em 2017 foi neutralizada por retrações em praticamente todos 
os outros setores, destacando-se o comércio (-6,9 mil postos) e a agropecuária (-2 mil) no período.  

Dentro da IT, as atividades (Divisões CNAE) que apresentaram maior geração de ocupações formais foram a fa-
bricação de produtos do fumo (8,4 mil) e a preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para via-
gem e calçados (2,7 mil). A primeira dessas atividades exemplifica bem a referida problemática da sazonalidade: a 
produção de fumo e seus derivados, no Estado, concentra-se no segundo trimestre. Ainda com variações positivas 
significativas, podem-se citar fabricação de produtos de borracha e de material plástico e fabricação de produtos de 
metal, exceto máquinas e equipamentos (cerca de 1,2 mil cada). Embora os serviços tenham tido resultado agregado 
negativo (-953 empregos), duas Divisões CNAE que integram o setor apresentaram expansão digna de nota: educação 
(1,7 mil) e atividades de atenção à saúde humana (1,6 mil). 

A análise do número de vínculos por faixa de remuneração também chama atenção, embora se trate de um dado 
incompleto (nessa variável específica, diferentemente das demais, não havia, na base do Ministério, a totalização das 
movimentações de mão de obra informadas fora do prazo pelos estabelecimentos). A fonte indica que houve expansão 
relevante do número de vínculos de trabalho com remunerações na faixa de 1,01 a 1,5 salário mínimo (SM); em menor 
intensidade, mas também com aumento, na faixa de 0,5 a 1 SM; e ainda um pequeno aumento no contingente com 
rendimento até 0,5 SM. O pessoal formalmente empregado em todas as demais faixas de salário retraiu-se. Um cruza-
mento com a escolaridade dos trabalhadores aponta que essa tendência de retração nos estratos de remuneração mais 
elevada e de expansão nos de mais baixo rendimento é reconhecível independentemente do nível de instrução do indi-
víduo — embora a distribuição por faixa, evidentemente, se altere, à medida que avança o número de anos de estudo 
concluídos. Esses dados merecem maior aprofundamento analítico, mas indicam que, além do escasso fôlego para ge-
rar saldos ocupacionais positivos, o mercado de trabalho está passando por uma forte pressão de compressão salarial, 
o que amplifica os efeitos adversos da recessão. 

O que está claro é que o mercado formal de trabalho vive, no Estado, assim como no País, um momento de muito 
baixo dinamismo, na sequência de uma continuada e profunda retração do emprego, a qual, no entanto, dá sinais de 
ter arrefecido. Se a economia e a ocupação se preparam para iniciar proximamente um esforço de retomada; se vão 
permanecer por mais algum tempo derreadas e estáveis, na precária posição em que se encontram; ou se, desafortuna-
damente, mais perdas podem sobrevir, ainda não é seguro afirmar. 
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As recentes evidências acerca da importância da primeira infância no 
desenvolvimento de aspectos cognitivos e socioemocionais têm influenciado 
as políticas educacionais. O Plano Nacional de Educação (PNE), vigente 
desde 2014, ressaltou o tema da educação infantil em âmbito nacional, en-
quanto a lista de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) também incluiu a questão entre suas 
metas. Essas mudanças tiveram também impacto no Rio Grande do Sul, 
tanto é que a educação infantil já foi objeto de outro texto 1 desta Carta de 

Conjuntura no passado recente. 
Destaca-se que o atendimento na pré-escola aumentou continuamen-

te no RS, entre 2007 e 2016. A partir de 2014, o PNE (Lei n.° 13.005, junho de 
2014) reforçou os incentivos, ao prever atendimento para 100% das crianças 
com idade entre quatro e cinco anos, o que adiantou o início da escolariza-
ção obrigatória no Brasil. A exigência tornou-se constitucional, e o prazo 
legal para a universalização foi estipulado para 2016. Isso parece ter motiva-
do uma resposta mais contundente dos gestores públicos, ainda que algu-
mas regiões estejam longe da universalização do atendimento. Tomando 
como base as matrículas por idade contidas em edições do Censo Escolar, 
divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP), e as estimativas populacionais por idade simples da FEE, a taxa de 
matrícula líquida no RS (ou seja, considerando apenas as crianças em idade 
adequada) saltou de 45,3% em 2007 para 69,0% em 2014. Em 2016, após a 
implantação do PNE, a taxa chegou a 79,8%. Essa importante evolução foi 
particularmente acentuada na última variação registrada entre 2015 e 2016, 
já que houve uma elevação de 8,4 pontos percentuais (p.p.) no indicador. 

A análise dos dados de matrícula em nível regional, segundo os Con-
selhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), revela dois fatos que cha-
mam atenção: (a) a taxa de matrícula líquida na pré-escola superou a marca 
de 80% em 24 dos 28 Coredes; e (b) aumentou em mais de 20 p.p. em todos 
os Coredes, entre 2007 e 2016. A figura a seguir apresenta os níveis da taxa 
de matrícula líquida por Coredes em 2007, 2014 e 2016. Ainda conforme a 
figura, a melhoria dos indicadores foi contínua, mas ainda mais notável nos 
últimos dois anos no Estado. O Corede com maior taxa é o Médio Alto Uru-
guai, localizado no extremo norte do Estado, que chegou a 100,0% em 2016. 
Por outro lado, o Corede Metropolitano-Delta do Jacuí aparece na última 
posição com apenas 62,4% de suas crianças na idade apropriada devida-
mente matriculadas em 2016. É bom lembrar que cerca de um quarto das 
crianças de quatro e cinco anos de idade vivem nesse Corede, onde está 
localizada a capital, Porto Alegre.  

É possível analisar os Coredes conforme a variação absoluta da taxa 
de matrícula líquida. Em alguns Coredes, as taxas aumentaram entre 20 e 30 
p.p. de 2007 a 2016, como foi o caso do Vale do Taquari, que obteve o menor 
crescimento absoluto da taxa de matrícula (20,6 p.p.). Isso não é tão preo-
cupante, uma vez que o Vale do Taquari já partiu de um patamar relativa-
mente alto e apresenta taxa superior a 90% (71,9% em 2007 para 92,5% em 

                                                           
1 WINK JUNIOR, M. V. O Plano Nacional de Educação e a dificuldade no cumprimento da 

meta para a pré-escola. Carta de Conjuntura FEE, Porto Alegre, ano 24, n. 6, 2015. 
Disponível em: <http://carta.fee.tche.br/article/o-plano-nacional-de-educacao-e-a-
dificuldade-no-cumprimento-da-meta-para-a-pre-escola/>. Acesso em: 12 set. 2017. 
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2016). O mesmo não se pode dizer acerca do Metropolitano-Delta do Jacuí, que cresceu 27,3 p.p., mas permaneceu 
longe do patamar legal. Na outra ponta, o Corede Paranhana-Encosta da Serra destacou-se ao apresentar uma elevação 
de quase 50 p.p., ainda que não tenha atingido os 100% requeridos (41,2% em 2007 para 90,7% em 2016).  

A elevação das matrículas na pré-escola é digna de nota. Entretanto, pouco adianta aumentar as matrículas na 
educação infantil se se desconsiderar a questão da qualidade. Estudos recentes realizados com a coorte de 2004 do 
município gaúcho de Pelotas mostram que fatores socioeconômicos são mais importantes que os biológicos no desen-
volvimento infantil e na melhoria das capacidades cognitivas. Outros estudos mostram a importância da qualidade da 
educação infantil, para que ela não acabe sendo prejudicial às crianças. Para compensar fatores socioeconômicos que 
agem como barreiras às crianças em situação desfavorecida, é fundamental que o cumprimento da lei seja apenas o 
ponto de partida da política pública voltada à primeira infância. 

 
Taxa líquida de matrículas na pré-escola, no Rio Grande do Sul — 2007, 2014 e 2016 

a) 2007 b) 2014 c) 2016 

   
FONTE: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)/Censo Escolar. 
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Apesar do otimismo presente em algumas análises sobre o desempenho 
industrial brasileiro de 2017 — as quais identificam o início da recuperação 
da produção e a saída da crise brasileira —, o que os dados mostram para os 
seis primeiros meses do ano é um modesto crescimento da produção indus-
trial de 0,5% em relação ao mesmo período de 2016. Segundo os dados da 
Produção Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), esse desempenho foi resultado de um crescimento de 6,0% na 
produção da indústria extrativa mineral, enquanto o conjunto da indústria 
de transformação (IT) apresentou uma queda de 0,3%.  

Essa aparente recuperação precisa ser interpretada dentro do contexto 
da produção industrial dos últimos anos, bem como dos demais condicio-
nantes da atual conjuntura econômica nacional. Assim, quando se analisa o 
comportamento da indústria no período 2014-16, verifica-se que a IT acu-
mulou uma queda de 18,8% no seu volume de produção. Tal queda colocou o 
nível da produção brasileira abaixo do verificado em 2004. Assim, se, por 
um lado, é verdadeiro que o desempenho industrial em 2017 não está de-
monstrando a mesma queda na produção que as verificadas nos anos ante-
riores, seria impreciso considerar que esse fenômeno estaria caracterizando 
uma recuperação da indústria. O que se tem verificado, nesse primeiro se-
mestre de 2017, é que a produção industrial se encontra estagnada em um 
patamar extremamente baixo, quando comparada com o volume alcançado 
em anos anteriores. 

Outro aspecto relativo ao desempenho industrial em 2017 é que, con-
forme pode ser observado no gráfico, as taxas de variação da produção tem 
sido muito desiguais entre os diversos setores que compõem a IT. As princi-
pais atividades da IT que apresentaram desempenho positivo no primeiro 
semestre de 2017 foram aquelas com forte relações comerciais com o merca-

do externo, ou que tiveram um crescimento no quantum das exportações, no 
primeiro semestre do ano. Esses são os casos, por exemplo, de fabricação de 
celulose e produtos de papel (2,2%), fabricação de produtos de couro e cal-
çados (2,6%), produtos do fumo (15,6%), fabricação de veículos automoto-
res (11,7%), máquinas e equipamentos (2,4%) e produtos de borracha e plás-
tico (1,7%). Segundo os dados da Fundação Centro de Estudos do Comércio 

Exterior (Funcex), embora o quantum do total das exportações no primeiro 
semestre do ano tenha crescido apenas 1,7%, para o caso dos setores produ-
tores de bens de consumo duráveis essa taxa foi de 41,1%. Cabe destaque, 
também, à fabricação de equipamentos de informática e produtos eletrôni-
cos, que, embora tenha pequena participação no Valor da Transformação 
Industrial (VTI), apresentou um crescimento de 18,6%. 
Por outro lado, observa-se que alguns setores que já vinham de quedas acen-
tuadas no período 2014-16 continuam apresentando a mesma tendência em 
2017. Esses são os casos de fabricação de produtos alimentícios (-2,2%), 
fabricação de coque, derivados do petróleo e biocombustíveis (-7,6%), pro-
dutos farmacêuticos (-6,8%), fabricação de outros produtos químicos                
(-3,7%), produtos de minerais não metálicos (-3,9%), fabricação de máqui-
nas, aparelhos e materiais elétricos (-7,4%), outros equipamentos de trans-
porte (-11,6%) e fabricação de móveis (-4,4%). Em conjunto, esses setores 
representam mais de 50,0% do VTI da IT brasileira. 
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Em função dos níveis extremamente baixos de produção, uma plena recuperação da indústria brasileira somente 
ficará caracterizada quando os setores apresentarem uma tendência de crescimento que inclua os setores vinculados 
tanto ao mercado externo quanto ao interno e que abarquem um percentual substancial do VTI.  No entanto, isso 
também não tem sido observado. Quando se analisam as taxas mensais de variação da produção, observa-se que as 
mesmas têm apresentado oscilações positivas e negativas ao longo do ano. Assim, embora, do ponto de vista estatísti-
co, já se possa observar algumas taxas positivas de crescimento, localizadas em alguns setores, a indústria de trans-
formação precisaria crescer cerca de 20,0% para retomar a produção de 2008, ou seja, de oito anos atrás. 

Ao longo dos últimos anos, esse desempenho tem-se refletido no aumento do desemprego industrial, no reduzido 
nível de utilização da capacidade industrial e na consequente queda nos investimentos. Elevada capacidade ociosa, 
baixos níveis de investimento e depreciação de máquinas, equipamentos e instalações e quebra nas cadeias de relações 
interindustriais deverão ter impacto negativo no crescimento da produtividade industrial e, consequentemente, da sua 
inserção internacional. Esse conjunto de fatores poderá comprometer o desempenho do setor no longo prazo. 

A análise precedente, portanto, parece sinalizar um agravamento da estrutura industrial no País. A profunda re-
cessão, o fechamento de empresas e a quebra de cadeias domésticas de produção industrial, associadas com a ascensão 
das economias asiáticas e o surgimento de importantes inovações, acabam deixando o parque industrial brasileiro na 
retaguarda em termos tecnológicos, além de aumentar a sua dependência de produtos importados, tanto de matérias-       
-primas como de produtos para o consumo final. 

Em um contexto de elevadas taxas de desemprego, queda no rendimento médio real do trabalhador, crise fiscal 
com redução dos investimentos públicos e programas sociais, com baixos incentivos aos investimentos privados, a 
única possível fonte de demanda capaz de oxigenar a produção industrial serão as exportações. No entanto, esta últi-
ma ainda depende da conquista e da manutenção de mercados, da existência de uma taxa de câmbio favorável e do 
crescimento da demanda externa. Portanto, não existem, em um horizonte próximo, motivos para estabelecer uma 
sólida recuperação da produção industrial. Esses são alguns dos desafios para o desenvolvimento industrial brasileiro, 
os quais vão muito além da atual estagnação. 

 
Taxas de crescimento da indústria, por setores, no Brasil — 2014-16 e 2017 

 

 

FONTE: IBGE/Pesquisa Industrial Mensal. 
NOTA: Taxa média anual para o período 2014-16 e taxa acumulada no primeiro semestre de 
2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. 
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A aprovação da Emenda Constitucional 95 (EC95) em 2016 embutiu 
em nosso ordenamento jurídico um mecanismo de austeridade de longo 
prazo, com a finalidade de reduzir a proporção do gasto público no Produto 
Interno Bruto (PIB), que, segundo o Ministro da Fazenda Meirelles, estaria 
elevada, prejudicando o potencial de expansão da economia brasileira. Em 
seus primeiros seis meses de funcionamento, foram evidentes as dificulda-
des de cumprir medida tão dura frente à dinâmica de crescimento das des-
pesas constantes no orçamento do Governo Federal.   

A EC95 limita o crescimento, por um período de 20 anos, de quase 
todas as despesas primárias ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de 12 meses, encerrados em junho do ano anterior. Esse mecanismo 
de correção impede a utilização de política fiscal contracíclica, ao condicio-
nar o aumento de despesas à aceleração do nível de preços.  Além disso, deve 
ser cumprida a meta fiscal, que implica supressão adicional de despesas 
sempre que houver frustração de receitas, ampliando o caráter pró-cíclico 
da política fiscal. Como o corte de despesas tem um efeito negativo no nível 
da atividade, da qual depende a arrecadação, há um risco de criar uma “espi-
ral”, onde o corte de despesas deprime o produto, que, por sua vez, deprime 
a arrecadação, o que faz com que sejam necessários novos cortes. 

Em 2017, o Governo pôde ampliar seus gastos em 7,2%, o que não foi 
suficiente para executar o orçamento sem contingenciamentos. No envio do 
projeto de lei orçamentária (PLOA) de 2017, o Governo previa crescimento 
de 1,6% do PIB, o que foi reduzido para 1,2% na sanção da lei. A meta de 
déficit primário para este ano, porém, não foi alterada dos R$ 139 bilhões 
previstos, com o Governo aumentando a previsão de receitas extraordiná-
rias para fechar a conta. Embora já ficasse claro que, muito dificilmente, a 
meta de 2017 seria cumprida, as previsões de crescimento do PIB acima do 
verificado e uma grande expansão na previsão de receitas extraordinárias 
permitiram ao Governo evitar o envio da mudança da meta fiscal até agosto.  

Porém, como a recuperação econômica ficou muito aquém do previs-
to pelo Governo, já na avaliação de receitas do primeiro bimestre foi neces-
sário o contingenciamento de R$ 43 bilhões. No segudo bimestre, mesmo 
com as receitas tributárias abaixo do previsto e caindo 1,2% no ano em ter-
mos reais, o Poder Executivo ampliou em mais de R$ 13 bilhões a entrada de 
receitas extraordinárias com fins de descontingenciar R$ 3,1 bilhões, medi-
da polêmica, pois permitiu ao Governo acelerar a liberação de verbas para 
emendas parlamentares na véspera da data do julgamento da denúncia con-
tra o Presidente da República.   

A controversa manobra foi revertida na avaliação de receitas e despe-
sas do terceiro bimestre, que, novamente, registrou ampliação na frustração 
de receitas, levando a um contingenciamento adicional de R$ 5,9 bilhões. 
Em um primeiro momento, o Governo afirmou que faria de tudo para cum-
prir a meta, o que levou ao aumento das alíquotas do Programa de Integra-
ção Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) para combustíveis, mas isso não foi suficiente para cumpri-la, já 
que o Governo reviu a previsão de expansão do PIB, que passou para apenas 
0,5% em 2017 e de 2,5% para 2,0% em 2018. Assim, o Governo ampliou a 
previsão de déficit de 2017 e 2018 para R$ 159 bilhões, e não descarta novos 
aumentos de tributos.   
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No primeiro semestre de 2017, as despesas sujeitas ao teto subiram 7,0% em termos nominais. Caso essa pro-
porção se mantenha para o ano inteiro, o teto de gastos está a cerca de R$ 2 bilhões de ser estourado. Para 2018, as 
dificuldades para a execução orçamentária serão ampliadas, pois o índice de reajuste das despesas caiu para 3,0%, 
garantindo apenas R$ 39 bilhões a mais para o orçamento.  

Dois grupos de despesas obrigatórias são o maior obstáculo de curto prazo para o cumprimento do teto. O pri-
meiro são as despesas previdenciárias, que corresponderam a cerca de 45% das despesas sujeitas ao teto em 2016. O 
Governo estima um crescimento real para esse grupo de despesa próximo a 4% para os próximos dois anos, com ten-
dência de expansão até 2028. Por conta disso, afirma que a Reforma da Previdência é condição necessária para o cum-
primento do teto. Caso mantenham a proporção de crescimento do primeiro semestre, as despesas previdenciárias 
ultrapassarão em R$ 24 bilhões o seu limite em 2017, conforme mostram os dados da tabela. Para 2018, a recomposição 
permitida equivale a cerca de R$ 17 bilhões, sendo que o Governo prevê um crescimento de cerca de 4% nessa conta, 
que, se confirmado, fará com que a Previdência fique mais de R$ 60 bilhões acima do teto.  

O segundo grupo é a conta de despesas com pessoal e encargos. Essa foi a conta que apresentou maior cresci-
mento em 2017, sendo que, mantida a proporção de crescimento do primeiro semestre, estouraria o teto em R$ 22 
bilhões. Devido a aumentos concedidos a diversas categorias do funcionalismo, segundo estimativas da Instituição 
Fiscal Independente (IFI), haveria ainda um crescimento real de 1% dessas despesas até 2019.  Frente a isso, o Governo 
enviou um pacote de medidas de contenção de custos dessa despesa, que inclui adiar aumentos concedidos — pou-
pando R$ 5,4 bilhões — e diminuição de salários iniciais de servidores, o que ainda está pendente de aprovação.    

Considerando a parcela do orçamento não obrigatório, as despesas com controle de fluxo do Executivo — cor-
respondente às despesas discricionárias — foram bastante comprimidas, sendo que foi executada uma despesa R$ 45 
bilhões a menos que o permitido pelo teto, caindo para o nível de 2010. Dentre elas, os programas de investimento 
foram fortemente reduzidos, caindo 39,45% em termos reais, com os principais programas, o Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e Minha Casa Minha Vida, tendo redução de, respectivamente, 48,22% e 55,07%.  O investi-
mento do Governo Federal, o gasto público com maior poder de estímulo ao PIB, reduziu-se aos níveis de 15 anos 
atrás.  

Os efeitos da ampliação das medidas de austeridade já foram sentidos pela população, pois o contingenciamen-
to de despesas tem afetado a prestação de serviços básicos, como ficou evidente no caso da suspensão da emissão de 
passaportes. Caso não se altere, a EC95 fará com que a necessidade contínua de cortes se converta em um profundo 
redimensionamento do tamanho do Estado, que, inevitavelmente, levará a uma redução na sua atuação e na concessão 
de benefícios e prestação de serviços públicos, além de impossibilitar a utilização de política fiscal para estímulo ao 
produto. A dificuldade das escolhas que ela impõe vem em um momento em que os avanços econômicos e sociais da 
última década apresentam retrocesso, e a EC95 não colabora para reverter essa tendência, pois seu caráter eminente-
mente contracionista colabora para minorar a possibilidade de o Estado estimular o crescimento do produto e auxiliar 
na recuperação econômica.  
 

Execução financeira, segundo contas selecionadas, no Brasil — 2016-2017 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR EM 

2016              
(R$ milhões) 

∆% JAN-
JUN 2016-17 

TETO EC95 
2017                 

(R$ milhões) 

EXPECTATI-
VA 2017                      

(R$ milhões) 
(1) 

DIFERENÇA 
TETO MENOS 
EXPECTATIVA 
(R$ milhões) (2) 

TETO EC95 
(R$ milhões) 

Despesa sujeita ao teto ............................................ 1.221.427,0 7,00 1.309.369,0 1.306.926,9 -2.442,9 1.348.650,8 
Benefícios previdenciários ...................................... 520.764,0 11,84 558.259,0 582.422,4 24.163,4 575.006,7 
Pessoal e encargos ................................................... 258.577,2 16,32 277.194,7 300.777,0 23.582,2 285.510,6 
Subsídios, subvenções e Proagro .......................... 22.131,4 -25,98 23.724,8 16.381,6 -7.343,2 24.426,6 
Despesas com controle de fluxo do Executivo 264.260,6 -9,84 283.287,4 238.257,4 -45.030,0 291.786,0 
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional (STN).  
(1) Mantida a proporção de crescimento do semestre. (2) Diferença da expectativa, mantida a taxa do semestre com relação ao total de despesa autorizada. 
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Em dezembro de 2016, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) publicou uma nova edição da Pesquisa de Inovação (Pintec), 
com dados para o triênio 2012-14, possibilitando a análise do desempenho 
das empresas brasileiras nessa dimensão. Um item importante é o com-
portamento dos investimentos em inovação da indústria — extrativa e de 
transformação — do Rio Grande do Sul e do Brasil. Como se sabe, a inova-
ção, sobretudo a tecnológica, consiste em uma das principais fontes de 
competitividade para as empresas, pois permite a diferenciação de produ-
tos e a melhora da eficiência na produção e dos métodos de comercializa-
ção. 

Uma maneira de avaliar o comportamento dos investimentos em 
inovação consiste em observar a evolução da intensidade do esforço em-
preendido para essa finalidade. Aqui, esse indicador está sendo mensurado 
pela fração desses dispêndios em relação à receita líquida de vendas das 
empresas que implementaram inovações de produto ou de processo pro-
dutivo, novo ou significativamente aprimorado, no período 2005-14. 

A intensidade do esforço em desenvolvimento tecnológico total — 
realização de atividades internas e aquisição externa de pesquisa e desen-
volvimento (P&D) — aumentou na indústria do Rio Grande do Sul, sain-
do de 0,43% em 2005 para 0,41% em 2008, 0,66% em 2011, e 0,74% em 
2014. Na média industrial do Brasil, a evolução desse indicador foi de 
0,65%, 0,73%, 0,81% e 0,84% nos respectivos anos. Isto ocorreu mesmo em 
um contexto de incertezas associadas aos desdobramentos das crises fi-
nanceira internacional (2008) e brasileira (desde 2014). Some-se, ainda, o 
processo de mais longo prazo de desindustrialização no Rio Grande do 
Sul e no Brasil. Cabe salientar que esse comportamento do esforço tecno-
lógico é positivo, pois a decisão de investimento é relativamente mais sen-
sível para os gastos em P&D do que para as demais atividades de inovação.  

Contudo, quando se amplia o escopo para o total de atividades de 
inovação das empresas industriais — as quais englobam desenvolvimento, 
absorção e preparativos —, nota-se que esse foi mais afetado por estas 
adversidades. No Rio Grande do Sul, a evolução da intensidade de esforço 
em atividades de inovação de empresas que inovaram mostrou certa esta-
bilidade, sendo de 2,18% em 2005, de 2,28% em 2008, de 2,17% em 2011, e 
de 2,13% em 2014. Já no Brasil, o indicador apresentou declínio, sendo de 
2,77% em 2005, de 2,54% em 2008, de 2,37% em 2011, e de 2,12% em 2014. 
Esse comportamento dos investimentos no total das atividades de inova-
ção deve-se à queda na absorção de tecnologias — na forma de ativos tan-
gíveis e intangíveis (aquisição de outros conhecimentos externos, de    

software e de máquinas e equipamentos) — e nos demais dispêndios em 
preparativos para lançar inovações no mercado. 

Esse comportamento influenciou a composição dos investimentos 
da indústria em atividades de inovação. Como consequência, constata-se 
um aumento na participação dos gastos em desenvolvimento tecnológico 
nos gastos totais em inovação, que, em 2005, representavam 19,7% no Es-
tado e 23,5% no País, passando a responder, em 2014, por 34,5% e por 
39,5% respectivamente. Ressalte-se, contudo, que, do total da absorção de
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tecnologia, individualmente, aquela incorporada em máquinas e equipamentos ainda responde pela maior fração 
dos gastos em atividades de inovação, cujas parcelas, em 2005, foram de 52,6% no Rio Grande do Sul e de 48,4% no 
Brasil, enquanto, em 2014, estas foram de 47,3% e de 40,2%. 

Portanto, pode-se considerar que, de 2005 a 2014, ocorreu um processo importante, ainda que de baixa inten-
sidade, de mudança qualitativa na composição dos investimentos em atividades de inovação nas indústrias do Rio 
Grande do Sul e do Brasil. A realização interna e a aquisição externa de P&D geram mais benefícios para as empre-
sas, pois possibilitam maior aprendizado, domínio da tecnologia e potencial para a diferenciação de produtos, além 
de ganho estratégico em experiência na execução dessas atividades e na interação com o sistema de inovação, ele-
vando sua capacidade e eficiência para futuros desenvolvimentos. Entre seus múltiplos determinantes, entende-se 
que, desde 2003, a ampliação e o aprimoramento das políticas de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no País 
tenham contribuído para isso, pelo incentivo às atividades de P&D e pelo fortalecimento dos sistemas de inovação. 

Para o Estado e o País, esses ganhos podem contribuir para combater o processo de desindustrialização e pa-
ra ampliar a participação em nichos de produtos de maior valor agregado, além de auxiliar a inserção da indústria 

em oportunidades criadas em segmentos que incorporam as novas tecnologias que estão despontando: internet das 
coisas, energias renováveis, automotivas, etc. Destaque-se o pacote tecnológico da denominada “Indústria 4.0”, que 
se projeta que possa ampliar a coordenação, a produtividade e a flexibilidade na produção em diversas atividades 
econômicas. Saliente-se que a entrada em tecnologias radicalmente novas tende a ser mais fácil em seus estágios 
iniciais de desenvolvimento, pois as barreiras erigidas pelas empresas líderes ainda não estão suficientemente esta-
belecidas. As indústrias de países avançados já vêm ampliando esforços tecnológicos nessa direção, inclusive com o 
apoio de políticas de CT&I pelos governos, visando à mitigação de dificuldades socioeconômicas e ambientais. 

Nesse contexto competitivo, o esforço tecnológico interno relativo ao PIB apresentado pela indústria do Rio 
Grande do Sul e do Brasil manteve certa estabilidade de 2011 a 2014, mas ainda está aquém do observado em nações 
industrializadas (gráfico). Porém, caso as empresas não elevem seus investimentos em atividades de inovação, so-
bretudo em P&D, bem como o poder público em seu apoio via políticas de CT&I, acompanhando essas tendências 
mundiais, arrisca-se a que a indústria estadual e a nacional percam competitividade e ampliem sua defasagem tec-
nológica em relação a esses países, restringindo-se a uma apropriação reduzida dessas novas oportunidades e de 
seus efeitos sobre o desenvolvimento econômico. 
 

Intensidade de esforço tecnológico interno de empresas das indústrias extrativa e de transformação do RS, do Brasil e de                                             
países industrializados selecionados — 2011 e 2014  

 
FONTE: IBGE/Pintec (2016). 
FONTE: FEE (2017). 
FONT    OCDE/BERD (2017).  
NOTA: A intensidade de esforço tecnológico interno é uma aproximação, calculada como a fração (%) do dispêndio em P&D interno em relação ao PIB. O dado 
de P&D interno utilizado compreende empresas que implementaram inovações de produto e/ou processo novo ou substancialmente aprimorado, que desenvolve-
ram projetos que foram abandonados ou ficaram incompletos, e que realizaram mudanças organizacionais. 
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No período 2007-16, ocorreu uma significativa expansão nos projetos 
de investimento em infraestrutura e habitação de interesse social na Região 
Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) via financiamento governamental, 
fundamentados principalmente nos recursos provenientes de operações de 
crédito e repasses do Orçamento Geral da União (OGU) e da Caixa Econô-
mica Federal (CEF). Conforme os dados sobre as operações contratadas por 
meio de programas e ações gerenciados pela CEF, nesse período as propostas 
de operações nas áreas de infraestrutura na RMPA somavam R$ 9,3 bilhões, 
em mais de 1.200 propostas, sendo que, desse total, 92,3% eram projetos e 
obras nas áreas de habitação, mobilidade urbana e saneamento. Observa-se 
que o montante de recursos proposto para a RMPA nesse período corres-
pondia a 53,4% do proposto para o RS, sendo que os recursos propostos para 
o Estado perfaziam 4,6% do total das operações propostas para o Brasil em 
2006-17. 

Destaca-se que, nesse mesmo período, as obras de infraestrutura urba-
na de menor vulto (pavimentação, passeio público, sinalização, dentre ou-
tras) somaram em torno de R$ 100 milhões. Também foram contratadas 
obras nas áreas de infraestrutura de turismo, saúde, segurança, cultura, es-
porte e assistência social, assim como projetos de infraestrutura rural, que 
somavam R$ 600 milhões, distribuídos entre os 34 municípios metropolita-
nos.  

No entanto, na análise das contratações, observa-se que, em cerca de 
30% do valor total pretendido para a RMPA, houve a desistência do propo-
nente, ou a seleção foi indeferida ou cancelada. Na área de habitação de inte-
resse social, nota-se que, de 261 propostas, 44 tiveram a seleção indeferida, e, 
em outras três, houve desistência do proponente, sendo que 27 contratações 
ainda se encontravam na fase de estudo. Entre as 187 obras iniciadas em 
2007-16, 138 delas, que correspondiam a 46,2% dos recursos, foram concluí-
das. 

A maioria dos projetos concluídos no período foi do programa “PAR-
Aquisição”, em que os proponentes eram empresas construtoras, cujos pra-
zos para a conclusão das obras eram de no máximo 24 meses. Contudo, 33 
obras, que somavam 20,1% dos recursos, encontravam-se atrasadas ou parali-
sadas, 11 seguiam o trâmite normal e cinco estavam adiantadas. Já na área de 
mobilidade urbana, seis propostas, que correspondiam a 64,4% dos recursos 
pretendidos (R$ 2,6 bilhões), tiveram a seleção cancelada. As obras atrasadas 
e paralisadas somavam 26, correspondendo a quase 30% dos recursos nessa 
área. Na área de saneamento, 32,5% dos recursos foram realizados em 66 
operações. No entanto, 54 contratações encontravam-se atrasadas ou parali-
sadas, somando cerca de R$ 700 milhões. 

As justificativas encontradas no acompanhamento das obras contrata-
das que estão atrasadas ou paralisadas referem-se a problemas de engenharia, 
de apresentação dos projetos, problemas operacionais, de licitação, de fisca-
lização, atrasos nos repasses do órgão executor, dentre outras. 

Considerada a distribuição dos recursos entre os municípios da 
RMPA, observa-se que há uma concentração do total dos contratos nas áreas 
de habitação, mobilidade e saneamento, no período 2007-16, em apenas cinco 
municípios: Porto Alegre (39,7%), Canoas (18,6%), São Leopoldo (7%), Gra-
vataí (5,7%) e Novo Hamburgo (5,4%). Na área de habitação, estes cinco 



 

 

ANO 26 N.° 9 | Setembro de 2017 

12 

municípios também somam mais de 75% do total, porém a distribuição entre eles é mais equilibrada: Porto Alegre 
(26%), Canoas (15,1%), São Leopoldo (11,9%), Gravataí (9,4%) e Novo Hamburgo (6%). Na mobilidade urbana, 67,7% 
dos recursos contratados tiveram como destino o Município de Porto Alegre, seguido de Canoas, com 20,9%. Na área 
de saneamento, 75% dos recursos referem-se a contratações nos Municípios de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, 
Gravataí e Novo Hamburgo. Ressalva-se que o repasse efetivo dos recursos está relacionado ao trâmite do projeto, os 
quais, em casos de problemas de falhas na execução os recursos, podem ter desembolso adiado ou até mesmo bloqueio 
ou devolução de recursos já realizados. 

Com isso, observa-se que a RMPA segue uma tendência histórica registrada no Brasil quanto ao atraso na con-
clusão de obras, à escassez de projetos qualificados e à falhas de gestão nos investimentos, que acaba repercutindo no 
fluxo dos projetos, problemas esses que, em certa medida, podem ser atribuídos à falta de planejamento e à instabilida-
de regulatória. 

Em outro ponto, destaca-se que a execução dos objetivos e das estratégias definidas na estrutura normativa dos 
programas, ou seja, a implementação das políticas públicas depende em grande parte das características do espaço de 
execução e da organização dos implementadores nesse espaço. Nesse sentido, salienta-se a importância da capacidade 
de implementação dos governos locais e da articulação entre as diferentes esferas de governo e atores locais. Somadas à 
falta de articulação, a rigidez dos regulamentos urbanos, a falta de controle e de monitoramento das normas de desen-
volvimento urbano também acabam afetando a efetividade nos programas de infraestrutura e de habitação de interesse 
social.  

Por fim, ainda que os investimentos públicos nas áreas de infraestrutura e habitação estejam relacionados às me-
didas para estímulo à economia do País, dados os efeitos multiplicadores sobre a renda e o emprego, cabe destacar que 
esses programas também devem cumprir objetivos sociais e de interesse público, devendo, assim, ser articulados ao 
planejamento governamental e às diretrizes de uma política habitacional e de desenvolvimento urbano.  

 
Distribuição dos recursos nas operações contratadas pela Caixa Econômica Federal nas áreas de habitação de interesses social, mobilidade                            

urbana e saneamento, nos municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre — acumulados no período 2007-16 

 
            FONTE DOS DADOS BRUTOS: Caixa Econômica Federal (CEF). 
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