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RESUMO DA PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO E PROGRAMA  

BRASIL 

EMPRÉSTIMO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS NO RIO GRANDE DO SUL 

 

Mutuário  
O Estado do Rio Grande do Sul (RS), com garantia da República Federativa do 

Brasil 

Agência de 

Implementação  
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) 

Dados de 

Financiamento  

Empréstimo do BIRD 

Valor: R$ 280 milhões, com garantia soberana da República Federativa do Brasil 

Termos: Empréstimo flexível do BIRD, vinculado a compromisso, com spread 

variável, reembolsos personalizados, vencimento de 29,5 anos, 4,5 anos de 

carência, com todas as opções de conversão selecionadas e capitalização da Taxa 

Inicial e dos prêmios para Tetos e Bandas. 

Tipos de Operação  
Empréstimo de Políticas de Desenvolvimento (DPL, Development Policy Loan) 

em parcela única 

Objetivo de 

Desenvolvimento do 

Programa e  

Pilares da Operação  

 

O Objetivo de Desenvolvimento do Programa é melhorar a capacidade do Governo 

de mitigar a volatilidade econômica do Estado do Rio Grande do Sul, apoiando 

medidas para aumentar os recursos disponíveis ao Governo e reforçar o quadro de 

Gestão Integrada de Recursos Hídricos 

Pilar 1: Fortalecimento da Gestão Fiscal 

Pilar 2: Gestão de Recursos Hídricos e Irrigação      

Indicadores de 

Resultado  

Os principais indicadores de resultados são: 

 O percentual das medidas de  gastos tributários sob controle do Governo 

que foram avaliadas. Linha de base (2012): zero, Meta (2015) = 25 por 

cento. 

 O aumento da parcela de impostos em atraso e recuperados no prazo de 60 

dias a partir de sua geração. Linha de base (2012): 20,8 por cento, Meta 

(2015) = 27 por cento  

 O aumento da proporção de bens adquiridos, expressa como percentagem 

do valor total dos bens, utilizando informações de preços do banco de 

dados da Nota Fiscal Eletrônica. Linha de base (2012): zero, Meta (2015) 

= 25 por cento. 

 O aumento do número de relatórios gerenciais de custos elaborados pelas 

entidades do Governo. Linha de base (2012): zero, Meta (2015) = 14 

 Efetivação de novo instrumento de política para administrar os passivos 

contingentes. Linha de base (2012): Não, Meta (2015) = Sim  

 Aumento do número de adesões de pequenos e médios agricultores ao 

Programa "Mais Água, Mais Renda". Linha de base (2012): 413, Meta 

(2015) = 3.000 

 Aumento do número de planos de bacias hidrográficas elaborados, 

aprovados pelos respectivos comitês de bacias hidrográficas, incluindo 

informações atualizadas sobre a disponibilidade de água e usuários por 

bacia. Linha de base (2012): 1, Meta (2015) = 12 

 Novas estações hidrometeorológicas instaladas nas bacias dos principais 

rios, com informações analisadas pelo Estado. Linha de base (2012): zero, 

Meta (2015) = 80. 
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Avaliação Geral de 

Risco 

A avaliação geral do risco é: moderado. Os principais riscos desta operação são de 

natureza macroeconômica, ambiental e de desenvolvimento. No entanto, nenhum 

desses fatores de risco é considerado alto. Os aspectos relacionados a outros 

fatores de risco são considerados baixos. 

ID da Operação  P148083 
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DOCUMENTO DE PROGRAMA DO BIRD PARA  

EMPRÉSTIMO PROPOSTO PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,  

COM GARANTIA DA  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, PARA  

EMPRÉSTIMO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO PARA DO 

FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS 

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO DO PAÍS 

1. A operação proposta é um Empréstimo de Políticas de Desenvolvimento (DPL, 

Development Policy Loan) em uma única parcela, no valor de US$ 280 milhões, para o 

Estado brasileiro do Rio Grande do Sul (RS). A finalidade desta operação é melhorar a 

capacidade do Governo de mitigar a volatilidade econômica do Estado do Rio Grande do Sul, 

apoiando medidas para aumentar os recursos disponíveis ao Governo e reforçar o arcabouço de 

Gestão Integrada de Recursos Hídricos. O empréstimo ajudará o Estado a formular e pôr em 

prática políticas e ferramentas para gerir a oferta e a demanda por água, deixando sua economia 

mais resistente aos efeitos e impactos das secas. No âmbito fiscal, ele apoiará reformas para 

melhorar a capacidade do Governo de mobilizar receitas e promover a redução das despesas sem 

cortar serviços, levando em consideração as principais limitações da política fiscal do Rio 

Grande do Sul. Serão oferecidos meios para suavizar e elevar a renda rural, reforçando a base de 

arrecadação e aumentando a eficiência dos gastos. Esta operação contribui diretamente para os 

objetivos do Banco Mundial de eliminação da pobreza extrema e promoção da prosperidade 

compartilhada.  

2. Embora o Rio Grande do Sul possua indicadores econômicos relativamente 

favoráveis, seu desempenho recente ficou aquém do desempenho de outros Estados 

brasileiros. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Estado é estimado em US$ 14.110, ou 

121,2 por cento da média nacional. No entanto, de 2002 a 2012, a taxa média de crescimento do 

Estado ficou um ponto percentual abaixo da média nacional (2,6 por cento, em comparação a 3,6 

por cento). A volatilidade do crescimento do PIB no RS é maior que a do Brasil (0,034 contra 

0,025), deixando a receita e as despesas do Governo mais voláteis. 

3. Dois problemas sérios e interligados contribuem para esta situação: a má gestão dos 

recursos hídricos e as deficiências fiscais estruturais. Por um lado, os graves e constantes 

episódios de seca têm um forte impacto sobre a produção agrícola. Visto que o agronegócio 

representa 30 por cento do PIB do Estado, o aumento de sua volatilidade é transmitido para toda 

a economia. Esta maior volatilidade do PIB se traduz em um crescimento mais lento, receitas 

mais baixas, índices de dívida mais elevados e mais gastos para compensar os efeitos da seca - 

tudo isso reforça as deficiências ficais estruturais. O baixo desempenho institucional do Estado 

na gestão dos recursos hídricos o impede de estabilizar e promover o crescimento da produção 

agrícola - especialmente na agricultura irrigada, que é mais produtiva e menos sujeita a 

oscilações. A redução da volatilidade deixaria o PIB mais estável e aumentaria o índice de 

crescimento. Por outro lado, as deficiências fiscais estruturais do Estado - que são a raiz de sua 

baixa capacidade de investimento e má prestação de serviços - reduzem a capacidade do Estado 

de resolver o problema da água de forma autônoma, com seus próprios recursos. Assim, esta 

operação trata dos dois problemas ao mesmo tempo, ajudando o Estado a gerar os recursos e 

capacidades necessários para lidar com essa limitação ao crescimento. 

4. O principal problema que afeta os recursos hídricos é a concentração temporal e 



2 

 

espacial de altos índices de pluviosidade. Esta concentração, juntamente com a escassez de 

reservatórios de água e estruturas de irrigação, resulta em secas severas e recorrentes. Na última 

década, episódios de seca foram registrados durante cinco anos e, em 2012, a seca afetou 1,8 

milhão de pessoas. O uso da irrigação tem um alto potencial de mitigar os problemas 

relacionados às secas. A geografia do Estado é favorável à implementação da irrigação: 

disponibilidade de água nos rios perenes, grande volume de chuva, embora irregular, e solo 

adequado para as culturas mecanizadas. Na realidade, a irrigação vem sendo utilizada no Estado 

há mais de 30 anos, principalmente no cultivo de arroz no sul. No entanto, grande parte do 

potencial de irrigação permanece inexplorado, devido à falta de investimentos em infraestrutura 

hídrica e de irrigação, capacidade institucional insuficiente de gestão dos recursos hídricos, falta 

de informações hidrometeorológicas, piezométricas e sobre a qualidade da água e sistemas 

ineficazes de outorga de água, resultando em cada vez mais conflitos entre os diversos usos da 

água. 

5. No âmbito fiscal, o Rio Grande do Sul é limitado por dívidas elevadas, baixa 

capacidade de mobilização de receitas e grande pressão por gastos públicos. Desta forma, o 

Estado enfrenta uma situação onde os serviços públicos são decadentes e faltam recursos para 

investir. A taxa de investimento no Estado é a mais baixa de todos os Estados brasileiros, já que 

as receitas são usadas quase que inteiramente para custear as despesas correntes e os níveis 

elevados da dívida o impedem de tomar empréstimos. A baixa capacidade de mobilizar receitas 

deve-se às exportações relativamente altas (isentas de impostos, de acordo com a legislação 

federal), alíquotas de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) mais baixas 

que as de outros Estados e uso intensivo de incentivos fiscais. Do lado das despesas, o aumento 

da demanda decorre das elevadas vinculações
1
 do orçamento e do nível mais alto da dívida. 

6. A operação aqui proposta atende a um pedido urgente de apoio do Rio Grande do 

Sul. O pedido se originou tanto da Secretaria do Tesouro Nacional - a principal contraparte 

Federal brasileira junto ao Banco Mundial - como do Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

(GRS). Além disso, o Banco Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) concordaram em formar uma parceria para apoiar, conjuntamente, o programa do Governo 

nas áreas de gestão fiscal e de recursos hídricos. Esta parceria resulta em montante total de US$ 

480 milhões. Embora a parceria e o engajamento inicial do BID tenham condicionado o desenho 

da operação, as duas instituições mantiveram sua autonomia no apoio às ações prévias do 

programa do Governo. A Seção 4.4 oferece uma descrição mais detalhada desta abordagem 

coordenada. 

2. ARCABOUÇO DE POLÍTICA MACROECONÔMICA 

2.1. EVOLUÇÃO RECENTE DA ECONOMIA NO BRASIL 

7. Ao longo das duas últimas décadas, o Brasil passou por avanços expressivos - em 

termos de gestão econômica, redução da pobreza e indicadores sociais. O crescimento do 

número de empregos e da renda proveniente do trabalho, bem como a implementação de 

programas direcionados de assistência social, têm contribuído para a redução da proporção de 

brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza extrema de R$ 70 (US$ 35) ao mês, de 10,8 por 

                                                           
1
 Por exemplo, de acordo com a Constituição do estado, 35 por cento da receita do estado são destinados à educação 

- a Constituição Federal exige 25 por cento. 



3 

 

cento, em 2001, para 4,3 por cento em 2012
2
, e também para a redução da desigualdade, refletida 

pela queda do coeficiente de Gini, de 0,60 para 0,53, ao longo do mesmo período.  

8. O desenvolvimento no Brasil está em uma encruzilhada. O país vem se recuperando 

gradualmente da desaceleração iniciada em 2011. O crescimento futuro parece ser limitado por 

gargalos estruturais em infraestrutura e capital humano, bem como uma intermediação financeira 

ruim e agravada por sistema tributário e um ambiente de negócios claramente onerosos. Ao 

mesmo tempo, uma classe média cada vez maior vem chamando atenção para a ineficácia e a 

ineficiência da prestação de serviços públicos. As manifestações em massa ocorridas no Brasil 

em junho de 2013 deixaram poucas dúvidas quanto à importância da prestação efetiva de 

serviços no país e de uma governança de qualidade. 

9. A recente desaceleração econômica agora parece ser tanto de natureza estrutural 

quanto cíclica. Políticas monetárias e fiscais mais apertadas, em 2011, inicialmente 

enfraqueceram a demanda doméstica, ao mesmo tempo em que a demanda externa foi reduzida 

pelo longo período de fraqueza e incerteza que permeava as economias mais avançadas e pela 

desaceleração do crescimento dos principais mercados emergentes. No entanto, à medida que a 

desaceleração adentrou o ano de 2012, as políticas se tornaram mais flexíveis e o ambiente 

externo se fortaleceu - fatores estruturais, como o mercado de trabalho aquecido e o alto custo de 

produção, tornaram-se cada vez mais importantes. Todos os setores sentiram os efeitos da 

desaceleração. Porém, o setor da indústria foi o que mais desacelerou (a produção industrial caiu 

6,4 por cento entre meados de 2011 e o fim de 2013), devido à baixa demanda interna, à taxa de 

câmbio real relativamente forte e aos gargalos estruturais referidos anteriormente. O fraco 

desempenho da indústria também se refletiu na baixa demanda por investimentos. 

10. A inflação continua alta. O índice de inflação chegou a 5,9 por cento em 2013; depois, 

em março de 2014, acelerou para 6,2 por cento. A inflação é ainda maior no caso dos produtos 

que não têm preços controlados, por volta de 7,0 por cento (em comparação aos 3,4 por cento 

dos preços regulados), bem como dos bens não-comercializáveis (8,1 por cento). O índice de 

inflação reflete, em parte, as limitações de capacidade, e um mercado de trabalho estruturalmente 

apertado (devido ao descasamento de habilidadese mudanças demográficas). Assim, mesmo com 

baixas taxas de crescimento, os fatores que puxam a demanda têm desempenhado um papel 

importante. Fatores que aumentam os custos, como o reajuste automático do salário mínimo e 

choques de preços (especialmente de alimentos) também contribuíram para a pressão 

inflacionária. 

11. As políticas fiscais e monetárias responderam ao crescimento lento e à alta inflação. 

Ao longo da última década, o quadro macroeconômico do Brasil, sustentado por três pilares 

(taxas de câmbio flexíveis, metas de inflação e responsabilidade fiscal), ganhou credibilidade. A 

postura fiscal foi afrouxada, com superávit primário caindo de 3,1 por cento, em 2011, para 1,8 

por cento, em fevereiro de 2014. No entanto, a política fiscal foi apertada em fevereiro de 2014, 

com o anúncio de cortes de cerca de 1 por cento do PIB para atingir a meta do superávit 

primário, de 1,9 por cento do PIB. Com a inflação próxima do limite superior da meta, de 6,5 por 

cento, a política monetária também foi apertada e a taxa de juros aumentou 375 pontos-base 

entre abril de 2013 e abril de 2014, chegando ao patamar atual de 11 por cento. 

                                                           
2
Dados da PNAD (Pesquisa Nacional de Domicílios), utilizando a linha de extrema pobreza do programa Brasil sem 

Miséria. 
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12. A instabilidade externa desvalorizou a taxa de câmbio e a deixou mais volátil. O 

déficit em conta corrente aumentou de 2,4 por cento do PIB, em 2012, para 3,7 por cento em 

fevereiro de 2014. Ao mesmo tempo, os IDEs não foram capazes de preencher totalmente essa 

lacuna, chegando a apenas 2,9 por cento. A diferença foi coberta pelos investimentos de carteira, 

que chegaram a 1,1 por cento do PIB. O início da redução gradual (do uso de instrumentos não 

convencionais) de política monetária por parte do Federal Reserve exerceu uma pressão 

adicional sobre a taxa de câmbio (assim como ocorreu em outros mercados emergentes). O 

Banco Central do Brasil respondeu com um plano de intervenção, composto pela compra de 

swaps de taxas de juros e por programas de recompra de câmbio. Embora essas intervenções 

tenham contribuído para limitar a volatilidade da taxa de câmbio, elas também deixaram as 

autoridades com uma posição vendida a descoberto sem entrega física, com um valor nocional de 

US$ 84 bilhões em fevereiro 2014. Isso se compara a um estoque de reservas de US$ 363 

bilhões. Taxas de juros mais altas e a redução dos impostos sobre as entradas de capital também 

ajudaram a sustentar a moeda.  

13. Embora tenham surgido preocupações sobre o caráter intervencionista das políticas 

econômicas recentes, o arcabouço macroeconômico do Brasil continua adequado e robusto. 

Nos últimos anos, a política econômica tem tido um viés mais intervencionista. As tentativas de 

controlar a inflação através do controle de preços e da redução dos impostos, juntamente com 

outros incentivos fiscais discricionários, subsídios à energia e a bancos estatais, um crescimento 

mais lento e o aumento das demandas sociais acabaram reduzindo o superávit primário. Isso, por 

sua vez, complicou a tarefa de conter a inflação. Esta combinação de fatores fez com que a 

Standard and Poors rebaixasse, em 24 de março, a classificação (rating) de crédito soberano do 

Brasil para o mais baixo nível de grau de investimento. No entanto, os recentes ajustes fiscais e 

medidas para acelerar o leilão do petróleo e de concessões de infraestrutura indicam um claro 

reconhecimento da importância de políticas governamentais orientadas para o mercado. O 

rebaixamento deverá intensificar o foco do Governo sobre as políticas orientadas para o 

mercado. 

Tabela1 - Brasil: Seleção de Indicadores Econômicos e Projeções: 2006 - 2017 
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14. O sistema financeiro do Brasil manteve-se sólido e resiliente. Após um período de 

rápido crescimento do crédito, os indicadores da qualidade dos ativos se estabilizaram em 2012 

e, mais recentemente, já mostram algumas melhoras. Em fevereiro de 2014, cerca de 4,3 por 

cento dos empréstimos às famílias e 1,9 por cento dos empréstimos corporativos foram 

classificados como em atraso. As taxas de juros mais baixas dos últimos anos aliviaram as 

pressões sobre os mutuários, mantendo o índice de inadimplência em níveis controláveis. Não 

pode ser descartado um aumento moderado da inadimplência, à medida que as taxas de juros 

aumentam no Brasil. O sistema bancário parece estar bem protegido contra prejuízos, com uma 

taxa de cobertura dos prejuízos de empréstimos de 170 por cento dos empréstimos em atraso, em 

dezembro de 2013, em comparação aos 160 por cento registrados em junho passado, com uma 

queda no índice de empréstimos inadimplentes. Além disso, o índice de solvência manteve-se 

consideravelmente acima do requisito regulamentar mínimo de 11 por cento: 16,6 por cento, em 

novembro de 2013. No entanto, o aumento dos níveis da dívida externa do setor privado - 

devido, em grande parte, ao maior número de títulos emitidos por empresas e bancos - tem 

levantado algumas preocupações sobre a capacidade de certas empresas de rolar a dívida. 

Indicator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

National Accounts

  Real GDP Growth 6.1 5.2 -0.3 7.5 2.7 1.0 2.3 2.0 2.6 3.5 3.5

  Gross domestic investment 18.3 20.7 17.8 20.2 19.7 18.2 18.4 18.5 18.7 18.9 19.2

External Sector

Current account 1.6 -28.2 -24.3 -47.3 -52.5 -54.2 -81.5 -74.8 -73.2 -74.1 -78.9

  Merchandise trade balance 40.0 24.8 25.3 20.1 29.8 19.4 2.3 7.8 19.8 22.7 21.5

Exports (fob) 160.6 197.9 153.0 201.9 256.0 242.6 242.4 259.4 281.4 304.0 324.1

Imports (fob) 120.6 173.1 127.7 181.8 226.2 223.2 240.1 251.6 261.6 281.3 302.6

  Nonfactor services, net -13.2 -16.7 -19.2 -30.8 -37.9 -41.0 -47.5 -48.0 -51.5 -54.6 -56.1

  Income and current transfers, net -25.3 -36.3 -30.3 -36.6 -44.3 -32.6 -36.4 -34.6 -41.6 -42.3 -44.3

Direct investment, net 27.5 24.6 36.0 36.9 67.7 68.1 64.0 60.0 61.7 64.8 68.0

Portfolio equity, net 1 24.8 -7.3 39.7 43.9 16.0 3.3 2.7 3.4 3.5 3.5 4.2

Gross international reserves 180.3 193.8 238.5 288.6 352.0 373.1 358.9 363.0 367.8 371.6 374.4

Current account (% of GDP) 0.1 -1.7 -1.5 -2.2 -2.1 -2.4 -3.6 -3.5 -3.3 -3.1 -3.1

General Government

  Total Revenues and Grants 35.7 36.9 34.9 37.2 36.6 37.2 37.2 36.9 37.2 37.1 37.2

  Total Expenditure 38.4 38.2 38.0 39.9 39.1 40.0 40.5 39.7 39.2 38.8 38.5

  Current Expenditure 36.6 36.0 35.8 35.9 36.7 37.5 37.7 36.9 36.4 35.9 35.5

of which: Net Interest payments 6.1 5.5 5.3 5.2 5.7 4.9 5.2 4.7 4.7 4.1 3.4

  Capital Expenditure 1.8 2.2 2.2 4.0 2.5 2.6 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0

  Primary Balance 3.5 4.1 2.2 2.5 3.2 2.1 1.9 1.8 2.7 2.3 2.1

  Overall Balance -2.7 -1.4 -3.1 -2.7 -2.5 -2.8 -3.3 -2.8 -2.1 -1.8 -1.3

  Gross Public Sector Debt 65.2 63.5 66.8 65.0 64.7 68.0 66.3 64.2 61.6 58.6 55.5

of which: Domestic Currency 60.6 58.4 63.2 62.1 62.2 65.4 63.2 61.0 58.2 55.2 52.2

of which: Foreign Currency 4.6 5.1 3.7 3.0 2.7 3.1 3.1 3.2 3.4 3.5 3.3

Prices

  GDP Deflator 5.9 8.3 7.2 8.2 7.0 4.9 7.7 5.7 5.2 4.7 4.5

  Consumer Price Index (eop) 4.5 5.9 4.3 5.9 6.5 5.8 5.9 5.8 5.5 5.3 5.0

Memorandum items:

  Nominal GDP (in R$ billions) 2661.3 3032.2 3239.4 3770.1 4143.0 4402.5 4836.4 5214.3 5628.1 6098.8 6596.4

 Total External Debt (% of GDP) 17.5 15.9 17.4 16.4 16.2 17.9 18.8 20.8 21.0 21.4 20.6

Source: IMF, BCB, IBGE, EIU, WB Calculation

(in percent of GDP)

(annual percent change)

Projections

Note 1: Porfolio equity does not include debt securities

(annual real percent change)

(in percent of GDP)
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2.2. PERSPECTIVAS MACROECONÔMICAS E SUSTENTABILIDADE DA DÍVIDA 

NO BRASIL 

15. As perspectivas de crescimento da economia brasileira permanecem tímidas, com 

uma taxa de crescimento de 2,3 por cento registrado em 2013 e crescimento ligeiramente 

inferior previsto para 2014, com um aumento gradual para 3,5 por cento a partir de então. 

Após uma contração mensal de 3,5 por cento, em dezembro de 2013, a produção industrial se 

recuperou nos dois meses subsequentes - com um crescimento de 1,1 por cento nos 12 meses que 

antecederam fevereiro de 2014. A confiança dos consumidores se estabilizou em março, depois 

de três quedas consecutivas. Os investimentos, que haviam diminuído em 2012, se recuperaram 

em 2013, puxados por mais investimentos em infraestrutura e pelos preparativos para os 

megaeventos. A contribuição da demanda externa líquida provavelmente será atenuada, face aos 

desenvolvimentos globais e à atual crise na Argentina, que é um mercado importante para as 

exportações de manufaturados brasileiros. A desvalorização do Real deve ter um impacto 

positivo sobre a conta corrente. 

16. Espera-se que a inflação continue sendo um desafio. Um fator-chave é o papel do 

mercado de trabalho, que permanece limitado. O mercado de trabalho é caracterizado pela baixa 

taxa de desemprego (5,1 por cento em fevereiro), escassez de trabalhadores qualificados e 

restrições a demissão de trabalhadores, devido à baixa flexibilidade decorrente de problemas 

estruturais que afetam a mobilidade e os salários (como a indexação do salário mínimo à inflação 

e ao crescimento do PIB). Os esforços do Governo para aumentar a qualificação dos 

trabalhadores devem ajudar a resolver alguns desses problemas, no médio prazo, embora seja 

necessário fazer ainda mais para elevar a flexibilidade do mercado de trabalho. Outros fatores 

que podem contribuir para a inflação incluem o repasse da desvalorização recente da moeda e 

também o fim da contenção de preços administrados - que costumavam ser aproximadamente 1,5 

por cento, em 2013, mas que já começa a aumentar, à medida que os preços dos combustíveis se 

aproximam dos preços internacionais de mercado e os subsídios a energia são eliminados. Por 

outro lado, o recente endurecimento da política monetária ajudará a domar as pressões 

inflacionárias. As expectativas de inflação também permanecem elevadas: 6,3 por cento para os 

próximos 12 meses, medidos no começo de abril.  

17. O ambiente externo continua representando um risco para a perspectiva de 

crescimento de curto prazo no Brasil. A continuação da recuperação desigual das economias 

avançadas e a desaceleração dos mercados emergentes podem levar a uma redução da demanda 

externa por exportações brasileiras. Assim como outras economias emergentes, o Brasil também 

continua vulnerável à percepção do mercado, pondo em risco os IDEs e, especialmente, os fluxos 

de portfólio, sobretudo tendo em conta o volume relativamente alto de alguns títulos do Governo 

nas mãos de não-residentes, bem como o possível impacto da reversão das políticas monetárias 

não-convencionais dos EUA. No entanto, a vulnerabilidade do Brasil a eventos externos 

provavelmente continuará moderada, devido ao alto nível de suas reservas (US$ 363 bilhões), o 

baixo percentual de dívidas de curto prazo no total da dívida externa (cerca de 21 por cento) e o 

papel importante do investimento direto estrangeiro (2,9 por cento do PIB em fevereiro de 2014) 

no financiamento da conta corrente (-3,7 por cento do PIB em fevereiro de 2014). 

18. Contingências para épocas de baixo crescimento e pressões sociais em prol da 

melhoria dos serviços públicos também põem em risco o cumprimento das metas fiscais. O 

cumprimento das metas de superávit primário fica ameaçado se a taxa de crescimento das 

despesas correntes não for reduzida e se a atividade se revelar mais lenta do que o esperado. 
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Outros possíveis riscos fiscais incluem os esforços do Governo para estimular a economia, 

através de incentivos específicos para determinados setores, de subsídios aos preços da energia 

elétrica - com o custo de cerca de R$ 20 bilhões em 2013 - de reduções tributárias esporádicas 

para determinadas indústrias e atividades para-fiscais realizadas pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que receberam R$ 39 bilhões em transferências 

do Tesouro em 2013. De modo mais geral, as pressões para a melhoria dos serviços públicos e 

pagamentos obrigatórios para as Emendas Parlamentares ao Orçamento também podem gerar 

pressões mais fortes sobre as despesas. Além disso, as tensões políticas entre o Legislativo e o 

Executivo e o ano eleitoral trazem novos riscos de pressão sobre a posição fiscal. 

19. Apesar desses riscos e desafios, o arcabouço macroeconômico atual do Brasil como 

um todo é adequado para os fins da presente operação. O arcabouço atual de políticas do 

Brasil dá ao Governo a flexibilidade necessária para responder às crises econômicas. Embora a 

continuidade das pressões inflacionárias e a recente deterioração dos resultados orçamentários 

tenham gerado alguma preocupação, as autoridades permanecem comprometidas com o controle 

da inflação e a responsabilidade fiscal. Estima-se que dívida bruta do setor público diminuirá no 

futuro, tendo em conta os níveis do superávit primário, apesar das dificuldades de manutenção do 

equilíbrio fiscal face às grandes necessidades de investimento e às pressões da população pela 

melhoria dos serviços prestados. Além disso, as taxas de câmbio flexíveis e as reservas cambiais 

relativamente altas representam um colchão de proteção (buffer) para o Brasil contra as 

reviravoltas nos fluxos de capital geradas pelas mudanças de percepção do mercado - 

evidenciadas pelas turbulências enfrentadas recentemente pelo mercado.  

20. As perspectivas de médio a longo prazo do Brasil dependerão, principalmente, da 

capacidade do país de aproveitar o potencial de crescimento não explorado com e eliminar 

os gargalos estruturais. Esses gargalos incluem: a necessidade de acelerar e reforçar a 

qualidade da formação de capital humano; reduzir a carga tributária; aumentar a eficiência das 

despesas públicas; aumentar os investimentos públicos e privados para resolver os gargalos de 

infraestrutura; desenvolvendo: um mercado de capitais privado de longo prazo; um mercado de 

trabalho mais flexível; e um ambiente de negócios mais ágil, que promova a concorrência interna 

e competitividade externa. O enfrentamento desses gargalos promoveria o aumento da 

produtividade. 

2.3. EVOLUÇÃO RECENTE DA ECONOMIA NO RIO GRANDE DO SUL 

21. O Rio Grande do Sul é o Estado mais meridional do Brasil. O Estado tinha uma 

população de 11,2 milhões de habitantes em 2012, distribuídos por uma área de 0,28 milhão de 

km
2
. O Estado representa 5,6 por cento da população e 3,3 por cento da área do país. O PIB do 

Estado somou US$ 151,7 bilhões em 2012, ou 6,7 por cento do PIB brasileiro. Portanto, o PIB 

per capita era de US$ 14,110. A pobreza e pobreza extrema estão abaixo da média nacional, mas 

acima da média da região sul. Em 2012, a incidência da pobreza era de 4,2 por cento; os valores 

da região e do país eram 3,7 e 9,4 por cento, respectivamente. Quanto à incidência da pobreza 

extrema, os números são 2,2, 1,9 e 4,3, respectivamente. Ainda mais importante, o RS não 

conseguiu reduzir seu índice de pobreza no mesmo ritmo que resto do país. A taxa de 

crescimento anualizada da renda média dos 40 por cento mais pobres foi de 6,1 por cento entre 

2004 e 2011. 

22. O Estado do Rio Grande do Sul possui grande diversidade regional. A maior parte da 

população (e do PIB) está concentrada no eixo formado pela capital, Porto Alegre, e a região 
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serrana. A parte sul do Estado é caracterizada por grandes propriedades dedicadas ao cultivo 

irrigado de arroz. As partes noroeste e centro-oeste são caracterizadas pela existência de 

pequenos proprietários de terra e fazendas familiares dedicadas às culturas dependentes de 

chuva. Essas duas últimas regiões vêm perdendo população e participação no PIB do Estado; 

todas as três regiões têm uma maior incidência de pobreza. 

23. Os serviços representam o maior setor da economia. O setor de serviços foi 

responsável por 62,1 por cento do valor agregado em 2010. A indústria é o segundo maior setor, 

com 29,2 por cento; a agricultura representa 8,7 por cento. Uma característica fundamental da 

economia é a importância das exportações. Em 2012, as exportações representaram 11,4 por 

cento do PIB do Estado, chegando a 9,8 por cento das exportações do Brasil em julho de 2013, 

definindo o Estado como o terceiro maior exportador do país, depois dos Estados de São Paulo e 

Minas Gerais. 

24. O setor agrícola é muito importante para o Estado. Apesar da pequena participação da 

produção agrícola do Estado (8,7 por cento), sua proporção é maior do que a média do país, de 

5,3 por cento. Além disso, estima-se que o agronegócio represente 29,5 por cento do PIB do 

Estado
3
 e 17,2 por cento dos empregos. Por exemplo, os setores de fumo, couro e calçados e 

alimentos adquirem pelo menos 80 por cento de seus insumos de fornecedores locais. Em termos 

de área, as principais culturas são: soja, milho e arroz; em termos de valor de produção, a ordem 

é: soja, arroz e fumo. As principais exportações agrícolas em 2012 foram soja, carne e arroz
4
. 

25. A irrigação representa, com folga, o principal uso da água no Rio Grande do Sul. 

No entanto, menos de sete por cento das propriedades rurais dispõem de infraestrutura de 

irrigação, evidenciando a grande dependência da agricultura das chuvas. As condições favoráveis 

do solo e a precipitação média anual acima de 1.500 milímetros oferecem uma perspectiva 

promissora à expansão da agricultura irrigada. A soja e o arroz são cultivados em mais de 1 

milhão de hectares irrigados nas regiões sul e sudoeste. Embora os verões secos tenham sido 

mais frequentes nos últimos 12 anos, seu impacto sobre a produção de arroz não foi tão forte 

porque os agricultores vêm investindo em infraestruturas de armazenamento de água. 

26. Nos verões em que a precipitação média é menor, existe concorrência com a 

demanda para consumo humano. Os verões secos afetam seriamente os produtores de médio e 

pequeno portes e a renda na região noroeste, onde milho, soja e feijão - além de produção de leite 

- são as principais culturas. A região apresenta bom potencial para a agricultura irrigada. Durante 

os períodos de seca, o abastecimento urbano de água é dificultado pelos usos concorrentes e pela 

má qualidade da água, exigindo a intervenção das autoridades para garantir o fornecimento de 

água adequada para o consumo humano. Além da agricultura, os recursos hídricos do Estado são 

utilizados para geração de energia na região norte e para navegação. Estes dois usos não têm 

grandes conflitos com os outros usos da água. 

                                                           
3 Fundação de Economia e Estatística, 2003. Notas metodológicas sobre o dimensionamento do PIB do agronegócio 

do Rio Grande do Sul. 
4
 Os dados relativos à produção e emprego na agricultura são de 2012 e foram obtidos do IBGE. 
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Figura1 - Taxas de Crescimento do PIB do Brasil e 

do Rio Grande do Sul: 2003 – 2012 

Figura 2- Taxas de Crescimento da Agricultura e 

do PIB no Rio Grande do Sul: 2003 – 2012 

  

Fonte: IBGE e FEE Fonte: FEE 

27. O desempenho do PIB do Estado está altamente correlacionado à produção agrícola 

e, portanto, às secas. A volatilidade do crescimento do PIB no RS é maior que a do Brasil 

(0,034 contra 0,025). Esta volatilidade deve-se ao sector agrícola e se alastra, subsequentemente, 

para toda a economia (ver asFigura1eFigura 2). Portanto, os anos em que o Estado cresceu menos 

que o país estão associados a episódios de seca mais graves - como em 2012, 2008 e 2005. Mais 

especificamente, a seca de 2012 foi a mais grave dos últimos 60 anos. As perdas diretas foram 

estimadas em mais de US$ 2,7 bilhões (R$ 5,3 bilhões), de acordo com a FARSUL (Federação 

da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul). Como resultado, o PIB agrícola recuou 27,6 

por cento e o PIB geral, 1,8 por cento. 

28. Após uma queda em 2012, a atividade econômica se recuperou em 2013 e o Estado 

está apto a recuperar parte das perdas do ano anterior. O crescimento do PIB nos primeiros 

nove meses do ano ficou em 6,6 por cento, em contraste aos 2,4 por cento do Brasil. O 

crescimento foi impulsionado pelo setor agrícola, que cresceu 48 por cento durante o mesmo 

período. A produção industrial cresceu 6,4 por cento de janeiro a outubro; no país, o crescimento 

foi de 1,5 no mesmo período. As vendas no varejo aumentaram seis por cento no Estado e 3,4 

por cento no Brasil. 

29. Os níveis de endividamento são altos por razões históricas. O RS era um dos Estados 

mais endividados na década de 1990, época em que o Governo Federal renegociou as dívidas 

estaduais. A dívida originou-se de uma estratégia de evitar ajustes fiscais através do aumento da 

dívida, em vigor desde os anos 1980. Como resultado, a dívida total do Estado somava R$ 51,7 

bilhões em 2012 (equivalentes a 218 por cento da Receita Corrente Líquida - RCL - e 17,4 por 

cento do PIB), dos quais 85 eram junto ao Tesouro Nacional. Além disso, a percentagem da RCL 

usada para o serviço da dívida é alta, embora esteja em trajetória decrescente. Em 2008, ela 

representava 18,4 por cento da RCL, mas caiu para 11 por cento da RCL em 2012, em 

conformidade com o limite estabelecido pela Resolução do Senado. 

30. O Rio Grande do Sul vem cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). As 

despesas com a folha de pagamento representam 51,2 por cento da RCL, em comparação ao 

limite de 60 por cento. O limite aplicável a novos empréstimos (16 por cento da RCL) e garantias 

(22 por cento do RCL) também foi respeitado. A razão entre a Dívida Consolidada Líquida 

(DCL) e a RCL permanece acima do limite de 200 por cento desde o início da LRF. No entanto, 

de acordo com a lei, o RS tem até 2016 baixar gradualmente este nível até atingir 200 por cento. 

Portanto, o limite da dívida do RS é definido como uma trajetória declinante, com o objetivo de 
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reduzir o excesso entre a razão DCL/RCL observada em 2000 e o limite de 200 por cento, a um 

ritmo de 1/15 ao ano. Desde 2008, o Estado trouxe a razão da dívida para baixo deste limite 

declinante e, portanto, encontra-se em conformidade com a LRF (ver Figura 3). 

31. As receitas estaduais são compostas, principalmente, por receitas próprias. As 

receitas totais chegaram a R$ 32,3 bilhões em 2012 - 77 por cento de receitas tributárias e apenas 

11 por cento de transferências. As receitas oscilaram largamente em linha com o PIB nacional e 

subnacional. Fatores extraordinários em 2007 (a redução das alíquotas do ICMS) e em 2011 (a 

base de comparação de 2010 foi complementada por receitas extraordinárias) explicam os 

desvios em relação ao padrão. As receitas apresentaram um crescimento de dois dígitos em 2008 

(11,8 por cento) e 2010 (12,9 por cento), anos de grande crescimento econômico no país, e 

tiveram crescimento lento ou negativo em 2009 e 2011. 

32. A dificuldade de mobilização de receitas se traduz em uma das cargas tributárias 

mais baixas entre os Estados brasileiros. A arrecadação de impostos como proporção do PIB 

ficou em 8,4 por cento em 2012, a 22
a
 colocação entre as 27 unidades da federação (ver Figura5). 

A carga tributária comparativamente mais baixa é reflexo dos índices mais altos de exportação e 

de vendas para fora do Estado, ampla utilização dos gastos tributários e alíquotas tributárias mais 

baixas do que outros Estados. Das quatro categorias - energia, combustível, telecomunicações e 

bebidas alcoólicas - o RS tem as menores alíquotas em duas e a segunda mais baixa nas outras 

duas. Em 2008, apenas 49 por cento da produção industrial do Estado foram vendidos 

internamente, deixando o valor integral do ICMS para o Estado. O restante foi vendido para 

outros Estados (37 por cento), deixando o Estado com apenas parte do ICMS, ou foi vendido 

para o exterior (11 por cento), isento de impostos. Devido às receitas não-cobradas como gastos 

tributários, a receita real representou apenas 65 por cento da receita potencial em 2011. 

33. A principal despesa do Estado é a remuneração dos servidores (ativos, pensionistas 

e aposentados). Ela chegou a R$ 16,6 bilhões em 2012 (ver Tabela 2) e a média de sua taxa de 

crescimento real foi de 3,8 por cento entre 2006 e 2012. Os funcionários aposentados receberam 

até R$ 7,2 bilhões em 2012 e o sistema previdenciário registrou um déficit de R$ 6,1 bilhões no 

mesmo ano. O número de funcionários aumentou três por cento em 2012, mas continua mais ou 

menos no mesmo nível desde 2006. As despesas com a folha de pagamento vêm crescendo 

acima da receita desde 2010; passaram de 47 por cento para 51,2 por cento da RCL. Em termos 

da classificação funcional programática, os gastos principais são com a saúde, educação e 

segurança pública. 

Tabela 2 – Demonstrativos das Operações Governamentais do Rio Grande do Sul: 2008-

2012 
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Fonte: Cálculos do GRS e do BM 

34. As despesas vêm crescendo devido às obrigatoriedades da legislação federal, a 

demandas imprevistas e a decisões políticas autônomas. Os gastos com saúde aumentaram em 

86 por cento, em termos nominais, de 2009 a 2012 e deverão aumentar em 52 por cento até 2014, 

a fim de cumprir a legislação federal que redefiniu as despesas na saúde para fins de vinculação 

orçamentária
5
. Em 2008, foi aprovada uma lei federal que estipula o piso salarial nacional 

obrigatório para os professores; no entanto, o salário atual do Estado encontra-se abaixo do 

mínimo. Como resultado, o salário dos professores aumentará em 29 por cento até 2014. Mesmo 

assim, o Estado ainda não estará em conformidade com a legislação. Estima-se que, para que o 

Estado cumpra a legislação, seria necessário um gasto adicional de R$ 2,5 bilhões. Por fim, entre 

2010 e 2012, o GRS teve que desembolsar R$ 190 milhões para remediar os efeitos do grave 

episódio de seca. 

35. Como resultado da baixa mobilização das receitas, das pressões sobre as despesas e 

da dívida elevada, os níveis de investimento público são os mais baixos do país. O 

investimento público - que inclui os ativos financeiros e não financeiros - somou R$ 1,2 bilhão 

em 2012, ou 5,2 por cento da RCL (ver Figura 6). Além disso, os recursos próprios do Estado e 

disponíveis para investimento somaram apenas R$ 755 milhões em 2012 - cerca de 3,2 por cento 

da RCL. Visto que há fortes limitações sobre a capacidade do Estado de tomar empréstimos de 

                                                           
5
Todos os estados são obrigados a gastar 12 por cento de suas receitas com a saúde. O não-cumprimento do 

empenho das receitas para a saúde e o salário mínimo dos professores pode resultar em sanções a servidores 

públicos, mas não há sanções fiscais contra o estado. 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

I. REVENUE 28,007.1 28,239.7 31,796.9 31,495.5 32,300.9 11.3% 11.1% 11.2% 10.6% 10.9%

Taxes 21,171.9 21,082.4 24,072.8 24,024.6 24,900.7 8.6% 8.3% 8.5% 8.1% 8.4%

ICMS 18,000.0 17,394.4 19,426.1 20,069.7 20,730.5 7.3% 6.8% 6.8% 6.8% 7.0%

IPVA 1,246.0 1,744.2 1,639.0 1,719.5 1,841.7 0.5% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%

Others 1,925.9 1,943.9 3,007.6 2,235.4 2,328.5 0.8% 0.8% 1.1% 0.8% 0.8%

Social Contributions 1,448.7 1,507.9 1,564.6 1,739.4 1,778.3 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%

Transfers 3,730.9 3,596.5 3,897.1 3,760.9 3,578.0 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 1.2%

Current Transfers 3,621.9 3,384.8 3,658.2 3,672.1 3,481.7 1.5% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2%

Capital Transfers 109.0 211.7 238.9 88.8 96.3 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%

Other Current Revenues 1,655.7 2,052.9 2,262.4 1,970.7 2,043.9 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7%

II. EXPENSE 24,583.5 25,271.4 27,593.0 28,653.9 31,528.5 10.0% 9.9% 9.7% 9.7% 10.6%

Compensation of Employees 13,623.3 14,019.9 15,048.9 15,678.5 16,615.8 5.5% 5.5% 5.3% 5.3% 5.6%

Interest Payments 329.6 239.6 184.6 131.3 1,485.5 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.5%

Other Current Expenditures 10,287.5 10,654.7 11,801.3 12,248.8 12,707.8 4.2% 4.2% 4.2% 4.1% 4.3%

Transfers to Municipalities 5,397.7 5,465.6 6,025.0 6,184.3 6,404.1 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 2.2%

Goods and Services 4,889.9 5,189.0 5,776.2 6,064.5 6,303.7 2.0% 2.0% 2.0% 2.1% 2.1%

FUNDEB Net Loss 343.1 357.3 558.2 595.3 719.4 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%

III. GROSS OPERATING BALANCE (I - II) 3,423.6 2,968.2 4,203.9 2,841.6 772.3 1.4% 1.2% 1.5% 1.0% 0.3%

% of NCR 16.0 13.9 17.4 12.0 3.2 16.0 13.9 17.4 12.0 3.2

IV. TRANSACTIONS IN NON-FINANCIAL ASSETS 818.3 781.5 2,177.0 1,164.2 1,223.2 0.3% 0.3% 0.8% 0.4% 0.4%

Investiment in Non-Financial Assets 737.2 706.1 2,095.6 929.7 980.8 0.3% 0.3% 0.7% 0.3% 0.3%

Investment in Financial Assets 81.1 75.4 81.4 234.5 242.5 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%

V. NET LENDING / BORROWING (III - IV) 2,605.3 2,186.8 2,026.9 1,677.4 -450.9 1.1% 0.9% 0.7% 0.6% -0.2%

VI. PRIMARY BALANCE (V + Net Interest Payments) 2,674.4 2,129.2 2,015.6 1,689.2 932.3 1.1% 0.8% 0.7% 0.6% 0.3%

% of NCR 12.5 9.9 8.3 7.1 3.9 12.5 9.9 8.3 7.1 3.9

VII. TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES -2,099.0 -2,198.4 -2,204.0 -2,201.5 -197.5 -0.8% -0.9% -0.8% -0.7% -0.1%

New Loans 1,476.1 0.0 889.3 261.0 943.7 0.6% 0.0% 0.3% 0.1% 0.3%

Amortizations, net (3,580.5) (2,234.3) (3,098.0) (2,467.7) (1,183.7) -1.4% -0.9% -1.1% -0.8% -0.4%

Asset sales 5.3 35.9 4.7 5.2 42.5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

VIII. GROSS FINANCING NEEDS (Net Debt Service - VI) 975.2 47.5 1,071.1 790.3 1,634.5 0.4% 0.0% 0.4% 0.3% 0.6%

% of NCR 4.6 0.2 4.4 3.3 6.8 4.6 0.2 4.4 3.3 6.8

VIII. OVERALL BALANCE (VI + VII) 575.4 -69.2 -188.4 -512.3 734.8 0.2% 0.0% -0.1% -0.2% 0.2%

R$ Million (2012 constant values) % of Subnational GDP
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curto prazo, a única possibilidade do Estado investir mais é aumentar seu Saldo Operacional 

Bruto. 

Figura 3- Dívida Consolidada Líquida / Receita 

Corrente Líquida: 2006-2013 

Figura 4- Gastos com a Folha de Pagamento / 

Receita Corrente Líquida: 2006-2012 

  

Fonte:  GRS Fonte:  GRS 

Figura5 - Carga Tributária das Unidades 

Federativas do Brasil (em % do PIB): 2012 
Figura 6- Investimento Público dos Estados 

Brasileiros (em % da RCL): 2012 

  

Fonte:  STN. Cálculo do BM Fonte:  STN. Cálculo do BM 

36. As relações fiscais intergovernamentais são adequadas. As transferências são 

baseadas, principalmente, em regras descritas na Constituição ou em leis. As regras são públicas 

e conhecidas de antemão, com aplicação fiscalizada pelo Tribunal de Contas. De acordo com a 

Lei de Responsabilidade Fiscal e resoluções complementares do Senado, os Estados ficam 

proibidos de tomar empréstimos se: (i) a Dívida Consolidada Líquida exceder o dobro da Receita 

Corrente Líquida, no caso dos Estados, ou 120 por cento, no caso dos municípios (ii) novas 

operações de crédito excederem 16 por cento da RCL; e (iii) o serviço da dívida exceder 11,5 por 

cento da RCL. Os empréstimos também são proibidos se violarem os cronogramas de redução da 

dívida. Finalmente, é proibido o resgate de Governos subnacionais; nenhum caso foi registrado 

nos últimos 15 anos. As contas fiscais do Governo estadual passam pelo escrutínio rigoroso da 

Secretaria do Tesouro Nacional. As atribuições de despesas são, grosso modo, equivalentes às 

receitas assignadas com as lacunas  preenchidas por transferências específicas do Governo 

Federal - principalmente em educação e saúde. O debate atual sobre reformas financeiras 

intergovernamentais não irá mudar essas características nos próximos anos. 
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2.4. PERSPECTIVAS MACROECONÔMICAS E A SUSTENTABILIDADE DA 

DÍVIDA NO RIO GRANDE DO SUL 

37. O PIB per capita do Rio Grande do Sul vem se mantendo em 120 por cento da 

média nacional. O desafio do RS é manter a sua posição no Brasil e aproveitar melhor as 

oportunidades de crescimento. Estas oportunidades estão surgindo, principalmente, nos setores 

de construção naval e de produção de insumos para a indústria de petróleo ao redor do porto de 

Rio Grande, no sudeste do Estado. Outras oportunidades de crescimento vêm da expansão dos 

setores de celulose e papel, energia eólica e TI. Por outro lado, os setores industriais tradicionais 

- como calçados, couro e móveis - enfrentam concorrência de produtores de países com baixos 

salários. Por fim, na agricultura, os desafios são expandir a agricultura irrigada, modernizar a 

produção de arroz e incorporar pequenos proprietários da região noroeste à cadeia produtiva do 

agronegócio. 

38. Foram criados três cenários para simular a trajetória dos resultados fiscais e 

referentes à dívida. O primeiro cenário (ou linha de base) inclui as hipóteses mais prováveis, 

incorporando os efeitos das mudanças nas políticas ou regras já em vigor. O segundo cenário é 

uma variação da linha de base, em que é utilizada a mesma hipótese que a linha de base, com a 

exceção de um ajuste nos juros devidos à renegociação da dívida junto ao Governo Federal. 

Estima-se que o ajuste será feito no início de 2014, com a mudança da taxa de juros sobre a 

dívida para o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) mais uma taxa de juros de 4 por cento, tal 

como previsto no Projeto de Lei (PLC 238) em análise no Congresso (o que representa, na 

prática, uma redução no custo dos juros para o Estado)
6
. O terceiro cenário compreende o pior 

caso possível, em que o Estado é atingido por um choque externo em 2014 e os passivos 

contingentes se materializam. O choque faz com que as receitas permaneçam inalteradas, em 

termos nominais, por dois anos (um impacto maior do que qualquer choque anterior) e o passivo 

referente ao piso salarial dos professores eleva as despesas com a folha de pagamento da 

educação em R$ 2,5 bilhões naquele ano. As suposições detalhadas de cada cenário são 

apresentadas no Anexo 4. 

39. A projeção de linha de base traz uma situação fiscal mais difícil entre 2013 e 2015. 
Isto é evidenciado pela redução do saldo operacional para uma média de 0,8 por cento da RCL 

neste período, em comparação a uma média de 10,9 de 2010 a 2012. Esta deterioração é 

resultado de despesas mais elevadas e choques de receita. Desta forma, a manutenção de um 

nível de investimento já baixo dependerá mais de fontes externas (empréstimos e transferências 

de capital) durante este período. Porém, espera-se que a situação melhore a partir de 2016, já que 

algumas despesas tidas como obrigatórias pela lei não irão aumentar tão rapidamente quanto 

aumentaram no passado, e a maior parte dos aumentos salariais já terá sido incorporada. Para que 

estes resultados fiscais mais benignos sejam logrados, o Governo precisa promover uma política 

fiscal menos expansionista. Devido a limitações legais e políticas, isso se traduziria em uma taxa 

de crescimento menor da folha de pagamento dos funcionários - com a exceção da educação e da 

segurança pública - bem como uma taxa de crescimento menor dos gastos com bens e serviços - 

com a exceção da saúde. 

                                                           
6
Uma avaliação mais aprofundada das mudanças propostas podem ser conferidas no recente relatório intitulado 

"Impact and Implications of Recent and Potential Changes to Brazil's Subnational Fiscal Framework" (P132347 e 

Relatório No. ACS5885). Em suma, o relatório demonstra que, em termos líquidos, o RS sairia ganhando com as 

reformas nos dois cenários analisados. 
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40. As trajetórias previstas para dívida são sustentáveis nos dois primeiros cenários. A 

razão entre a DCL e a RCL deve cair para baixo do limiar de 200 por cento no curto prazo, tanto 

na linha de base quanto no cenário PLC 238. Em termos da dívida em relação ao PIB, a 

proporção encontra-se, atualmente, em torno de 16 por cento e irá declinar constantemente com o 

tempo, chegando a menos de 10 por cento em 2025 e 2024 - nos cenários 1 e 2, respectivamente. 

A desalavancagem da dívida ocorreria mais ou menos no mesmo ritmo dos últimos anos, 

ocorrendo ainda mais rapidamente no segundo cenário, devido às melhores condições de 

refinanciamento. Além disso, no cenário PLC 238, o resíduo da dívida com o Governo Federal
7
 a 

ser refinanciado seria muito mais baixo, reduzindo o ônus referente ao serviço da dívida. Por 

exemplo, o serviço da dívida é estimado em 12,5 por cento da RCL em 2028, no cenário de 

referência, e em 9,4 por cento caso o projeto de lei seja aprovado. 

41. No cenário com o pior caso possível, a razão entre a DCL e a RCL ultrapassaria o 

limite da LRF; no entanto, neste caso o Estado deverá realizar ajustes mais duros e trazer a 

dívida de volta ao nível de conformidade com a LRF. A razão da dívida aumentaria até 2023 e 

depois cairia, mesmo sem qualquer medida de ajuste. No entanto, devido ao limite obrigatório de 

endividamento estipulado pela LRF, o Estado não poderia mais tomar empréstimos e, assim, 

ficaria obrigado a ajustar seu orçamento e retornar à conformidade com a LRF mais rapidamente 

do que o previsto. Por fim, é interessante notar que, mesmo neste cenário, a relação dívida / PIB 

permanece sempre abaixo de 30 por cento, evidenciando que, mesmo no pior dos casos 

considerados, a dívida continuaria administrável. 

Figura7 - Dívida Consolidada Líquida (em % da 

RCL): 2008 - 2030 
Figura8 - Dívida Consolidada Líquida (em % do 

PIB): 2008 – 2030 

  

Fonte: Cálculo do GRS e do BM Fonte: Cálculo do GRS e do BM 

42. Os riscos do cenário de linha de base referem-se a mudanças no arcabouço fiscal 

intergovernamental e passivos contingentes. Em termos líquidos, o Estado sai ganhando com 

as reformas intergovernamentais atualmente em discussão. A receita do ICMS aumentaria em 

termos líquidos e o Estado também teria um aumento dos royalties do petróleo com a mudança 

introduzida pela lei, mas que encontra-se, atualmente, suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. 

O principal passivo contingente diz respeito aos precatórios
8
, cujas regras finais de pagamento 

                                                           
7
A partir de 1997, a maioria das dívidas estaduais foram refinanciadas pelo Governo Federal por 30 anos, com um 

limite máximo para o serviço da dívida. Quaisquer pagamentos que excedessem o limite máximo seriam 

capitalizados - o chamado residual - e pagos em 10 anos após a data de vencimento original, sem limite máximo. 
8
Os precatórios são ações judiciais movidas contra o Estado e com sentenças desfavoráveis para o Estado (ou seja, 

em que o GRS perdeu a causa). Nestes casos, o estado tem de pagar uma indenização em dinheiro por ordem 

judicial. 
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estão sendo discutidas pelo Supremo Tribunal Federal e que podem exigir um cronograma de 

pagamento mais rápido do que o atual. Além disso, passivos contingentes desconhecidos podem 

se transformar em novos precatórios em um volume maior do que o previsto. Outro passivo 

contingente relevante é a implementação do piso salarial dos professores, que foi incorporado no 

cenário mais pessimista. O piso salarial também conta com uma regra de ajuste que faz com que 

ele aumente acima da inflação a cada ano, aumentando a pressão sobre o orçamento do Governo. 

Outros passivos contingentes importantes podem surgir do regime de aposentadoria dos 

servidores públicos. 

Tabela 3 - Demonstrativos das Operações Governamentais do Rio Grande do Sul: 2013-

2020  

 
Fonte: Cálculos do BM 

43. Em conclusão, o programa de gastos do GRS e os arranjos fiscais entre o Governo 

Federal e o GRS são adequados para o propósito desta operação; a dívida do GRS foi 

avaliada como sustentável - embora não seja sem riscos - em um ambiente muito adverso. 

3. O PROGRAMA DO GOVERNO 

44. O programa do Governo faz parte do Plano Plurianual (PPA) de 2012 a 2015. O 

objetivo primordial do Governo é fomentar o crescimento sustentável, reduzindo as 

desigualdades sociais e regionais. O plano foi construído em cima de quatro eixos: (i) aumento 

do investimento, do emprego e da renda, (ii) desenvolvimento regional, (iii) melhoria da 

qualidade de vida e erradicação da pobreza extrema; e (iv) aprimorar a  cidadania, promover a 

paz e valores republicanos. O plano contém 13 objetivos, incluindo os objetivos 3.1 e 2.3,  

respectivamente: fortalecer a capacidade de investimento do Estado; e fortalecer a infraestrutura 

econômica, logística e energética e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade ambiental - que 

são os objetivos mais relevantes para esta operação. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. REVENUE 37,196.5 40,965.8 43,933.9 47,345.2 51,021.9 54,994.1 59,287.0 63,892.1 11.2% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4%

Taxes 28,542.3 31,596.0 34,081.8 36,695.3 39,510.4 42,542.7 45,811.4 49,321.2 8.6% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8%

ICMS 23,849.3 26,483.4 28,559.7 30,755.0 33,118.9 35,664.6 38,405.9 41,357.9 7.2% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4%

IPVA 2,065.4 2,228.3 2,403.0 2,587.7 2,786.6 3,000.8 3,231.5 3,479.8 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%

Others 2,627.6 2,884.3 3,119.0 3,352.6 3,604.8 3,877.3 4,174.0 4,483.4 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%

Social Contributions 2,018.7 2,252.0 2,441.5 2,620.0 2,813.1 3,022.4 3,252.8 3,485.6 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%

Transfers 4,171.6 4,715.4 4,801.5 5,198.8 5,626.4 6,095.3 6,605.1 7,159.1 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%

Current Transfers 3,971.6 4,315.4 4,601.5 4,998.8 5,426.4 5,895.3 6,405.1 6,959.1 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%

Capital Transfers 200.0 400.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Other Current Revenues 2,463.8 2,402.4 2,609.2 2,831.1 3,072.1 3,333.7 3,617.7 3,926.2 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

II. EXPENSE 36,647.9 40,836.1 43,952.8 47,012.2 50,389.1 54,028.3 57,965.3 62,026.1 11.0% 11.4% 11.4% 11.3% 11.2% 11.2% 11.1% 11.1%

Compensation of Employees 18,862.1 21,041.8 22,812.6 24,480.2 26,284.9 28,240.5 30,392.6 32,568.4 5.7% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.8% 5.8% 5.8%

Interest Payments 2,431.9 2,861.0 3,095.9 3,319.0 3,558.2 3,812.8 4,066.1 4,310.1 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%

Other Current Expenditures 14,525.2 16,016.4 17,057.8 18,150.2 19,400.9 20,741.2 22,177.4 23,715.5 4.4% 4.5% 4.4% 4.4% 4.3% 4.3% 4.3% 4.2%

Transfers to Municipalities 7,352.4 8,146.0 8,784.6 9,459.8 10,187.0 10,970.0 11,813.2 12,721.2 2.2% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%

Goods and Services 7,172.7 7,870.4 8,273.2 8,690.3 9,214.0 9,771.2 10,364.2 10,994.3 2.2% 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 2.0% 2.0% 2.0%

FUNDEB Net Loss 828.8 916.9 986.5 1,062.9 1,145.1 1,233.7 1,329.2 1,432.2 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

III. GROSS OPERATING BALANCE (I - II) 548.5 129.7 -18.9 333.0 632.9 965.8 1,321.7 1,866.0 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3%

% of NCR 2.0 0.4 -0.1 0.9 1.7 2.3 3.0 3.9 2.0 0.4 -0.1 0.9 1.7 2.4 3.0 3.9

IV. TRANSACTIONS IN NON-FINANCIAL ASSETS 1,373.6 1,500.2 947.2 1,369.2 1,660.8 1,989.4 2,137.7 2,296.3 0.4% 0.4% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

Investiment in Non-Financial Assets 1,115.0 1,228.0 658.5 1,064.4 1,338.3 1,648.5 1,777.2 1,915.2 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

Investment in Financial Assets 258.6 272.2 288.7 304.8 322.5 340.9 360.5 381.1 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

V. NET LENDING / BORROWING (III - IV) -825.1 -1,370.6 -966.1 -1,036.2 -1,027.9 -1,023.6 -816.0 -430.3 -0.2% -0.4% -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.1%

VI. PRIMARY BALANCE (V + Net Interest Payments) 1,498.5 1,375.9 2,009.1 2,156.1 2,397.3 2,649.6 3,103.5 3,725.8 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.7%

% of NCR 5.4 4.5 6.1 6.1 6.3 6.4 7.0 7.8 5.4 4.5 6.1 6.1 6.3 6.5 7.0 7.9

VII. TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 922.7 1,397.6 966.1 1,036.2 1,027.9 1,023.6 816.0 430.3 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%

New Loans 1,441.0 1,615.5 1,742.0 1,958.5 2,215.9 2,387.4 2,429.4 2,294.2 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%

Amortizations, net -563.3 -565.5 -826.0 -974.9 -1,243.3 -1,421.9 -1,674.4 -1,927.9 -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.3% -0.3% -0.3% -0.3%

    Amortizations received 17.3 18.3 19.3 20.2 21.2 22.3 23.4 24.6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

    Amortizations paid 580.6 583.8 845.3 995.2 1,264.5 1,444.2 1,697.8 1,952.5 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

Asset sales 45.0 347.6 50.1 52.6 55.2 58.0 60.9 64.0 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

VIII. GROSS FINANCING NEEDS (Net Debt Service - VI) 2,886.9 3,312.0 3,801.2 4,167.2 4,668.4 5,095.0 5,593.8 6,083.9 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1%

% of NCR 10.4 10.8 11.5 11.7 12.2 12.4 12.6 12.7 10.4 10.8 11.6 11.8 12.3 12.4 12.7 12.8

VIII. OVERALL BALANCE (VI + VII) 2,421.1 2,773.5 2,975.2 3,192.3 3,425.2 3,673.2 3,919.4 4,156.1 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%

R$ Million (2012 constant values) % of Subnational GDP
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4. A OPERAÇÃO PROPOSTA 

4.1. LIGAÇÃO COM O PROGRAMA DO GOVERNO E DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO 

45. As políticas apoiadas pela operação proposta estão em plena consonância com o 

PPA. O Objetivo de Desenvolvimento do Programa (ODP) desta operação é melhorar a 

capacidade do Governo de mitigar a volatilidade econômica do Estado do Rio Grande do Sul, 

apoiando medidas para ampliar os recursos disponíveis para o Governo e reforçar o quadro de 

Gestão Integrada de Recursos Hídricos. Portanto, o ODP encontra-se totalmente alinhado aos 

objetivos estratégicos do Governo, conforme descrito acima. Mais especificamente, este ODP 

contribui diretamente para os objetivos do Governo de número 3.1 (fortalecer a capacidade de 

investimento do Estado) e 2.3 (fortalecer a infraestrutura econômica, logística e energética e, ao 

mesmo tempo, garantir a sustentabilidade ambiental). Além disso, a operação proposta também 

contribuirá indiretamente para três outros objetivos do Governo: aumentar as taxas de 

crescimento dos investimentos, do emprego e da renda; promover o desenvolvimento regional; 

melhorar a qualidade de vida e erradicar a pobreza extrema. 

46. O pilar fiscal contribuirá para o fortalecimento da capacidade de investimento do 

Estado, enquanto o pilar de irrigação e gestão dos recursos hídricos apoiará o 

fortalecimento da infraestrutura econômica, logística e energética com sustentabilidade 

ambiental. O pilar fiscal visa promover economias nas despesas ou aumento das receitas, o que 

acabará aumentando o volume de recursos disponíveis para investimento. O pilar de irrigação e 

gestão dos recursos hídricos foca a promoção de políticas sólidas de irrigação e fortalecimento 

do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos do Estado, bem como o aumento da capacidade de 

planejamento e operação da infraestrutura hídrica. Esta operação está relacionada aos objetivos 

mais amplos do Banco, visto que busca reduzir a volatilidade macroeconômica que atinge 

desproporcionalmente os pobres; o segundo pilar é direcionado às regiões mais pobres e às 

famílias nos 40 por cento inferiores da distribuição de renda. 

47. O Relatório de Resultados da Implementação e Conclusão (ICR, Implementation 

and Completion Results Report) referente ao último DPL para o Rio Grande do Sul trouxe 

duas lições essenciais para esta operação. A primeira é a necessidade de uma forte coalizão 

social para realizar as reformas estruturais. Especificamente, no último DPL o Banco apoiou um 

programa arrojado de reformas, com algumas partes que não puderam ser plenamente 

implementadas devido à falta de apoio do legislativo estadual e de grupos da sociedade civil 

organizada
9
. Portanto, esta operação tenta se concentrar em medidas viáveis de implementação 

em curto prazo e com alta probabilidade de serem sustentadas. A segunda lição refere-se ao 

momento do empréstimo. Esta operação irá apoiar o Governo, no último ano do governador atual 

e também no início do próximo Governo, durante um período de estresse fiscal, permitindo ao 

Governo manter os investimentos públicos e ao Banco manter o diálogo de políticas públicas 

com o novo Governo. Uma lição geral, que também se aplica a esta operação, é a importância de 

reforçar-se a apropriação da operação pelo Governo. 

4.2. AÇÕES PRELIMINARES, RESULTADOS E BASES ANALÍTICAS 

Pilar I. Fortalecimento da Gestão Fiscal 

                                                           
9
 A reforma do sistema previdenciário dos servidores públicos, apoiada pelo primeiro DPL mas não implementada 

durante o DPL, foi implementada posteriormente pela atual administração. 
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48. O tema comum do pilar fiscal é aumentar a receita e promover a redução das 

despesas. As ações de políticas têm como objetivo aumentar a receita - não aumentando os 

impostos, mas melhorando a eficiência de arrecadação. Do lado dos gastos, este pilar apoia ações 

de políticas que visam promover economias nos gastos. Essas economias podem ser obtidas em 

curto prazo, por meio de ações relativas à política de compras / licitações, ou em longo prazo, 

através de ações de custeio, despesas fiscais e passivos contingentes. 

49. As Ações Prévias do pilar de gestão fiscal se baseiam nos componentes do DPL 

anterior concedido pelo Banco, apoiando ações de políticas complementares. Com o 

primeiro DPL, o Banco ajudou o GRS a adotar técnicas mais modernas de compras e estimar o 

custo de suas medidas relativas aos gastos tributários. Na sequência, esta operação irá apoiar a 

melhoria dos mecanismos usados pelo setor público para pesquisar os preços praticados no 

mercado e a implementação gradual das análises dos benefícios dos gastos tributários. 

50. O RS é um dos Estados mais transparentes e avançados do Brasil na estimativa de 

seus gastos tributários. Com o apoio do Banco, o Estado passou a calcular e divulgar os valores 

anuais dos gastos tributários, discriminadas por várias classificações. O alto volume de gastos 

tributários é um problema bastante grave no Rio Grande do Sul, levando-se em consideração 

todas as outras limitações enfrentadas pelo Estado para mobilizar receitas. O Governo tem a 

missão de avaliar a efetividade dos gastos tributários. 

51. Sendo assim, o Banco irá apoiar o Governo no estabelecimento de uma política para 

avaliar gradualmente os novos gastos tributários. Atualmente, os pedidos de gastos tributários 

são recebidos pela SEFAZ e analisadas sem qualquer procedimento padrão e, em seguida, 

enviadas, embora não formalmente, ao Secretário e ao Governador, para decisão final. O 

Governo quer melhorar este processo, através da determinação legal de que todos os gastos 

tributários sejam avaliadas ex-ante e contenham: (i) um objetivo claro e (ii) ao menos um 

indicador de eficácia. Além disso, o GRS se comprometerá a reavaliar periodicamente essas 

medidas de gastos tributários; o resultado das avaliações será apresentado formalmente ao 

Secretário. Esta política abrangerá novas gastos tributários, mas espera-se também que ela 

abarque a maior parte dos gastos tributários ao longo do tempo, já que as gastos tributários 

correntes têm datas de vencimento e precisariam passar por um novo processo de renovação.  

 Ação Prévia #1: O Governo do Rio Grande do Sul melhorou seus processos de avaliação 

de novos gastos tributários. 

 Resultados: O percentual das medidas de gastos tributários sob controle do Governo foi 

avaliado, de acordo com os novos procedimentos. 

52. O Rio Grande do Sul tem um volume elevado de dívida ativa. A dívida ativa totalizou 

R$ 30 bilhões em 2012, equivalente a 121 por cento das receitas tributárias anuais. Este 

problema não se limita ao Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a relação entre as dívidas e as 

receitas fiscais atingiu 185 por cento em 2012. Algumas das causas por trás de desta relação tão 

alta estão fora do controle do Estado, como a lentidão do sistema judiciário e a dificuldade de 

arresto dos bens de contribuintes inadimplentes. No entanto, outras razões por trás do fraco 

desempenho da cobrança de impostos em atraso no Rio Grande do Sul - como ineficiências no 

processo de cobrança - podem ser tratadas pelo Estado. 

53. O GRS realizou várias iniciativas para agilizar a cobrança de impostos em atraso. 
Por exemplo, foi solicitado que os agentes fiscais acumulassem diversos débitos de menor valor 
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do mesmo devedor antes de entrar na justiça. Além disso, a SEFAZ tem recorrido a métodos de 

cobrança alternativos e mais econômicos. Estas iniciativas são orientadas por uma série de 

diretrizes estratégicas. As diretrizes incluem: acelerar as ações da Secretaria assim que surgirem 

dívidas em atraso, agilizar os fluxos internos de trabalho para reduzir o tempo necessário de 

processamento interno e centrar os esforços nos casos com maior probabilidade de recuperação e 

valores mais altos. Todas essas diretrizes existem na forma de conhecimentos tácitos, mas não 

são formalizadas. Terão que ser desenvolvidos novos procedimentos formais para 

institucionalizar essas políticas. A ação prévia, apoiada pelo DPL, ajudará a SEFAZ a consolidar 

todos os seus esforços de cobrança de dívidas fiscais em atraso em um único documento de 

política, explicitando as diretrizes estratégicas e exigindo a elaboração de um manual operacional 

para a execução de impostos atrasados. Como resultado desta implementação, espera-se um 

aumento da recuperação de impostos em atraso e também que a política se torne 

institucionalizada e sustentável. A previsão é de que a política aumente a receita em R$ 45 

milhões por ano. 

 Ação Preliminar #2: O Governo do Rio Grande do Sul estabeleceu procedimentos para 

orientar a recuperação de impostos atrasados, reduzindo o tempo de processamento, e 

priorizando os casos com valores elevados e alta probabilidade de recuperação; e critérios 

para medir os resultados das ações de recuperação de impostos atrasados. 

 Resultados: Aumento da parcela de impostos em atraso recuperados no prazo de 60 dias a 

partir de sua geração. 

54. Com o apoio do Banco, o Rio Grande do Sul tem avançado em suas práticas de 

compras públicas. No DPL anterior, o Banco apoiou o fortalecimento da unidade central de 

compras, que promoveu a adoção de métodos de aquisição mais modernos - como pregões 

(leilão invertido) e registro de preços. Posteriormente, a unidade foi elevada à categoria de 

subsecretaria e foram contratados novos funcionários concursados. Além disso, esta unidade 

central vem realizando análises para fundamentar as decisões sobre o custo-benefício de se 

agrupar e consolidar os processos de compras públicas, bem como as políticas para aumentar a 

participação de pequenas e médias empresas nas compras do Governo. 

55. O próximo passo para melhorar os processos de compras públicas é trabalhar na 

forma como o Governo obtém informações sobre os preços praticados em seus processos de 

compras. Atualmente, o Estado não dispõe de uma pesquisa estruturada de preços para informar 

seus processos de compras. Portanto, o funcionário responsável pelo processo de compras 

precisa fazer uma pesquisa por telefone com três fornecedores, identificando-se e, desta forma, 

trazendo um viés para a pesquisa. Como resultado, os processos de compras públicas costumam 

começar com preços fixados em um nível mais elevado do que os preços médios de mercado; 

dependendo da competitividade do processo, isso pode fazer com que o Governo adquira itens 

acima do preço de mercado. Para resolver esta assimetria de informações, o GRS se baseia no 

banco de dados da nota fiscal eletrônica, que registra o preço de todas as operações sujeitas à 

tributação de ICMS no Estado. Esta informação está sendo passada aos servidores públicos 

responsáveis pelas compras públicas e usada para definir os preços iniciais e também para 

negociar mais descontos no preço final, caso os preços sejam muito diferentes dos preços do 

banco de dados. O Governo tem usado essas informações em modo experimental e, para 

expandir seu uso, vem incluindo progressivamente as informações de códigos de barras em seu 

catálogo de compras. Desta forma, ele será capaz de comparar o código de barras em seu 

catálogo de compras aos códigos de barras dos fornecedores e garantir o uso de informações 
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corretas de preço. Para tal, o Governo recorreu às regulamentações federais, que exigem que 

determinadas classes de produtos - como os farmacêuticos - tenham códigos de barras. Ao fazer 

isso, o Governo trata das restrições legais ao uso mais amplo de tais informações - ou seja, a 

alegação de que a exigência universal do uso do código de barras nos produtos por parte dos 

fornecedores restringiria a concorrência. A obrigação da existência do código de barras em vigor 

atualmente no mercado é suficiente para o Governo alcançar os resultados propostos. 

 Ação Preliminar #3: O GRS determinou o uso de informações de preços do banco de 

dados da nota fiscal eletrônica como preço de referência em seus processos de aquisição de 

bens. 

 Resultados: O aumento da proporção de bens adquiridos, expressa como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

percentagem do valor total dos bens, utilizando informações de preços do banco de dados 

da nota fiscal eletrônica. 

56. O GRS está na vanguarda do desenvolvimento de uma política de custos para o 

setor público. O Rio Grande do Sul, assim como outros Estados brasileiros, está desenvolvendo 

sua política de custos para cumprir a legislação federal que segue os International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS). No entanto, o GRS encontra-se em uma fase de implementação 

mais avançada do que outros Estados. Além disso, a política do Estado lhe possibilita tratar as 

questões da eficiência e custo-efetividade dos gastos por meio de técnicas mais avançadas. Uma 

das vantagens é a criação e utilização do conceito de centro de custo, o que permite ao Estado 

alocar uma parcela maior de suas despesas de forma direta, evitando o rateio de custos para 

despesas comuns. Além disso, visto que o centro de custo é o menor nível administrativo (há 

cerca de 20.000 centros de custo no GRS), fica mais fácil conectar os custos aos serviços e obter 

valores preliminares de custo-efetividade, mesmo antes do Estado proceder ao custeamento dos 

serviços públicos, que é o próximo passo planejado. 

57. O objetivo do sistema de custos é gerar informações para uso gerencial pelas 

entidades do Governo. O desafio, porém, é promover a mudança de comportamento necessária 

e a utilização de informações de custos em prol da melhoria da gestão pública. Portanto, o GRS - 

por meio de seu órgão de controle interno - está solicitando que todas as secretarias que haviam 

implementado o sistema e a política de custos há mais de um ano em 2014 (ao todo, 14 

secretarias) produzam um relatório de gestão utilizando dados de custo incluídos nos relatórios 

anuais das entidades. Além disso, o relatório necessariamente destacaria o efeito prático da 

análise de custos (redução de despesas, aumento de produtividade, etc.) e também seria 

publicado no Portal da Transparência do Estado. 

 Ação Prévia #4: O GRS determinou que todas as suas secretarias que implementaram o 

Sistema e a Política de Custos há mais de um ano preparassem um relatório gerencial de 

custos. 

 Resultados: Aumento do número de relatórios gerenciais de custos elaborados pelas 

entidades do Governo. 

58. Um problema relacionado à dívida é a questão dos passivos contingentes. As duas 

principais fontes de passivos contingentes no Estado são as ações judiciais referentes aos 

contratos de trabalho de servidores públicos e aos impostos e contribuições sociais que não 

foram pagos em tempo hábil, que passam a ser passivos contingentes porque o momento do 

pagamento é incerto e o valor e forma de pagamento podem ser contestavéis. Este último 
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problema é mais prevalente na chamada administração indireta, que engloba fundações e 

empresas públicas que têm mais autonomia e menos supervisão do Tesouro do Estado, muito 

embora não sejam instituições plenamente autônomas. Atualmente, o Estado não tem controle e 

nem fiscaliza as decisões administrativas que são potenciais fontes de passivos contingentes. 

Além disso, o Estado também não tem controle adequado sobre os passivos contingentes que 

estão em um estágio mais avançado - ou seja, ações judiciais que estão em fase de discussão e 

que podem gerar despesas novas e imprevistas para o Estado. Essa falta de controle e informação 

compromete a gestão fiscal do Estado, já que as decisões referentes às políticas públicas podem 

acabar não sendo executadas devido a gastos de última hora gerados por passivos contingentes. 

59. O GRS instituiu um grupo de trabalho para propor uma política de gestão dos 

passivos contingentes. A orientação geral da política recai sobre o controle e a prevenção, 

evitando a criação de novos passivos. O objetivo da política será identificar e monitorar os 

passivos contingentes e estimar o seu impacto. Isso exigirá novas rotinas de trabalho nas 

entidades de controle interno e na PGE, bem como um fluxo sistemático de informações entre a 

PGE e a SEFAZ. Ela também definirá as devidas medidas de mitigação de impacto e criará um 

mecanismo de tomada de decisões para as ações políticas que possam gerar passivos 

contingentes. Por fim, as regras de contabilidade do processo de implementação exigirão que os 

passivos sejam registrados no balanço patrimonial e que possam fazer parte da Dívida 

Consolidada Líquida limitada pela LRF, destacando a importância da política. O 

desenvolvimento e implementação dessa política resultarão em uma compreensão mais ampla da 

situação fiscal do Estado e na redução do acúmulo de passivos contingentes no futuro. 

 Ação Preliminar #5: O GRS criou uma política para identificar e estimar os riscos fiscais 

gerados pelos passivos contingentes e prevenir e mitigar seu impacto fiscal. 

 Resultados: Efetivação de novo instrumento de política para administrar os passivos 

contingentes. 

Pilar II. Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos       

60. Este pilar tem o objetivo de promover a irrigação sustentável e fortalecer o Sistema 

Estadual de Gestão de Recursos Hídricos (GRH). Ele apoia as ações de políticas que 

promovem o planejamento estratégico adequado à irrigação sustentável voltada para a geração de 

renda e desenvolvimento econômico. Do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, ele apoia 

ações de políticas que fortalecem as instituições gestoras de recursos hídricos e as ferramentas de 

planejamento, melhorando a integração entre o sistema de gestão de recursos hídricos e seus 

diversos usuários. 

61. O GRS tem envidado esforços para melhorar a segurança da água e aprimorar o 

planejamento e a implementação da irrigação. No Rio Grande do Sul, a agricultura irrigada e 

o aumento da capacidade de armazenamento de água são meios importantes de prevenir a 

escassez sazonal de água relacionada à seca. O Estado já tomou decisões importantes em relação 

às políticas, nomeadamente a elaboração e aprovação da Política Estadual de Irrigação. 

Considerando-se a importância da agricultura irrigada para o Estado, ficou claro para o GRS que 

será fundamental o Estado integrar essa política a política estadual de recursos hídricos, bem 

como a iniciativas futuras proativas e coordenadas da preparação para a seca. 

62. A Política Estadual de Irrigação atende a uma demanda antiga do setor agrícola, de 

se ter uma política de irrigação abrangente. A Lei define os princípios, objetivos e 
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instrumentos (incluindo pesquisa e desenvolvimento, assistência técnica aos usuários da água, 

sistemas de informação, etc.) para a intervenção e priorização por parte do Estado. Ela estabelece 

que a política de irrigação deve ser executada em conformidade com os princípios da política de 

recursos hídricos do Estado; e trata a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 

implementação. As prioridades incluem a produção de alimentos e apoio especial a agricultores 

familiares e áreas de baixa renda e desenvolvimento social, com foco também em áreas com 

distribuição baixa ou irregular de chuvas. 

63. A Lei também estabelece o Plano Diretor de Irrigação no Contexto dos Usos 

Múltiplos da Água no Rio Grande do Sul (PIUMA) como mecanismo fundamental de 

planejamento para a agricultura irrigada. Este plano requer a participação de diferentes 

entidades do Sistema Estadual de Recursos Hídricos (ou seja, do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos - CRH-RS, dos comitês de bacias hidrográficas e do Departamento de Recursos 

Hídricos - DRH), em consulta com as entidades que representam os irrigadores. O plano inclui 

um diagnóstico da situação atual da agricultura irrigada e de seu potencial de crescimento 

sustentável, com base em um conjunto de parâmetros que inclui projeções de disponibilidade 

hídrica e demandas de outros usuários da água. É importante ressaltar que a expectativa é de que 

o plano proponha diretrizes e prioridades para a concessão de outorgas de água e de 

licenciamento ambiental para o setor da agricultura irrigada. A lei prevê que o PIUMA resulte na 

elaboração de planos de irrigação mais detalhados para os Territórios de Irrigação e Usos 

Múltiplos (TIUMAs). Tais planos de irrigação precisam estar alinhados com o plano de GRH da 

bacia hidrográfica onde estão situados os territórios correspondentes. 

64. A Lei estadual de Irrigação cria um Conselho de Gestão de Políticas de Irrigação. O 

Conselho é composto por nove entidades (SEPLAG, SOP, SEMA, SEAPA, SDR, SDPI, IRGA, 

FEPAGRO e FEPAM) e possui várias atribuições, incluindo: (i) coordenar e integrar as ações do 

setor público relacionadas à irrigação, (ii) estabelecer as normas e decretos para implementar a 

Política Estadual de Irrigação, (iii) aprovar o PIUMA e seus planos de irrigação subsequentes e 

mais detalhados para cada território (TIUMA) definido dentro das bacias hidrográficas, (iv) 

consolidar e coordenar os programas, projetos e ações públicas de irrigação em nível estadual 

para implementar a Política de Irrigação, e (v) administrar o Fundo Estadual de Irrigação, criado 

por Lei. 

65. A Política Estadual de Irrigação será implementada através de diferentes 

programas, projetos e ações, a serem estabelecidos por lei ou regulamento. Uma das 

iniciativas é o Programa "Mais Água, Mais Renda",
10

 criado por lei mediante aprovação pela 

Assembleia Legislativa do Estado, em maio 2013, para promover o uso de métodos de irrigação 

para aumentar a resiliência do setor agrícola à seca e aumentar a produtividade e a renda dos 

agricultores de pequeno e médio portes (ou seja, com área irrigada máxima de 100 ha por 

produtor). Suas principais características incluem: (i) apoio à concessão de licenças ambientais e 

outorgas temporárias de uso da água, inclusive de pequenos açudes usados para o 

armazenamento de água (com área de superfície inferior a 10 ha) para facilitar os procedimentos 

                                                           
10

O Programa foi instituído em março 2012, por decreto; ele foi aprovado em lei pela Assembleia Legislativa do 

Estado de maio de 2013. O Conselho de Gestão da Política de Irrigação do Estado garantirá a compatibilidade do 

programa com a Lei da Política Estadual de Irrigação, permitindo o alinhamento com os princípios, objetivos e 

diretrizes da Política. 
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iniciais de acesso ao crédito, e (ii) subsídios
11

 para equipamentos de irrigação e a construção e / 

ou ampliação de pequenos açudes de armazenamento de água para fins de irrigação
12

. 

66. As atividades do Programa Mais Água, Mais Renda focam na região noroeste, onde 

se estima que, atualmente, apenas dois por cento da produção agrícola e três por cento dos 

agricultores utilizem técnicas de irrigação. O Programa visa irrigar uma área adicional de 

100.000 ha em um período de três anos. Além disso, o programa prevê a formação e capacitação 

de: (i) engenheiros, para garantir projetos adequados de irrigação, e (ii) produtores agrícolas, 

para garantir práticas eficientes de irrigação e uma gestão racional da água, inclusive durante as 

secas e em condições onde a disponibilidade de água é limitada. Nos próximos dois anos, espera-

se que o Programa beneficie mais de 3.000 agricultores de pequeno e médio portes localizados 

na região noroeste do Estado. 

 Ação Prévia #6: O GRS reforçou o seu comprometimento com as práticas sustentáveis de 

agricultura irrigada, por meio do alinhamento do Programa 'Mais Água, Mais Renda' às 

suas políticas de Irrigação e Recursos Hídricos. 

 Resultados: Aumento do número de pequenos e médios agricultores que aderiram ao 

Programa 'Mais Água, Mais Renda'. 

67. A implementação da Política Estadual de Irrigação precisará ser consistente com a 

Política Estadual de Recursos Hídricos. Isto requer um esforço coordenado de planejamento 

da gestão da irrigação e dos recursos hídricos, tanto em nível estadual (o PIUMA e o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos) quanto em nível de bacias e sub-bacias hidrográficas (os planos 

territoriais de irrigação e os planos das bacias hidrográficas). Em nível do projeto, o uso da água 

para agricultura irrigada requererá a concessão prévia da outorga de uso de água pelo DRH. 

Além disso, as práticas que garantem a sustentabilidade da política de irrigação requerem um 

conhecimento mais detalhado da disponibilidade de águas subterrâneas e superficiais, bem como 

sistemas de apoio à tomada de decisões, para garantir a alocação adequada da água e minimizar 

os conflitos entre os usuários. Funcionários bem treinados, a capacitação e os sistemas de 

informação são os principais fatores de promoção do desenvolvimento.  

68. O fortalecimento do Sistema Estadual de Recursos Hídricos é de suma importância. 

O DRH precisará de grande fortalecimento da sua capacidade interna para poder analisar e 

processar o número crescente de outorgas de uso da água para fins de irrigação e liderar a 

integração dos esforços de planejamento da irrigação e dos recursos hídricos em todo o Estado. 

O DRH é responsável por integrar o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que inclui o CRH-

RS, os comitês de bacias hidrográficas e o próprio DRH. O DRH também: (i) presta assistência 

técnica ao Conselho de Recursos Hídricos, (ii), é responsável pela concessão de outorgas de uso 

da água nos rios do Estado, (iii) coordena a implementação do plano de GRH do Estado, (iv) 

regulamenta o funcionamento do banco de dados e da rede hidrometeorológica, (v) mantém um 

Sistema de Informações sobre os Recursos Hídricos do Estado, juntamente com o Sistema 

                                                           
11

Há três linhas de crédito disponíveis, com prazos de pagamento que variam de oito a doze anos. O Governo 

reembolsará a primeira e última parcelas anuais do financiamento, nas seguintes proporções: 100% para os pequenos 

agricultores familiares; 75% para os agricultores de médio porte e 50% para os demais agricultores. Além disso, os 

subsídios serão calculados com base em um montante máximo de R$ 500 mil por empréstimo; o montante que o 

Governo está autorizado a empenhar anualmente na forma de subsídios é limitado a R$ 45 milhões. 
12

Licenças ambientais e outorgas temporárias de uso da água são concedidas sob estas circunstâncias especiais, com 

o objetivo de facilitar os processos de solicitação de acesso ao crédito. O processo completo de concessão de 

licenças ambientais e outorgas de água terá de ser seguido na renovação das licenças e outorgas após quatro anos.  
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Nacional e (vi) cria e mantém um cadastro dos usuários da água. 

69. O GRS iniciou um esforço de contratação de funcionários e aprovou esquemas de 

incentivo para as instituições de GRH. Até o momento, o DRH tem sido incapaz de realizar 

suas funções adequadamente por uma série de razões, incluindo a falta de pessoal técnico e 

administrativo, de planos de carreira adequados e de estruturas de incentivo, bem como a falta de 

dados, equipamentos e ferramentas para estimar a disponibilidade e os usos da água nas bacias e 

determinar as outorgas de uso da água. Ao concordar em iniciar um processo de contratação que 

resultará no aumento, em seis vezes, do número de funcionários técnicos permanentes do DRH 

(ou seja, de 8 para 48 funcionários), o Estado se comprometeu a reforçar expressivamente a sua 

estrutura institucional de GRH, tanto em nível central quanto de bacia hidrográfica, 

reconhecendo a importância do uso sustentável dos recursos hídricos para aumentar a capacidade 

de resistência à seca do setor agrícola. Esta decisão foi precedida por outra decisão do Estado, de 

conceder um bônus adicional de 60 por cento sobre os salários-base dos funcionários do DRH.
13

 

 Ação Prévia #7: O GRS reforçou a capacidade institucional de seu Departamento de 

Recursos Hídricos, através da aprovação do reforço do quadro de funcionários e do 

lançamento do processo seletivo correspondente. 

 Resultados: Os planos de bacias hidrográficas foram concluídos, discutidos e aprovados 

pelos comitês de bacias hidrográficas, com a supervisão e facilitação da equipe do DRH. 

70. Ao despeito da boa situação hidrológica do Estado, os conflitos entre os usos da água 

-  especialmente em relação à irrigação versus o abastecimento urbano e rural - tenderão a 

se tornar cada vez mais graves e frequentes caso os instrumentos da política de recursos 

hídricos não sejam implementados. Quando tomam suas decisões, os investidores esperam que 

haja um arcabouço técnico e jurídico adequado para o planejamento e gestão dos recursos 

hídricos. O incremento da eficiência e da capacidade de gestão dos recursos hídricos deve 

contribuir para a redução dos riscos de investimento. Neste sentido, o Estado vem avançando na 

conclusão do Plano Estadual de Recursos Hídricos - que será promulgado em lei até o início de 

2014 -, na elaboração de oito planos de bacias hidrográficas (apenas uma das vinte e cinco bacias 

hidrográficas do Estado já concluiu seu plano de recursos hídricos), no diagnóstico de 

disponibilidade hídrica por bacia hidrográfica, na contratação do Sistema Estadual de 

Informações sobre Recursos Hídricos - incluindo um mecanismo de apoio à tomada de decisões 

na emissão de direitos de uso da água - e na instalação de 120 novas estações 

hidrometeorológicas em bacias hidrográficas importantes. 

71. O Estado do Rio Grande do Sul também está introduzindo mecanismos de                                                                                                     

comparação de desempenho (benchmarking) para consolidar o Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos. O Estado se comprometeu a melhorar o seu Sistema de Recursos Hídricos 

de modo mais amplo, aderindo ao Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO). Este é 

um programa baseado em resultados, concebido e implementado pela Agência Nacional de 

Águas (ANA) para ajudar os Estados a definir o nível atual de desenvolvimento de seus Sistemas 

de Recursos Hídricos, levando em consideração os objetivos e instrumentos estabelecidos pela 

Lei Federal de Recursos Hídricos, e definir metas anuais para um período de cinco anos, a serem 

discutidas e aprovadas pelo Conselho de Recursos Hídricos do Estado. Este acordo entre os 

níveis federal e estadual exige que o Estado meça o seu próprio desempenho e o compare ao de 
                                                           
13

 Estimativa do impacto total das duas medidas: os bônus e as novas contratações contabilizam R$ 4,1 milhões em 

2014 e R$ 5 milhões em 2015, o que equivale a 0,01 e 0,02 por cento da RCL projetada para os respectivos anos. 
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outros Estados. Espera-se que ele traga melhorias expressivas e mensuráveis: ao arcabouço 

jurídico e institucional dos recursos hídricos do Estado; ao planejamento; às ferramentas de 

informação e apoio à tomada de decisão; e aos instrumentos operacionais (por exemplo, as 

outorgas de uso da água, a cobrança pelo uso (precificação) da água, os planos de preparação 

para a seca, etc.). O acordo inclui um certo nível de apoio financeiro do Governo Federal para 

ajudar a alcançar as metas, mas requer, principalmente, que o Estado coordene as diversas 

intervenções do setor público relacionadas à gestão dos recursos hídricos. 

 Ação Prévia #8: O GRS aderiu ao Pacto Nacional pela Gestão das Águas, que estabelece, 

inter alia, metas para melhoria do arcabouço legal e institucional do Mutuário em relação 

aos recursos hídricos; ferramentas de planejamento, informação e apoio à tomada de 

decisões; e instrumentos operacionais, incluindo a disponibilidade de água, as outorgas de 

uso da água, a cobrança pelo uso da água e os planos de preparação para a seca; e assinou 

um acordo com a Agência Nacional de Águas do garantidor comprometendo-se a cumprir 

as metas específicas de gestão de recursos hídricos em troca do apoio financeiro. 

 Resultados: Estações hidrometeorológicas instaladas nas bacias dos principais rios, com 

informações analisadas pelo Estado. 

72. Os resultados de vários estudos setoriais orientaram o foco e a concepção do DPL 

(veja, na Tabela4, um resumo do trabalho de análise que subsidiou a operação). 

Tabela4 - Ações Prévias e Bases Analíticas do DPL 

Pilar Bases Analíticas 

Pilar I - Fortalecimento 
da Gestão Fiscal 

 Brazil’s intergovernment financial relations. Impacts and implications of 

recent and potential changes to Brazil`s subnational Fiscal Framework. 

(Araujo, J and Barroso, R., WB 2013)  

 Reform Priorities for Subnational Revenues in Brazil. (Ter-Minassian, T., 

Inter-American Development Bank Policy Brief IDB-PB-157, 2012). 

 Handbook on Best Practices on Tax Expenditures Measurement (CIAT 

2011) 

 Beyond the Annual Budget. Global Experiences with Medium-Term 

Expenditure Frameworks (BM 2013) 

 Review of International Practices for Determining Medium Term Resource 

Needs of Spending Agencies. Bottom-up Costing for Medium Term 

Expenditure Frameworks in Brazil and Indonesia. Governance Partnership 

Facility Trust Fund Project. (BM, no prelo). 

 Fiscal Risks: Sources, Disclosures and Management (IMF/ FAD, maio de 

2008  

Pilar 2 - Irrigação e 
Gestão de Recursos 
Hídricos       

 Efeitos da estiagem na economia do Rio Grande do Sul: uma abordagem 

multissetorial. (Fochezatto, A. e Grando, M. Z., Fundação de Economia e 

Estatística, Textos para Discussão nº 62, maio de 2009) 

 A Estiagem de 2011/2012 e sua Influência na Produção Agropecuária do 

Rio Grande do Sul: Nota Técnica Nº.10 (06/06/2012) 

CEMETRS /FEPAGRO/SEAPA 

 Plano Diretor de Irrigação no Contexto dos Usos Múltiplos da Água para o 

Rio Grande do Sul. Entraves ao desenvolvimento da irrigação no RS: 

Licenciamento ambiental e outorga. (Meirelles, F., abril de 2013)  

 Primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. 
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(SEMA, agosto de 2013)  

4.3. CONEXÃO COM A CPS E OUTRAS OPERAÇÕES DO BANCO  

73. A operação proposta é plenamente coerente e intimamente ligada aos objetivos da 

Estratégia de Parceria com o País (CPS) do Grupo do Banco Mundial com o Brasil para 

2012-2015 (Relatório No. 63731-BR), discutida pelos Diretores Executivos em 1º de 

Novembro de 2011. Este novo DPL será um componente importante para apoiar os resultados 

da CPS em todos os quatro pilares fundamentais: (a) reforço dos investimentos público e 

privado; (B) melhoria da prestação de serviços aos pobres; (C) reforço do desenvolvimento 

regional e territorial; e (d) apoio à gestão eficaz dos recursos naturais e do meio ambiente. 

74. A operação proposta é complementar ao Projeto existente de Fortalecimento dos 

Investimentos Públicos (SWAp). Através de seu pilar fiscal, este DPL visa fortalecer a gestão 

fiscal, o que tende a aumentar os recursos disponíveis para o investimento público. O SWAp tem 

uma abordagem de baixo para cima em relação ao investimento público, visando melhorar o 

planejamento e a implementação para aumentar a eficiência dos investimentos públicos. Além 

disso, os componentes de assistência técnica da Gestão de Risco de Desastre (GRD) e Ambiental 

analisam o outro lado do problema da variabilidade de precipitação - as inundações. Por último, 

o SWAp também apoia a modernização da unidade que administra as pensões, o que terá efeitos 

positivos na gestão fiscal. 

4.4. CONSULTAS, COLABORAÇÃO COM PARCEIROS DE DESENVOLVIMENTO 

75. O PPA e o Orçamento foram desenvolvidos através de um processo participativo e 

de consultas com uma ampla gama de partes interessadas (stakeholders). O Sistema Estadual 

de Participação Popular e Cidadã é um espaço de democracia participativa em que as pessoas 

elegem suas prioridades para inclusão no Orçamento, que será encaminhado ao poder executivo 

para votação na Assembleia Legislativa. Este processo inclui audiências públicas, assembleias 

regionais e municipais, fóruns regionais e votações abertas a todos os cidadãos, por via eletrônica 

e por pesquisas. Cerca de 1 milhão de pessoas participaram do processo de votação - mais de 10 

por cento da população do Estado.  

76. As consultas com as comunidades locais formaram a base para a priorização das 

ações do PPA, que estão totalmente alinhadas aos dois pilares do DPL - fiscal e de 

irrigação. Em particular, as políticas de gestão de recursos hídricos apoiadas por esta operação 

foram amplamente discutidas com as principais partes interessadas - incluindo diferentes 

usuários de água, representantes de vários Comitês de Bacias Hidrográficas, organizações de 

agricultores, autoridades locais, organizações não-governamentais, etc. - Através de uma série de 

oficinas e consultas regionais e por meio de um portal web onde estão publicamente disponíveis 

todas as Notas Técnicas e relatórios de consulta, revisados de acordo com as contribuições 

recebidas
14

. Estes esforços também têm sido apoiados pelo SWAp. Além disso, o BM vem 

apoiando o Estado em seus esforços de transparência e consulta. 

77. Visto que o Fundo Monetário Internacional (FMI) não trabalha diretamente com 

Governos subnacionais, não se espera uma colaboração direta com o FMI. No entanto, este 

DPL cumpre com as diretrizes de coordenação com o FMI em casos de empréstimos para 

políticas de desenvolvimento. 

                                                           
14

Informações sobre a abordagem altamente participativa usada na concepção das políticas mencionadas 

anteriormente estão disponíveis em www.piuma-rs.coop.br. 
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78. O BID é um parceiro importante e ativo no desenvolvimento do Estado. Ele apoiou o 

Governo do Estado em questões fiscais referentes à operação do PROCONFIS I. Atualmente, o 

BID também apoia o Estado através de um empréstimo de assistência técnica (PROFISCO) com 

foco na gestão fiscal. 

79. Esta operação é uma parceria com a operação PROCONFIS II do BID. Esta 

operação é um empréstimo do BID no valor de US$ 200 milhões, desembolsados em duas 

parcelas. O objetivo da operação é contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado, 

através do fortalecimento da gestão de recursos hídricos e do apoio à consolidação orçamentária 

iniciada na operação anterior. Ao todo, o BID apoia 40 ações preliminares nas áreas de recursos 

hídricos e gestão fiscal. O Banco e o BID estão apoiando o mesmo programa de Governo, 

embora isso se dê através de ações prévias diferentes. No entanto, algumas ações prévias são 

idênticas, como acontece no caso da ação prévia 8, que foi proposta pela equipe do BM para o 

Estado e, mais tarde, incluída também na matriz de políticas do BID. 

5. OUTRAS QUESTÕES DE CONCEPÇÃO E AVALIAÇÃO 

5.1. POBREZA E IMPACTO SOCIAL 

80. As ações de políticas apoiadas pelo DPL aqui proposto deverão ter um impacto 

positivo sobre a (redução da) pobreza, ao contribuir para a sustentabilidade fiscal, 

promover a responsabilização social e melhorar a gestão da água, com impactos 

potencialmente positivos sobre a agricultura. A PSIA depende da análise de dados 

secundários e dos resultados das consultas públicas realizadas anteriormente pelo GRS com os 

principais interessados e enfoca os impactos distributivos das Ações Prévias #6 (Política 

Estadual de Irrigação), #7 (Conselho de Gestão da Política de Irrigação do Estado) e #8 (o 

Programa "Mais Água, Mais Renda"), apoiados no âmbito do Pilar 2. Essas políticas terão os 

impactos mais diretos sobre as pequenas propriedades e os agricultores familiares - uma parcela 

expressiva da população pobre do Estado, que representa 80,5 por cento dos 1,2 milhão de 

pessoas que dependem da agricultura para sua subsistência. 

81. Os agricultores familiares têm ficado cada vez mais vulneráveis às secas cíclicas, já 

que sua renda depende, principalmente, da agricultura ou de sequeiro. A agricultura 

familiar tem passado por grandes oscilações de produção e enfrentado uma tendência de 

empobrecimento. Esta tendência pode ser atribuída, principalmente, ao fato de que as culturas de 

verão são muito sensíveis às secas sazonais. Estas secas afetam 98 por cento dos pequenos 

agricultores familiares, reduzindo a produtividade da agricultura familiar e causando prejuízos na 

ordem de 5 a 8 por cento do PIB a cada cinco anos. Historicamente, a estratégia dos produtores 

familiares tem sido de arcar com os prejuízos dos anos com secas críticas e lucrar com os anos 

chuvosos. No entanto, esta estratégia vem se tornado cada vez mais cara para os agricultores, à 

medida que os custos de produção e a produtividade aumentam com a adoção de novas 

tecnologias. Por consequência, os pequenos agricultores familiares têm enfrentado uma 

tendência recente de empobrecimento e maior vulnerabilidade social. 

82. Espera-se que estas políticas tenham efeitos distributivos que favoreçam os pobres, 

pois seu impacto positivo pode ser mais forte sobre os meios de subsistência dos pequenos 

agricultores familiares do que sobre a renda de agricultores de médio e grande portes. Os 

pequenos produtores têm menos capital e menos acesso à crédito para expandirem seus sistemas 

de irrigação e armazenamento de água. Eles também são mais vulneráveis a eventos climáticos, 

já que, comparativamente, dispõem de menos recursos e ativos para enfrentar os prejuízos 



27 

 

acarretados pelos anos de seca. Além disso, devido ao calendário agrícola, o período de colheita 

das principais culturas se estende ao longo da seca e as suas culturas de verão são mais 

dependentes da disponibilidade de água. Consequentemente, a renda e a capacidade de 

recuperação destes agricultores são fortemente afetadas pelos prejuízos decorrentes das secas 

cíclicas. As informações disponíveis mostram que a transferência das culturas não irrigadas, de 

áreas secas para áreas irrigadas, pode resultar em ganhos de produtividade de 244 por cento para 

o milho, 158 por cento para o feijão e 85 por cento para a soja (as principais culturas de verão) 

dos pequenos agricultores familiares.
15

 De modo geral, estima-se que a combinação dos 

resultados sociais e econômicos dessas políticas será positiva para a população pobre e 

vulnerável das áreas rurais mais necessitadas, visto que os resultados irão (a) aumentar a 

capacidade de resistência da população pobre às secas cíclicas; (b) melhorar sua capacidade de 

adaptação às mudanças climáticas; (c) proteger suas estratégias de subsistência contra as 

oscilações de produtividade de suas culturas principais; e (d) tornar sua renda mais estável e 

sustentável. Além disso, uma vez que a maioria destes agricultores familiares se enquadra no 

grupo dos 40 por cento mais pobres em termos de distribuição de renda, o aumento da renda 

desencadeado pelas ações de política apoiadas ajudará a combater a tendência de 

empobrecimento enfrentada por eles e a aumentar a prosperidade compartilhada. Devido à 

relevância da agricultura no Rio Grande do Sul, espera-se que eles também tenham um impacto 

positivo sobre a economia do Estado
16

. 

5.2. ASPECTOS AMBIENTAIS 

83. Não se espera qualquer impacto ambiental expressivo do Pilar 1, embora esperem-

se impactos líquidos positivos do Pilar 2. A implementação de uma prática de irrigação mais 

eficiente traz uma série de impactos positivos. Talvez as principais razões socioeconômicas para 

a adoção de um regime desta natureza sejam: aumentar a produtividade dos agricultores e evitar 

a perda de safras devido à falta de água. O impacto ambiental positivo mais óbvio é a 

conservação dos recursos hídricos. No entanto, a irrigação pode causar o aumento do índice de 

recarga das águas subterrâneas, devido às perdas decorrentes de percolação profunda. Estas 

perdas podem causar, inter alia, a elevação dos lençóis freáticos, alagamentos, aumento da 

salinidade do solo e lixiviação de nitrato. Com o uso de técnicas como a aspersão ou a irrigação 

por gotejamento, a água pode ser dirigida com maior precisão até a planta e, assim, aumentar a 

eficiência em 70% ou mais (com perdas de 30% ou menos). No entanto, o aumento da área de 

terra produtiva através da irrigação tem o impacto adicional de causar um aumento do uso de 

produtos químicos agrícolas. As principais culturas plantadas no Rio Grande do Sul (milho, soja, 

arroz e feijão) usam fertilizantes, herbicidas e pesticidas. À medida que a área de terra cultivada 

aumentar, haverá também um aumento do uso destes produtos químicos, que trazem vários 

impactos ambientais negativos e amplamente conhecidos (saúde humana, fauna, biodiversidade, 

poluição da água). 

84. O Estado tem a capacidade institucional para realizar a gestão e proteção 

ambiental; no entanto, as capacidades e os recursos disponíveis não são suficientes, 

resultando em limitações operacionais e quadro desfalcado de funcionários . O impacto 

ambiental global do DPL será positivo se as ações potencialmente benéficas forem expandidas e 

                                                           
15

As estimativas referentes às lacunas médias entre as culturas de sequeiro e as irrigadas nos últimos dez anos, 

preparadas pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio (SEAPA), estão disponíveis no site 

http://www.agricultura.rs.gov.br/conteudo/1032/?Mais_%C3%81gua%2C_Mais_Renda . 
16

 A análise completa da PSIA está disponível nos arquivos do projeto. 

http://www.agricultura.rs.gov.br/conteudo/1032/?Mais_%C3%81gua%2C_Mais_Renda
http://www.agricultura.rs.gov.br/conteudo/1032/?Mais_%C3%81gua%2C_Mais_Renda
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se forem adotadas estratégias para neutralizar os prováveis efeitos adversos, como a liberação de 

subprodutos agrícolas no meio ambiente. Estas estratégias devem ter dois focos: o aumento da 

capacidade operacional do sistema de governança ambiental e uma estreita coordenação entre os 

setores agrícola e de recursos hídricos. 

85. O Rio Grande do Sul dispõe de leis ambientais avançadas e está reforçando os seus 

sistemas de gestão. O desempenho do Estado em áreas críticas - como a gestão dos recursos 

hídricos, licenciamento ambiental e outras atividades de controle e supervisão - tem sido fraco. 

Por exemplo, o responsável pela área de Concessões de Outorgas da Água indicou que, em 

novembro de 2013, havia uma fila de, aproximadamente, 24.000 pedidos de outorga aguardando 

análise. Com exceção de alguns estudos acadêmicos, o Estado não possui um balanço hídrico 

detalhado por região, nem modelos hidrodinâmicos para informar as pessoas encarregadas das 

outorgas de uso da água. Os Comitês de Bacias Hidrográficas começaram a se mobilizar apenas 

recentemente e ainda estão longe de ter este insumo crítico para informar os seus planos de 

gestão das bacias hidrográficas. O Estado reconhece esta situação e, atualmente, está realizando 

um processo de contratação para aumentar o seu efetivo total com mais 197 pessoas. A 

Secretaria de Meio Ambiente pretende reforçar as suas capacidades de licenciamento e 

conformidade ambiental. Através do componente de assistência técnica do SWAP, o Banco está 

apoiando a implementação do SIRAM, o novo Sistema Integrado de Regularização Ambiental, 

bem como o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). O SIRAM irá integrar os sistemas de 

informação dos três órgãos ambientais do Estado: SEMA, FEPAM e FZB e, assim, melhorar 

expressivamente a capacidade de licenciamento e controle do Estado. Usando as conclusões e 

recomendações do ZEE, o Estado - através dos Comitês de Bacias Hidrográficas - evitará o uso 

inadequado do solo e, desta forma, aumentará a resiliência. 

86. O Estado tem sérios problemas de qualidade da água. Isso decorre do baixo 

percentual de esgoto tratado, da liberação de subprodutos agrícolas no meio ambiente e de graves 

contaminações em zonas industriais. O passivo ambiental destes locais é enorme e o Estado - 

através de diversas agências públicas - está trabalhando para identificar possíveis soluções.   

87. Apesar dos percalços enfrentados pelo Estado em garantir o cumprimento da 

regulamentação ambiental, os avanços já realizados e as melhorias em andamento 

demonstram que o Estado terá condições de gerir os impactos ambientais. 

5.3. ASPECTOS REFERENTES À GFP, AOS DESEMBOLSOS E À AUDITORIA 

88. O sólido arcabouço jurídico previsto na Constituição e em outras leis serve como 

base para a Gestão das Finanças Públicas (GFP) no Brasil. O arcabouço jurídico contempla 

uma forte competência de GFP em nível subnacional. O arcabouço traz definições claras das 

responsabilidades e arranjos institucionais das entidades Federais e subnacionais. Além disso, o 

Tribunal de Contas do Estado (TCE) é responsável pelo controle externo e o legislativo 

desempenha o papel de supervisão externa. O sistema de classificação orçamentária é regido por 

regras Federais alinhadas às normas internacionais. O processo de preparação do orçamento é 

bem ordenado e promove a participação de todos os principais interessados. O Estado vem 

cumprindo os prazos estabelecidos para a preparação dos principais documentos orçamentários e 

sua apresentação ao Legislativo, para apreciação e aprovação. 

89. O Estado tem um bom desempenho na contabilização e registro de transações, 

porque as regras e regulamentos contábeis são geralmente respeitados. O sistema de 

informações do Estado, FPE, também é adequado à maioria dos objetivos. O FPE possibilita a 
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identificação de todos os recursos transferidos do Tesouro para as unidades de prestação de 

serviços e também fornece informações sobre bens adquiridos e distribuídos de forma 

centralizada. O atual processo de programação financeira está funcionando bem. O uso do 

modelo de conta única do tesouro para a gestão de recursos, com responsabilidades claramente 

definidas, facilita as reconciliações bancárias de forma regular e oportuna.  

90. A GFP do Estado tem regras internas fortes e um bom controle sobre os 

compromissos. No entanto, uma série de deficiências ainda limitam a eficácia da função de 

auditoria interna, responsável por garantir a gestão e o funcionamento do sistema de controle 

interno. As funções de contabilidade e auditoria interna fazem parte do mesmo departamento da 

SEFAZ, conhecido como Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE).  No entanto, os 

pontos fracos do sistema e a consequente utilização de sistemas auxiliares por algumas unidades 

de prestação de serviços podem introduzir um elemento de risco e enfraquecer o ambiente de 

controle interno. 

91. As informações financeiras usufruem de alto nível de transparência, devido ao uso 

intensivo da internet. O Estado tem se mostrado capaz de preparar demonstrações financeiras 

oportunas e de alta qualidade. A GFP também possibilita a coleta, manutenção e geração dos 

dados financeiros necessários para tal. Algumas exceções foram identificadas pelo TCE, mas 

elas não foram consideradas sérias o suficiente para prejudicar, de modo geral, a consistência e a 

utilidade dos relatórios financeiros. 

92. A Constituição atribui a responsabilidade de auditar as demonstrações financeiras 

ao TCE, que é plenamente capaz de realizar auditorias de proporções razoáveis. 

Recentemente, o TCE vem apresentando os relatórios ao Legislativo em tempo hábil. As ações 

recomendadas costumam ser implementadas. 

93. Como resultado da análise descrita acima, a conclusão do Banco é de que o 

ambiente de GFP do Estado do Rio Grande do Sul é adequado à operação proposta. Além 

disso, a estratégia de desenvolvimento do Governo e as ações realizadas para implementar as 

reformas são um reflexo satisfatório de seu compromisso com a melhoria do ambiente de GFP. 

94. O ambiente de controle que rege as operações do Banco Central, por onde passará a 

conversão cambial do empréstimo, continua adequado. Esta conclusão baseia-se em 

avaliações realizadas pelo FMI e pelo Banco. A Avaliação de Salvaguardas do Banco Central do 

Brasil, realizada pelo FMI, concluiu que não há qualquer vulnerabilidade generalizada que possa 

comprometer a salvaguarda dos recursos do Fundo. O Banco também fez uma revisão das 

demonstrações financeiras do Banco Central, para avaliar a medida em que o ambiente de 

controle cambial continuará adequado. O Banco examinou as demonstrações financeiras 

auditadas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro, de 2006 a 2012, e um relatório da 

auditoria independente realizada por uma empresa internacional auditoria. O relatório continha 

um parecer sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras de todos os anos. 

95. Os recursos do empréstimo serão desembolsados mediante a execução satisfatória 

do programa do DPL. Uma vez que o empréstimo esteja em vigor, os desembolsos serão feitos 

pelo Banco para uma conta do Estado no Banrisul, um banco comercial que foi considerado 

aceitável pelo Banco Mundial por ser: (a) financeiramente sólido; (b) autorizado a manter a conta 

na moeda acordada entre o Banco Mundial e o Estado; (c) auditado regularmente, com relatórios 

de auditoria satisfatórios; (d) capaz de executar um grande número de operações rapidamente; (e) 

capaz de executar uma ampla gama de serviços bancários de forma satisfatória; (f) capaz de 
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fornecer um extrato detalhado da conta; (g) parte de uma rede satisfatória de correspondentes 

bancários; e (h) por cobrar taxas razoáveis por seus serviços. A conta será denominada em 

moeda estrangeira e não fará parte das reservas cambiais. No entanto, o Banco Central será 

informado sobre o depósito. O Estado garantirá que, após o depósito dos recursos na conta 

supramencionada, uma quantia equivalente será creditada no sistema de gestão orçamentária do 

Estado. O Estado enviará confirmação ao Banco de que: (i) os recursos do empréstimo foram 

recebidos na conta em moeda estrangeira, e (ii) um montante equivalente foi creditado na conta 

que financia as despesas orçadas. Tal confirmação será enviada ao Banco no prazo de 30 dias 

após o pagamento. Se os recursos do empréstimo forem utilizados para fins não elegíveis, 

conforme definidos no Acordo de Empréstimo, o Banco obrigará o Estado a reembolsar o valor. 

Devido às conclusões referentes à adequação do ambiente de gestão das finanças públicas do 

Estado, não serão necessários mecanismos fiduciários adicionais. 

5.4. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

96. A preparação deste empréstimo está sendo liderada pela Secretaria da Fazenda, que 

também é responsável pela coordenação e acompanhamento da operação. Considerando-se 

as reformas apoiadas por este DPL, a operação será executada pelas seguintes Secretarias: 

 Pilar I - Gestão Fiscal: (i) a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), (ii) a Secretaria da 

Administração dos Recursos Humanos (SARH) e (iii) a Procuradoria Geral do Estado (PGE);  

 Pilar II – Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos: (i) Secretaria de Obras Públicas 

Irrigação e Desenvolvimento Urbano (SOPE), (ii) a Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Agronegócio (SEAPA), e (iii) a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA).  

97. As atividades de monitoramento e avaliação dependerão, em grande medida, de 

indicadores existentes e conhecidos pelo cliente, promovendo a apropriação e reduzindo a 

necessidade de estabelecer recursos adicionais para acompanhar os indicadores de 

resultados desta operação. Será criado um manual, junto com o cliente e antes das negociações, 

detalhando a metodologia e as fontes de todos os indicadores. A agência de implementação será 

responsável por receber e consolidar as informações referentes a todos os indicadores. 

6. RESUMO DOS RISCOS E MITIGAÇÃO 

98. Os principais riscos desta operação são de natureza macroeconômica, ambiental e 

de desenvolvimento. No entanto, nenhum desses fatores de risco é considerado alto; eles são 

classificados como "moderados". Os aspectos relacionados a outros fatores de risco são 

considerados baixos.  

99. Riscos Macroeconômicos em Nível Federal. No ano passado, o ambiente 

macroeconômico do Brasil se deteriorou devido ao crescimento mais fraco do que o esperado, às 

pressões inflacionárias e ao enfraquecimento do Real.  No entanto, os níveis de dívida pública 

continuam sustentáveis e as reservas existentes permitiram que o Governo defendesse a taxa de 

câmbio. O principal risco macroeconômico é uma estagnação prolongada da economia, que 

poderia levar ao aumento dos níveis de endividamento e também afetar o equilíbrio fiscal do Rio 

Grande do Sul. Um ambiente econômico mais turbulento pode reduzir os recursos disponíveis 

para que o Governo dê prosseguimento aos seus esforços de gestão integrada dos recursos 

hídricos. Uma medida mitigadora dos cortes orçamentários que afetam os recursos hídricos é a 

existência de um fundo específico. 
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100. O principal risco ambiental reside na capacidade do Governo de garantir o 

cumprimento das regras ambientais de forma eficaz. A legislação ambiental brasileira é 

considerada avançada para um país de renda média e resguarda as preocupações do Banco com o 

impacto ambiental da operação; no entanto, a falta de informações (por exemplo, sobre os 

balanços hídricos) e de funcionários pode impedir o Estado de atingir o objetivo da operação 

dentro de parâmetros ambientalmente aceitáveis. O GRS está executando uma série de medidas 

de mitigação. O Governo está contratando novos servidores públicos concursados para a 

Secretaria de Meio Ambiente; as lacunas de informação sobre os recursos hídricos estão sendo 

tratadas, através da instalação de novas estações hidrometeorológicas e do desenvolvimento de 

um sistema de apoio à tomada de decisões sobre a concessão de outorgas de uso da água. O 

Banco também apoia este esforço através do componente de assistência técnica da operação 

SWAP. 

101. O risco de desenvolvimento da operação está mais relacionado a fatores de 

economia política. O Rio Grande do Sul é um Estado com tradição de não reeleger seus 

governadores; assim, os ciclos políticos tendem a ser mais curtos e as políticas podem ser 

revertidas mais facilmente pelos novos Governos. Para mitigar o risco de retrocesso da política, o 

Banco está apoiando políticas enquadradas no âmbito de uma política nacional, como a política 

de custos e o PROGESTAO. Além disso, as políticas apoiadas incluem reformas muito técnicas 

e específicas, que são totalmente apropriadas pelo quadro de servidores públicos em ambas as 

entidades governamentais e, portanto, têm baixa probabilidade de enfrentarem contratempos em 

eventuais transições do Governo. 

102. O risco global desta operação é considerado moderado. Todos os principais riscos 

identificados possuem medidas de mitigação adequadas e os riscos remanescentes são 

justificáveis pela operação.
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ANEXO 1: MATRIZ DE POLÍTICAS E RESULTADOS 

    

Ações Preliminares Resultados 

Pilar 1: Fortalecimento da Gestão Fiscal 

Ação Preliminar #1: O GRS melhorou seus processos de avaliação de novas 

renúncias fiscais. 

Evidência:  Ordem de Serviço no 005 da Subsecretaria da Receita a partir, de 

24 de março, de 2014 

 O percentual das medidas de renúncia fiscal sob controle do Governo foi 

avaliado, de acordo com os novos procedimentos. 
Linha de base (2012) = zero; 

Meta (2015) = 25 

 

Ação Preliminar #2: O GRS estabeleceu: (a) procedimentos para orientar a 

recuperação de impostos atrasados, reduzindo o tempo de processamento e 

priorizando os casos com valores elevados e alta probabilidade de 

recuperação; e (b) critérios para medir os resultados das ações de recuperação 

de impostos atrasados. 

Evidência: Portaria no. 55 da Subsecretário de Receita, de 30 de dezembro de 

2013 

 Aumento da quota de impostos em atraso recuperados no prazo de 60 

dias a partir de sua geração. 

Linha de base (2012) = 20,8%; 

Meta (2015) = 27% 

Ação preliminar #3: O GRS determinou o uso de informações de preços do 

banco de dados da nota fiscal eletrônica como referência em seus processos 

de aquisição de bens. 

Evidências:  Decreto Estadual 51.200, de 7 de fevereiro de 2014 

 O aumento da proporção de bens adquiridos, expressa como percentagem 

do valor total dos bens, utilizando informações de preços do banco de 

dados de notas fiscais eletrônicas. 

Linha de base (2012) = 0; 

Meta (2015) = 25 

Ação preliminar #4: O GRS determinou que todas as suas secretarias que 

implementaram o Sistema e a Política de Custos há mais de um ano 

preparassem um relatório administrativo de custos, como parte de seu 

relatório anual.  

Evidência: Instrução Normativa No 1 da CAGE, de 28 de março de 2014. 

 Aumento do número de relatórios administrativos de custos elaborados 

pelas entidades do Governo. 

Linha de base (2012) = 0; 

Meta (2015) = 14 
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Ações Preliminares Resultados 

Ação preliminar #5: O GRS criou um sistema para identificar e avaliar os 

riscos fiscais gerados pelos passivos contingentes e prevenir / mitigar seu 

impacto fiscal. 

Evidência:  Decreto Estadual 51,153, de 24 de janeiro de 2014. 

 Efetivação de novo instrumento de política para administrar os passivos 

contingentes. 

Linha de Base = Não; 

Meta = Sim 

 

Pilar 2  Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos       

Ação preliminar #6: O GRS alinhou o Programa 'Mais Água, Mais Renda' às 

suas políticas de Irrigação e Recursos Hídricos. 

 

Evidências: Lei 14.244, de 24 de maio de 2013.  

 Aumento do número de pequenos e médios agricultores que aderiram ao 

Programa 'Mais Água, Mais Renda'. 

Linha de base (2012) = 217 (pequenos proprietários) e 57 (proprietários 

médios); 

Meta (2015) = 3.000 (pequenos proprietários) e 300 (proprietários 

médios); 

 

Ação preliminar #7: O GRS reforçou a capacidade institucional de seu 

Departamento de Recursos Hídricos, através da aprovação do reforço do 

quadro de funcionários e do lançamento do processo seletivo correspondente. 

Evidência: Lei 14.477, de 23 de janeiro de 2014 e decisão incluída no 

processo nº 010210-24.00/13-2 (Despacho do Governador) pelo Governador 

sobre o processo seletivo, de 7 de fevereiro de 2014. 

 Planos de bacias hidrográficas concluídos, discutidos e aprovados pelos 

comitês de bacias hidrográficas, com a supervisão e facilitação da equipe 

do DRH. 

Linha de base (2012) = 1; 

Meta (2015) = 12 
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Ações Preliminares Resultados 

Ação preliminar #8: O GRS aderiu ao Pacto Nacional pela Gestão das Águas, 

que estabelece, inter alia, metas para melhoria do quadro legal e institucional 

do Mutuário em relação aos recursos hídricos; ferramentas de planejamento, 

informação e apoio da tomada de decisões; e instrumentos operacionais, 

incluindo a disponibilidade de água, as outorgas de uso da água, a cobrança 

pelo uso da água e os planos de preparação para a seca; e assinou um acordo 

com a Agência Nacional de Águas do garantidor comprometendo-se a 

cumprir as metas específicas de gestão de recursos hídricos em troca de apoio 

financeiro. 

Evidência: Decreto Estadual n° 50.741/2013, datado de 14 de outubro de 

2013, e Contrato 114/ANA/2013, assinado em 31 de dezembro de 2013 e 

publicado no Diário Oficial da União em 15 de janeiro de 2014. 

 Novas estações hidrometeorológicas instaladas nas bacias dos principais 

rios, com informações analisadas pelo Estado. 

Linha de base (2012) = 0; 

Meta (2015) = 80 
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OF.GG/SJL/UAJ - 013    Porto Alegre, March 21, 2014. 

 

 

 

LETTER OF DEVELOPMENT POLICIES 

 

Your Excellency, Dr. Jim Yong Kim 

MD. President of the International Bank for Reconstruction and Development - IBRD 

Washington, D.C. 

 

Mr. President, 

 

I would like to cordially salute you and start this letter by emphasizing the significant support that the 

International Bank for Reconstruction and Development - IBRD has been providing for reform and 

modernization of Public Administration programs in Latin America by supporting initiatives, aimed at 

institutional strengthening and bringing direct benefit to citizens. 

With regards to development programs already supported by IBRD disbursements in the State of Rio Grande do 

Sul, the following should be noted PNMRE – Program for Renovation and Maintenance of State Highways 

(1997); PRE – Program for State Reforms (1997); Pro-Rural Program - Natural Resources Management and 

Rural Poverty Alleviation (1997) and the Debt Restructuring and Fiscal Sustainability Development Program 

(2008). 

The State is currently implementing the Proredes–RS – Rio Grande do Sul Development Resumption Program, 

which aims to support the Government of Rio Grande do Sul in implementing actions that will expand the 

supply, improve the quality and efficiency of public goods and services and consolidate fiscal and 

macroeconomic progress with an aim to resume State development and thus reduce regional inequalities. 

The positive results obtained in the above mentioned programs position the International Bank for 

Reconstruction and Development - IBRD as a partner for this new operation, linked to the Program for 

Consolidation of Fiscal Equilibrium for the Development of the State of Rio Grande do Sul - PROCONFIS RS 

II, which aims to implement strategic and fiscal management actions to support fiscal equilibrium jointly with a 

specific component for strengthening water resources management, which are essential conditions for 

sustainability and competitiveness.  

In this regard, the State of Rio Grande do Sul, through its legal representative, the Governor of the State, 

requests the Bank a "Development Policy Loan - DPL", in the value of US$280 million (U.S dollars) to be 

disbursed in a single tranche. 

The Bank’s collaboration is directed at the structural adjustment of the State accounts aimed at increasing public 

investment capacity, particularly in regards to infrastructure, providing greater competitiveness, while we also 

seek to improve the management and quality of State public investments in water resources. 

The strong variations in the State’s agricultural production are directly related to periods of drought, which 

occur with greater or lesser intensity, on average five times every ten years. The most recent drought from 

2011-2012, resulted in a 28 percent reduction in production of the agricultural sector’s, with additional losses in 

the manufacturing industry, which played a determinant role for the state GDP growth of -1.8 percent in 2012. 

Furthermore, the Government has spent over R$160 million in the last three years on drought mitigation 

programs, which greatly undermines the maintenance of a sustainable fiscal scenario. 

Therefore, the policy actions of the two major policy areas of this DPL complement each other since fiscal 

equilibrium is closely linked to strengthening the management of water resources, and on the other hand, a good 
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fiscal performance generates more resources for direct investments in water resources management. It may be 

emphasized that due to their character, strengthening management and investments in these two areas, will 

result in a rapid gain for the State. 

In this regard, the State of Rio Grande do Sul will focus on the fiscal sector, particularly in the implementation 

of policy actions to increase revenue and reduce government spending. In the water sector, the actions are 

geared in particular towards improving management and qualification of investment and increasing the flow of 

resources in this fundamental field, which again will result in, a large return for the State and citizen benefit. 

In what follows, I lay out the reasons that motivated this request, as well as the structural reforms proposed for 

this operation. 

I – Background 

Restrictions on Rio Grande do Sul’s Development 

Rio Grande do Sul has a population of approximately 10.6 million, representing 5.6 percent of the Brazilian 

population, according to data from the 2010 census. The Gross Domestic Product (GDP) of the State was 

R$296.3 billion in 2012, representing 6.7 percent of the national GDP. Rio Grande do Sul is the fourth largest 

economy of Brazil, exceeded only by the States of São Paulo, Rio de Janeiro and Minas Gerais, in terms of 

GDP value. 

In recent years, Rio Grande do Sul has shown a reduction in economic space in the national scenario. The State 

is well ranked in reference to several indicators, but has not been able to grow at the same pace as the country, 

which currently consolidates a new pattern of economic and social development. The state economy has shown 

signs of lack of dynamism. The low level of public investment has made participation on national projects for 

accelerated development more difficult. 

In the last decade, Rio Grande do Sul’s GDP share in Brazil's GDP has showed a declining trajectory. In 2002, 

the State accounted for 7.1 percent of the national GDP, peaking at 7.3 percent the following year and in 2012, 

the share was 6.7 percent. 

The current infrastructure remains insufficient to increase State competitiveness and thus need public and 

private investments in order to be scaled up. Investment has suffered a reduction in State budget participation 

thus imposing an obstacle for economic growth, aggravating the weaknesses in infrastructure and hindering the 

potential growth of tax revenues. 

I hereby emphasize the State’s economy reliance on the agricultural sector and therefore, in this context, the 

importance of our water resources. Despite the extreme climate events, particularly droughts, which take place 

often in non-irrigated areas, wherein 5.6 million acres of soybeans, corn, tobacco, beans and vegetables are 

cultivated during spring-summer seasons, we have less than 2% of this area irrigated. 

Rio Grande do Sul’s GDP has showed high volatility throughout time, causing negative impacts on the 

economy and reducing long term potential growth. The main cause of this behavior is the frequent occurrence 

of droughts, causing major reductions in agricultural production and thus impacting the industrial and service 

sectors. 

Therefore, we would like to advance in the water sector through strengthening management instruments, 

planning structures, training and direct investments. 

Fiscal Aspects 

Since its adhesion to the Restructuring and Fiscal Adjustment Program - PAF with the Federal Government, the 

inception of the Fiscal Responsibility Law - LRF and the successful operation of the State Debt restructuring 

with IBRD, Rio Grande do Sul has exhibited an improving trend in its fiscal indicators. 

However, the need for State debt reduction, in conjunction with other fiscal constraints, resulted in a reduction 

in investments as a share of the state budget. The investment rate attained by Rio Grande do Sul is significantly 
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lower than those attained nationally. In 2009 (latest data available), according to data released by the National 

Treasury Secretariat (STN), the average investment rate of all states, was 15.1 percent of the Net Real Revenue, 

while in Rio Grande do Sul, this ratio was 3.83 percent. 

The rigidity faced by the Government in implemeting development policies actions, along with continued 

reductions in public investment, has been an obstacle for Rio Grande do Sul’s long run economic growth 

potential, therefore reducing, the possibility of expanding the tax base and consequently State revenue. 

II – Structural Reforms Associated to the Program 

The overall goal of PROCONFIS RS II is the consolidation and sustainability of the State’s fiscal equilibrium in 

the medium and long term, by strengthening fiscal management through supportive measures such as; an 

increase in the State’s own revenue, an improvement in the quality of expenditure and strengthening 

management and raising the level of investments in the water, thus allowing the State to increase its levels and 

quality of public investment for the benefit of its population. 

The program is structured in two major areas; fiscal and water resources, containing preliminarily, in summary, 

the following actions: 

1) Fiscal area: 

 um)   Estabelecimento de diretrizes para a realização de revisões periódicas de novas despesas fiscais;  

b) Establishment of strategic guidelines to direct the recovery of tax arrears; 

c) Establishment of a policy for the use of information retrieved from the electronic fiscal invoice system 

as a price reference in the procurement processes of the State; 

d) A gradual implementation of costing reports in the State agencies annual statement of accounts for the 

agencies that have already implemented the system. 

e) Establishment of a policy to identify, assess, prevent and mitigate the impact of contingent liabilities. 

2) Water sector: 

f)   Creation of the "More Water, More Income" Program by facilitating access to credit and subsidies for 

small farmers and promoting the use of more efficient irrigation techniques; 

g)  Restructuring of the Department of Water Resources – DRH of the Secretariat of the Environment, with 

the creation of new competencies for the positions of: agronomist, meteorologist, geologist, hydrologist and 

biologist. In addition to this, it is foreseen launch of a recruitment process for the DRH; 

h)  Adhesion to the "National Pact for Water Management", which sets targets to improve the legal and 

institutional structure of the State for water resources, planning, information and tools to support decision. 

With the reforms supported by IBRD in these two areas, we seek to remove the barriers mentioned above: the 

constraints to investment and State development, resulting in substantial improvement in the fiscal situation, 

creating an opportunity for the State to achieve a new level of investments. 

Lastly, the State of Rio Grande do Sul, through its legal representative, reaffirms its commitment in favor of the 

Consolidation of the Fiscal Equilibrium  Program of the State referred to in this letter, at the same time in which 

we thank the technical and financial support from the International Bank for Reconstruction and Development - 

IBRD - to be exerted by the requested loan and which would represent  a valuable support for the sustainability 

of the implementation of the reforms in the state of Rio Grande do Sul, enabling its development and benefiting 

the population as a whole. 

Cordially Yours, 

 

 

TARSO GENRO 

Governor of State 
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ANEXO 3: ANEXO DE RELAÇÃO COM O FUNDO 

 

A Satisfactory assessment letter from the Fund was received dated March 19, 2014.  
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ANEXO 4: PREMISSAS PARA A ANÁLISE FISCAL E SUSTENTABILIDADE DA DÍVIDA 

Pressupostos Cenário 1 (linha de base) Cenário 2 (PLC 238) Cenário 3 (Pior Caso) 

Receitas    

ICMS Presume-se que o ICMS cresça com o PIB do Estado e com 

a inflação, com sua elasticidade superior a 1 apenas em 

curto prazo. Além disso, presume-se que os preços da 

energia elétrica aumentem acima da inflação em 2014 e que 

os preços dos combustíveis sejam ajustados no final de 

2013.  

A receita do ICMS 

manteve-se fixa, em termos 

nominais, entre 2013 e 

2015. Depois disso, 

presume-se que o ICMS 

aumente com o PIB do 

Estado e com a inflação. 

IPVA e outros Presume-se que o IPVA e outros impostos aumentem com o PIB do Estado e com a 

inflação, com a exceção de IRRF (incluído em outros) que, espera-se, aumentará junto com 

as despesas de folha de pagamento. 

Contribuições Espera-se que as contribuições aumentem com as despesas de folha de pagamento 

Transferências de Capital Permaneceram na marca de R$ 200 milhões por ano - com exceção de 2014, ano em que o 

Estado espera receber R$ 400 milhões 

FPE O FPE cresce de acordo com as projeções do Governo Federal, mas levando em 

consideração a redução gradual do coeficiente de Estado - de 2,35 para 2,19 - de acordo 

com a lei promulgada em 2013. 

Outras Transferências Presume-se que as outras transferências aumentem junto com o PIB nacional e com a 

inflação. 

Outras receitas correntes Estima-se que elas aumentem com a inflação e o PIB, com exceção da receita de juros, que 

cresce apenas com a inflação. 

Receitas extraordinárias Foram incluídos R$ 250 milhões em 2013 e R$ 300 milhões em 2014, devido a um 

programa de anistia de impostos em atraso  e à emissão de debêntures, respectivamente 

Despesas    

Folha de pagamento A folha de pagamento aumenta em 3 por cento por ano, 

mais o impacto dos aumentos salariais já aprovados em lei. 

Depois disso, presume-se que ela aumente com a inflação - 

a não ser nos casos de trabalhadores em áreas que não a 

educação e a segurança, cujos salários, em 2016-2018, 

aumentarão a um nível abaixo da inflação. 

Mesma suposição que nos 

cenários anteriores, mais um 

aumento de R$ 2,5 bilhões 

na folha de pagamento da 

educação em 2014. 

Pagamento de juros e 

amortização da dívida 

Os pagamentos são obtidos a partir de análises de sustentabilidade da dívida, cujos valores 

e  custos dos empréstimos são fornecidos pelo Estado. 

Transferências aos 

municípios 

Aumento de acordo com impostos compartilhados (ICMS e IPVA) 

Bens e Serviços - Saúde Os gastos com a saúde deverão aumentar expressivamente em 2013 e 2014, em resposta 

aos gastos obrigatórios requeridos por lei federal e, em seguida, deverão aumentar em 

consonância com as receitas fiscais e das transferências, conforme exigido pela legislacão. 

Mercadorias e Serviços - 

outros 

Esta despesa cresce a 70% da inflação de 2013 a 2016 e, em seguida, em ritmo alinhado à 

inflação. 

Investimentos em ativos 

não-financeiros 

Estima-se que os investimentos cairão a 2 por cento da DCL em 2015 e depois aumentarão 

gradualmente, até atingir 4 por cento da DCL. 

Investimentos em ativos 

financeiros 

2013 na média dos dois últimos anos e, em seguida, aumentam com a inflação e PIB 

Novos Empréstimos Os novos empréstimos são fixados em um nível necessário para cobrir os pagamentos de 

amortizações líquidas e empréstimos líquidos até 2020; em seguida, novos empréstimos 

permanecerão constantes. Presume-se que novos empréstimos serão concedidos por 

instituições multilaterais (2/3) - em média, à taxa Libor mais spread de 1 por cento - e 1/3 

pelo o BNDES, à TJLP mais spread de 1,1 por cento. 

Vendas de Ativos Aumentam com a inflação. 

 


