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De janeiro até outubro, as exportações da Indústria 

do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 8,5 bilhões, com 

retração de 20,2% em relação ao mesmo período de 

2019 (US$ 11,9 bilhões). O resultado negativo é 

justificado principalmente pelo enfraquecimento da 

demanda externa, mais especificamente, pela redução 

dos embarques para os principais compradores do 

Estado. Considerando as exportações para Argentina 

(US$ 1,3 bilhões), China (US$ 1,1 bilhões) e Estados 

Unidos (US$ 1,0 bilhão), chega-se a um total de US$ 

3,4 bilhões no acumulado do ano, valor 25% inferior ao 

alcançado no ano passado e que representa 40% das 

exportações da indústria em 2020.  

Pelo lado das exportações para a Argentina, com 

base no acumulado de janeiro até outubro de 2020, o 

valor total caiu pela metade em relação a 2018 e 

diminuiu 17% comparado a 2019. O fraco desempenho 

fica mais evidente quando se é feita uma análise 

desagregada, de acordo com os setores de atividade. 

Entre os segmentos que mais exportam para o país 

vizinho, na base de comparação anual, podemos 

destacar as quedas sobre Veículos automotores (-

17,4%), Máquinas e equipamentos (-17,6%), Químicos 

(-23,4%) e Couro e calçados (-43,6%), representando 

83% das perdas (US$ 0,3 bilhões). 

Repetindo o exercício sobre as exportações para a 

China, o que se vê é uma queda de 23,9% comparando-

se ao mesmo período do ano passado, retornando 

aproximadamente ao nível de 2018 (US$ 0,9 bilhões). 

Apesar da retração, decorrente das quedas de Celulose e 

papel (-63,6%) e Tabaco (-96%), a aquecida demanda 

chinesa pelo setor de Alimentos (+139,7%) vem 

atuando como principal vetor das exportações 

industriais do Estado no ano, mantendo o segmento no 

topo da pauta de exportações (23,7% de participação). 

As exportações para os Estados Unidos, por sua 

vez, registraram queda de 19,7% ante os dez primeiros 

meses de 2019, alcançando também patamar próximo 

ao de 2018. Com uma pauta mais equilibrada, as 

exportações para a economia americana sofreram 

reduções mais brandas em termos de valor exportado, 

quando comparado a Argentina e China. Para esse 

destino, as maiores perdas foram conferidas nos 

embarques de Químicos (-45,8%), Tabaco (-42,9%) e 

Couro e calçados (-21,7%). 
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A lição que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos deixa 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é um dos 

mais importantes avanços institucionais para o controle 

das contas públicas. Apesar dela personificar a 

disciplina fiscal, faltou (e ainda falta) compromisso 

para que ela seja de fato praticada. Um dos exemplos 

mais emblemáticos é o limite de despesa com pessoal. 

A LRF estabelece que Estados e DF não podem gastar 

mais de 60% da Receita Corrente Líquida, dada pela 

receita total deduzida das transferências constitucionais.  

Apesar do estabelecimento deste limite, no momento 

da publicação da LRF não havia um padrão único para 

a sua apuração, de forma que a competência legal para 

isso passou para os Tribunais de Contas estaduais (TC). 

Isso abriu margem para diferenças metodológicas na 

apuração do limite entre o Tesouro Nacional (TN) e os 

TC locais e, consequentemente, para o cumprimento da 

lei. O TC do RS, no ano seguinte a publicação da LRF, 

retirou uma série de itens da apuração, como assistência 

médica, auxílio funeral, creche, refeições, pensões por 

morte, etc. No entendimento do TC/RS, esses itens não 

são despesa com pessoal, já que não se enquadram 

como remuneração de ativo e inativo. Por conta disso, o 

TC não cumpriu com seu papel. Especificamente, a 

LRF prevê que caso o Estado ultrapasse 90% do limite 

(0,9 x 60% = 54%), cabe ao TC alertar os Poderes do 

risco de comprometimento das finanças estaduais. 

Como o alerta não veio, nenhuma medida foi tomada 

para o contingenciamento desse grupo da despesa, até a 

Reforma RS. 

Esse descasamento metodológico não é um fato 

isolado do RS. O TN realizou uma simulação para 

demonstrar a possível economia que os Estados teriam 

caso respeitassem o “limite de alerta” da LRF, 

apurando corretamente as despesas com pessoal. Os 

casos mais emblemáticos foram de MG, RJ e RS. 

Somente em 2019, se o RS tivesse adotado medidas 

para conter a elevação desse gasto no momento em que 

o limite de fato atingiu 54%, o Estado poderia ter 

economizado R$ 5,1 bilhões. 

Vale destacar que MG e RS buscam ingressar no 

Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Inclusive, o TN 

condicionou a entrada do RS, entre outros termos, à 

correta apuração desse gasto. A SEFAZ/RS, em seus 

Relatórios de Transparência Fiscal, passou a divulgar 

tanto a metodologia do TC quanto do TN. No último 

dado disponível, as apurações eram de 52,0% e 66,3%, 

respectivamente. Ainda, a LRF prevê diversas vedações 

no caso de descumprimento do limite, mas enquanto o 

Estado se recusar a encarar a realidade como ela é, não 

conseguiremos entrar no caminho do ajuste fiscal. 

A demanda por exportações do RS em 2020 

Principais destinos das exportações do RS 

(Janeiro a outubro 2018-2020 em US$ bilhões) 

 

Fonte: COMEXSTAT. Elaboração: UEE/FIERGS.  

http://www.fiergs.org.br/economia
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/boletim-de-financas-dos-entes-subnacionais/2020/114
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Na semana passada, o Centro de Liderança Pública 

(CLP) divulgou a primeira edição do Ranking de 

Competividade dos Municípios, trabalho análogo ao 

tradicionalmente realizado pela entidade para os 

Estados desde 2015. O objetivo do estudo é fazer uma 

avaliação dos resultados da gestão pública através da 

análise de indicadores objetivos, gerando diagnósticos e 

direcionamentos para a atuação dos líderes públicos 

municipais. 

Foram analisados 405 municípios brasileiros com 

população de ao menos 80.000 habitantes. Essas 

cidades representam 59,45% da população brasileira 

(124,94 milhões). O Distrito Federal não foi 

considerado na amostragem. 

O ranking é composto por 55 indicadores. Eles 

foram organizados em 12 pilares e 3 dimensões:  

• Instituições: sustentabilidade fiscal e funcionamento 

da máquina pública; 

• Sociedade: acesso à saúde, qualidade da saúde, 

acesso à educação, qualidade da educação, 

segurança, saneamento e meio ambiente; 

• Economia: inserção econômica, inovação e 

dinamismo econômico, capital humano e 

telecomunicações. 

Para o cálculo do Índice Geral os seguintes pesos 

são considerados: Instituições (18,7%), Sociedade 

(42,0%) e Economia (39,3%). Cabe mencionar que os 

dados são referentes ao período anterior à pandemia. 

Barueri (SP), São Caetano do Sul (SP), São Paulo 

(SP), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR) lideram a lista 

das cidades mais competitivas o Brasil. Já os 5 

municípios menos competitivos estão todos no Pará: 

Marituba, Tucuruí, Abaetetuba, Tailândia e Moju. Um 

aspecto comum entre estes é que nenhum produz dados 

a respeito do que é feito pelo poder público. 

No Rio Grande do Sul foram analisados 25 

municípios, dos quais 7 estão entre os 100 melhores 

colocados no ranking nacional, conforme a tabela ao 

lado. Para se ter uma ideia, Santa Catarina tem 10 

municípios entre os 100 e o Paraná tem 9.  

Porto Alegre foi o melhor classificado no RS, 

principalmente por seu resultado na dimensão 

Economia, alcançando o 4º lugar no País. A capital 

gaúcha ficou bem colocada nos quatro pilares que 

compõem essa dimensão, com destaque para Inovação 

e dinamismo econômico (4º lugar) e Inserção 

econômica (21º). Em segundo lugar no Estado 

encontra-se o município de Lajeado, inclusive com 

melhores resultados que Porto Alegre nas dimensões 

Instituições (40º) e Sociedade (58º). 

Na ponta de baixo da tabela de municípios gaúchos 

aparece Viamão (325º no País), com desempenho 

especialmente ruim na dimensão Sociedade. No quesito 

de acesso à saúde, por exemplo, é o 5º pior entre todos 

os municípios analisados. Já Uruguaiana (2º pior do 

estado e 314º do País) tem como pontos negativos 

desempenhos ruins em Instituições e Economia.  

Na Região Sul, entre os 10 melhores colocados, 

apenas 2 são do RS: Porto Alegre (3º) e Lajeado (8º). 

Entre os 20, apenas 5: entram Caxias do Sul (12º), 

Bento Gonçalves (13º) e Ijuí (18º). Vale destacar que o 

estado de Santa Catarina, mesmo com apenas 16 

municípios analisados no estudo, tem 9 entre os 20 mais 

competitivos da Região Sul. 

Esse tipo de estudo é importante, pois permite um 

amplo mapeamento dos fatores de competitividade e de 

fragilidade de cada município, direcionando de forma 

mais precisa a atuação das lideranças públicas 

municipais. É uma competição saudável que incentiva 

os gestores a melhorarem os serviços públicos 

prestados e buscarem tornar o ambiente mais atrativo 

para empresas e trabalhadores qualificados que 

contribuam com o desenvolvimento da cidade. No final 

das contas, com um ambiente próspero para se 

empreender, trabalhar e viver, quem sai ganhando é a 

população. 

Rio Grande do Sul tem apenas 7 municípios entre os 100 melhores colocados, atrás de Santa Catarina (10) 

e Paraná (9). Destaques são Porto Alegre, Lajeado e Caxias do Sul. 

Ranking de Competitividade dos Municípios 2020 – Resultados RS 

Ranking de Competividade dos Municípios 2020 

(Municípios do RS) 

Fonte: Centro de Liderança Pública (CLP). 

Instituições Sociedade Economia

1 - Porto Alegre 10 43 124 4

2 - Lajeado 37 40 58 57

3 - Caxias do Sul 47 25 75 79

4 - Bento Gonçalves 51 80 122 25

5 - Ijuí 65 65 69 101

6 - Santa Maria 78 74 149 48

7 - Erechim 80 26 119 98

8 - Novo Hamburgo 112 110 130 130

9 - São Leopoldo 133 195 203 53

10 - Passo Fundo 151 178 215 66

11 - Santa Cruz do Sul 154 211 172 118

12 - Pelotas 177 206 214 112

13 - Canoas 186 283 192 111

14 - Esteio 194 185 171 252

15 - Sapiranga 199 99 219 228

16 - Gravataí 207 132 206 238

17 - Cachoeira do Sul 217 223 263 107

18 - Sapucaia do Sul 218 199 181 275

19 - Cachoeirinha 226 309 182 229

20 - Rio Grande 234 272 251 161

21 - Bagé 267 347 227 287

22 - Alvorada 273 244 335 171

23 - Guaíba 281 262 287 257

24 - Uruguaiana 314 381 201 331

25 - Viamão 325 302 340 285
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