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Mensagem do Presidente 

 

 Quando aceitei assumir a Presidência da Fundação de Economia e Estatística, 

me coloquei diante do desafio de, ao mesmo tempo, preservar a história e a tradição 

de mais de quatro décadas de estudos e construção de indicadores sobre o Rio Gran-

de do Sul e preparar a mesma para os próximos 40 anos. A sociedade de hoje, can-

sada de erros de políticas públicas do passado, anseia por respostas objetivas dos 

agentes públicos, que sejam baseadas em fundamentos estatísticos sobre a eficácia 

dessas ações. Não há mais espaço para demagogia, discursos fáceis e rasteiros que 

vendem ilusões mirando apenas a próxima eleição. A sociedade merece mais. 

 Nesse sentido, compreendi que a FEE das próximas quatro décadas deveria 

estar aberta à sociedade e ao Estado, disposta a trabalhar junto com os órgãos do 

Governo e entidades do setor privado, auxiliando na resolução de problemas concre-

tos. Afinal, nos dias de hoje, as políticas públicas não podem apenas ter boas inten-

ções. Elas precisam também gerar bons resultados. Sua formulação inicial deve estar 

baseada na realidade do Estado, e, para tanto, são indispensáveis estatísticas e indi-

cadores que sejam capazes de descrevê-la com a maior precisão possível. Depois de 

formuladas e implementadas, as políticas ainda precisam estar sujeitas a avaliação a 

respeito de sua eficácia. Nesse aspecto, a construção de indicadores e metodologias 

adequadas é fundamental para que não se obtenham conclusões ingênuas e equivo-

cadas em relação aos resultados.  

 É justamente com o conhecimento técnico na administração de banco de da-

dos, construção de indicadores e know-how metodológico que a FEE ganha sua im-

portância. É com uma postura aberta com pró-atividade, sem ideologia e auxiliando o 

Governo e a sociedade com seu corpo técnico qualificado que ela pode afirmar-se 

como protagonista na sociedade gaúcha e mostrar seu valor. 

 Liderar a FEE foi, ao mesmo tempo, uma tarefa árdua e recompensadora, que 

só se mostrou possível com a contribuição e o empenho daqueles que aceitaram fazer 

parte desse projeto. Foram meses intensos de muitas ações voltadas para tornar a 

instituição mais próxima da sociedade gaúcha e justificar a confiança que nos foi de-

positada para pensar o Rio Grande do futuro. O fruto dessa gestão pode-se ver neste 

relatório. Foram convênios com órgãos do Governo e da iniciativa privada, palestras, 

estudos, construção de novos indicadores e muitos debates com agentes dos setores 

público e privado.  
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 Espero que minha visão da FEE do futuro tenha sido compreendida pelos 

membros dessa estimada instituição. Considero que, no tempo em que presidi a Fun-

dação, entre erros e acertos, consegui dar a ela o rumo que entendia o correto. Pela 

disposição e esforço dos integrantes da FEE, pelas conquistas até aqui sedimentadas, 

deixo meu mais profundo agradecimento por acreditarem e abraçarem esse sonho de 

auxiliar e promover a melhoria de vida de nossos verdadeiros chefes: os pagadores de 

impostos do RS — a sociedade gaúcha. 

 

“Não existe esse negócio de dinheiro público.  

Só existe dinheiro dos pagadores de impostos.” 

Sr.a Thatcher, out./1983 

 

 

Igor Morais 

Presidente da Fundação de Economia e Estatística 

Junho de 2016 
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Introdução 
 

 Este relatório descreve brevemente as atividades que foram iniciadas ou con-

cluídas no período de janeiro de 2015 a junho de 2016. A gestão 2015/2016 é pioneira 

na elaboração de um relatório de gestão, e este não exaure todo o escopo de projetos 

elaborados pelo quadro de pesquisadores da FEE. Em particular, este relatório não 

inclui os trabalhos tradicionalmente realizados pela FEE, como, por exemplo, o cálculo 

do PIB, a estimação da população e a Pesquisa de Emprego e Desemprego na Re-

gião Metropolitana de Porto Alegre (PED-RMPA). Além desses, existem diversos ou-

tros projetos, estudos e indicadores que são realizados há bastante tempo, de funda-

mental importância para a sociedade gaúcha, que independem da atual gestão.  

Durante a gestão, diversos projetos foram realizados, sendo possível dividi-los 

em 16 grandes grupos: Gestão Pública, Atividade Econômica, Indústria, Meio Ambien-

te, Agronegócio, Mercado de Trabalho, Demografia e Previdência, Educação, Ciência 

e Tecnologia, Turismo, Economia Regional e Urbana, Exportações, Relações Interna-

cionais, Apresentações, Demandas da Secretaria do Planejamento, Mobilidade e De-

senvolvimento Regional (Seplan) e revista Ensaios FEE. Os projetos dentro de cada 

grupo são descritos por três elementos: objetivos do projeto, resultados e potenciais 

beneficiários do mesmo. 

 Dentre as diversas iniciativas, podem-se destacar aquelas em que a FEE agiu 

em colaboração e parceria com outros órgãos do Governo. Por exemplo, do acordo 

entre a FEE e a Procuradoria Geral do Estado (PGE), foi gerado o Relatório de análi-

se da dívida pública do Rio Grande do Sul , que avaliou a questão do desequilíbrio 

econômico-financeiro da dívida pública do RS. Além desse trabalho, essa parceria 

também fomentou uma ferramenta de Business Intelligence (BI) para auxiliar na efi-

ciência da gestão da dívida ativa do RS. Também foi construída uma parceria com a 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e com a Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente (SEMA), a fim de qualificar a avaliação dos impactos socioeconômicos 

durante o licenciamento ambiental, bem como está em andamento a elaboração de 

uma ferramenta de BI para aperfeiçoar a fiscalização de empreendimentos que geram 

impactos ambientais. Destaca-se, também, a parceria com a Secretaria Estadual da 

Saúde (SES), que resultou em um estudo para identificar o público-alvo do programa 

Primeira Infância Melhor (PIM). Por fim, outras parcerias geraram trabalhos em conjun-

tos, como os com a Secretaria de Minas e Energia (SME), com a Secretaria de De-

senvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT) e com a Assembleia Legis-

lativa do Rio Grande do Sul, não se exaurindo todos nesta Introdução .  



Relatório de Gestão 2015/2016                                                                                                                                                                   9 

 

Outros projetos são iniciativas próprias da instituição e possuem uma relevân-

cia importante para a sociedade, como, por exemplo, a revista Panorama Internacio-

nal FEE , a estimação da população sazonal do RS e o relatório do mercado de traba-

lho. Há também projetos que já haviam iniciado em gestões anteriores e foram con-

cluídos nesta, como o Sistema de Exportações (SisExp). 

De todo modo, os trabalhos elencados neste relatório possuem relevância pró-

pria e buscam contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade gaú-

cha, auxiliando na tomada de decisão de entes públicos através da utilização do ele-

vado grau de conhecimento e competência técnica do quadro de funcionários da FEE. 

  



Relatório de Gestão 2015/2016                                                                                                                                                                   10 

 

Gestão Pública 
  
1. Acordo de Cooperação Técnica com a Procuradoria Geral 

do Estado do Rio Grande do Sul (PGE) 

� PROJETO 1: Relatório da Dívida do RS com União 

Objetivo:  analisar, do ponto de vista econômico, os termos do contrato de dívida fruto 
da renegociação feita junto à União em 1997, sob os critérios da Lei n.º 9.496/97, e a 
dinâmica dessa dívida ao longo dos últimos 17 anos, bem como elaborar simulações 
da evolução da mesma para os anos restantes do contrato. 

Resultados: relatório Análise da dívida pública do Rio Grande do Sul  entregue à 
PGE, que o utilizou como base de argumento técnico para a Ação Cautelar no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), que requereu a anulação da cláusula do contrato da dívida 
do Estado com a União que determina o bloqueio das contas do Rio Grande do Sul em 
caso de atraso de pagamento da parcela que vence ao final de cada mês. Além disso, 
a ação pede a manutenção dos repasses constitucionais do Governo Federal previs-
tos. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul/PGE. 
 

� PROJETO 2: Qualificação de recuperação da Dívida At iva do RS  

Objetivo:  elaborar relatório e desenvolver uma ferramenta de auxílio aos técni-
cos/procuradores da PGE-RS a fim de qualificar os meios de cobrança da dívida ativa 
do Estado, dinamizando o processo e qualificando as tomadas de decisão. 

Resultados: a primeira versão da aplicação de um software na base de microdados 
de pagamentos mensais e estoque de débitos mensais foi apresentada para a PGE-
RS no dia 04/04/2016. A entrega do relatório será feita em agosto, juntamente com a 
versão final da aplicação.  

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul/PGE. 

 

2. Indicadores de solvência fiscal do RS e Estados 
selecionados 

Objetivo:  estudar e analisar as políticas governamentais (estadual e federal) nas 
áreas de finanças públicas, dívida pública, gastos públicos, federalismo fiscal, política 
fiscal, processo orçamentário, previdência e tributação. 

Resultados: a serem divulgados no segundo semestre de 2016. 

Beneficiário(s):  sociedade gaúcha, instituições de pesquisa e academia. 
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3. Gasto Público e PIB: uma análise sobre o Rio Gra nde do Sul 
e estados selecionados 

Objetivo:  analisar a participação relativa da despesa do setor público estadual no PIB 
das unidades federativas. Especificamente, objetiva-se comparar, quantitativa e quali-
tativamente, as despesas orçamentárias na esfera estadual, com foco nas unidades 
federativas com características socioeconômicas similares às do Rio Grande do Sul. 

Resultados: relatório disponibilizado no site da FEE e entrega ao deputado estadual 
Gabriel Souza.  

Beneficiário(s):  sociedade gaúcha. 
 

4. Termo de Cooperação com a Secretaria Geral de Go verno 
(SGG) 

Objetivo:  avaliar objetivos e indicadores utilizados no acompanhamento das vincula-
das à Secretaria Geral de Governo (SGG). 

Resultados: a presentação da avaliação dos objetivos das secretarias de Governo 
para SGG. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul. 
 

5. Termo de cooperação com a Faculdade Brasileira d e 
Tributação (FTB) 

Objetivo:  criar um grupo de estudos sobre tributação. 

Resultados: plano de trabalho ainda a ser feito. 

Beneficiário(s):  sociedade gaúcha. 

 

6. Desenvolvimento de Aplicativo para Telefones Móv eis 
“Perfil RS” 

Objetivo:  desenvolver um aplicativo com estatísticas socioeconômicas dos municípios 
e do Estado do Rio Grande do Sul. 

Resultados: a plicativo gratuito disponível nas lojas Google Play e Apple Store. 

Beneficiário(s): s ociedade gaúcha.  
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Atividade econômica 
  

1. Acordo de cooperação técnica com o Banrisul  

� PROJETO 1: Indicadores Antecedentes 

Objetivo:  construir um indicador econômico antecedente para a economia do Rio 
Grande do Sul. 

Resultados: e m execução. 

Beneficiário(s):  Banrisul, sociedade gaúcha, instituições de pesquisa e academia. 

 

 

Indústria 
  

1. Termo de Cooperação com a Secretaria de Minas e Energia 

� PROJETO 1: Cenários para economia do RS 

Objetivo:  explorar os possíveis cenários para a economia gaúcha nos próximos 10 
anos, contextualizando-os às trajetórias mais prováveis para as economias brasileira e 
mundial.  

Resultados: relatório Cenários  para a economia do Rio Grande do Sul (2016-25)  
entregue à Secretaria de Minas e Energia na data 30/10/2015, que integrou o Plano 
Energético do Rio Grande do Sul lançado em 17/03/2016.  

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul. 
 

� PROJETO 2: RS Energia renovável  

Objetivo:  Auxiliar, com dados e análises, a política estadual de incentivo a energias 
renováveis do Estado. 

Resultados: primeira reunião realizada em março de 2016. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul.  

 

2. Termo de Cooperação com a Secretaria de Desenvol vimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia 

� PROJETO 1: Análise do setor de papel e celulose do RS 

Objetivo:  detalhar as informações sobre o setor e avaliar os investimentos realizados 
nos últimos anos, no Rio Grande do Sul, e os impactos econômicos e sociais.  

Resultados: Relatório FEE Setorial de Papel e Celulose a ser entregue em 2016. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul e sociedade gaúcha. 
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� PROJETO 2: Análise do setor de proteína animal do R S 

Objetivo:  detalhar as informações sobre o setor, levando em consideração a sua ca-
deia produtiva e os gargalos estruturais.  

Resultados: Relatório FEE Setorial de Proteína Animal a ser entregue em 2016. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul e sociedade gaúcha. 

 

� PROJETO 3: Análise dos impactos do Fundopem-RS 

Objetivo:  avaliar os impactos do Fundo de Operação Empresa do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fundopem-RS) nas seguintes dimensões: desigualdades regionais, 
emprego e crescimento econômico. 

Resultados: r elatório de análise entregue para a Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência e Tecnologia em 2017. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul e sociedade gaúcha. 
 

3. Termo de Cooperação com o Sindicato das Indústri as 
Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Ca xias do 
Sul (SIMECS) 

� PROJETO 1: Análise do setor metal mecânico do RS 

Objetivo:  detalhar as informações sobre o setor, levando em consideração a sua ca-
deia produtiva e os gargalos estruturais.  

Resultados: Relatório FEE Setorial do Complexo Metalmecânico a ser entregue no 
segundo semestre de 2016. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul e sociedade gaúcha. 
 

Meio Ambiente 
 

1. Termo de Cooperação com a Secretaria de Meio Amb ien-
te/Fepam 

� PROJETO 1: Pareceres da situação socioeconômica dos  processos 
ambientais 

Objetivo:  auxiliar a Fepam no processo de licenciamento ambiental através da elabo-
ração de pareceres técnicos no âmbito socioeconômico. 

Resultados: parecer técnico sobre os impactos socioeconômicos a partir do EIA/RIMA 
(Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental) do empreendimento 
Usina Termelétrica UTE Rio Grande (terminado), linhas de transmissão da Eletrosul 
(em andamento), empreendimento de mineração da Votorantim (aguardando) e outros 
empreendimentos de mineração (a serem definidos).  
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Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul. 

 

� PROJETO 2: Análise da base de fiscalização  

Objetivo:  organizar o banco de dados da base de fiscalização da Fepam. 

Resultados: FEE está aguardando o recebimento dos dados.  

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul. 

 

2. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul  

� PROJETO 1: Revisão do Código Florestal 

Objetivo:  auxiliar as discussões e trabalhos sobre a revisão do Código Florestal. 

Resultados: p articipação em reuniões da Assembleia Legislativa. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul. 

 

� PROJETO 2: Revisão do Código do Meio Ambiente 

Objetivo:  auxiliar em discussões e trabalhos sobre a revisão do Código do Meio Am-
biente. 

Resultados: participação em reuniões da Assembleia Legislativa. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul. 
 

� PROJETO 3: Participação na Comissão Especial Rio Gr ande Resiliente 

Objetivo:  auxiliar nas discussões e contribuir para a elaboração de uma legislação 
que possa resultar na efetiva implementação de um Estado Resiliente. 

Resultados: p articipação em reuniões da Assembleia Legislativa. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Agronegócio 
 

1. Indicadores do Agronegócio 

Objetivo:  disponibilizar estatísticas confiáveis e representativas sobre o agronegócio e 
análises periódicas sobre a sua evolução no Rio Grande do Sul. Os Indicadores 
Econômicos do Agronegócio são dados mensais sobre emprego formal e exportação 
de mercadorias do setor para o Rio Grande do Sul, demais unidades da Federação e 
Brasil.  

Resultados: publicação trimestral disponibilizada no site da FEE.   

Beneficiário(s):  sociedade gaúcha, instituições de pesquisa e academia. 
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2. Acordo de Cooperação Técnica com a Emater-RS 

� PROJETO 1: Criação do indicador de Valor Bruto da P rodução 
Agropecuária do Rio Grande do Sul 

Objetivo:  desenvolver um indicador trimestral de VBP da agropecuária para o Rio 
Grande do Sul, permitindo avaliar mais adequadamente as flutuações da produção 
agropecuária e sua sazonalidade. O indicador proposto tomará por base os valores de 
produção “dentro da porteira”, refletindo a receita auferida pelos produtores rurais que 
deriva da produção agropecuária gaúcha. 

Resultados:  indicador será desenvolvido em 2016.   

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul, sociedade gaúcha, instituições de pes-
quisa e academia. 

 

� PROJETO 2: Criação do Índice de Preços Recebidos pe los Produtores 
Agropecuários do Rio Grande do Sul 

Objetivo:  desenvolver índice de preços recebidos a partir da utilização das estatísticas 
de preços da Emater-RS. Seu cálculo permite a construção de agregações customiza-
das, que refletem mais adequadamente a estrutura produtiva local. 

Resultados:  indicador será desenvolvido em 2016.   

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul, sociedade gaúcha, instituições de pes-
quisa e academia. 

 

3. Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de  
Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul 

� PROJETO 1: Cálculo do custo de produção dos produto s da citricultura 
do Rio Grande do Sul 

Objetivo:  contribuir para a análise econômica dos resultados desses indicadores. 

Resultados:  análise em andamento.   

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul, sociedade gaúcha, instituições de pes-
quisa e academia. 

 

4. Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Gaú cho do 
Leite (IGL)  

� PROJETO 1: Participação na câmara técnica do IGL 

Objetivo:  fornecer informações e estudos da cadeia do leite. 

Resultados:  entrega de estatísticas e informações.  

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul, sociedade gaúcha, instituições de pes-
quisa e academia.  
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Mercado de Trabalho 
 

1. Relatório do Mercado de Trabalho 

Objetivo:  analisar os aspectos do mercado de trabalho no Rio Grande do Sul, fazendo 
um comparativo entre as condições vistas em 2001 e 2013, tanto do perfil do trabalha-
dor médio gaúcho, quanto da expansão da sua renda média e da disponibilidade de 
mão de obra. O confronto dos dados do Estado com os verificados em âmbitol nacio-
nal foram realizados para fins de compreensão das diferenças de condições do traba-
lhador do Rio Grande do Sul e do resto do País. 

Resultados: Relatório sobre o mercado de trabalho d o Rio Grande do Sul — 
2001-13, disponibilizado no site da FEE.  

Beneficiário(s):  sociedade gaúcha, instituições de pesquisa e academia. 
 
 
Demografia e Previdência 

 

1. Estimativas Populacionais 

Objetivo:  melhorar a metodologia de estimação da população municipal para o RS e 
desenvolver metodologia para estimação populacional por idades simples para todos 
os municípios do RS. 

Resultados: Divulgação no site da FEE da população municipal estimada por idade 
simples até os 19 anos e por faixa etária a partir dos 20 anos, com série histórica des-
de 2001. 

Beneficiário(s):  sociedade gaúcha, instituições de pesquisa e academia. 
 

2. População Sazonal 

Objetivo:  estimar a população sazonal nos meses de verão (dezembro a março) dos 
municípios do Litoral Norte do RS. 

Resultados: o projeto está sendo finalizado. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul, instituições de pesquisa e academia. 

 

3. Termo de Cooperação com Instituto de Previdência  do 
Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) 

� PROJETO 1: Estudo Atuário e Econômico do RPPS 

Objetivo:  avaliar atuarialmente o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do 
Estado do Rio Grande do Sul, bem como cada um de seus planos existentes e os pla-
nos propostos. Apresentar na avaliação atuarial o impacto dos riscos envolvidos: téc-
nico, demográfico, legal, moral, econômico, financeiro, operacional e outros que forem 
identificados no decorrer do trabalho. Apresentar ao ente federativo as formas possí-



Relatório de Gestão 2015/2016                                                                                                                                                                   17 

 

veis de custeio e as opções de planos de amortizações de eventuais déficits atuariais, 
econômicos e financeiros. 

Resultados: projeto em andamento. Ao final do projeto, terão sido entregues:  

a) uma análise descritiva da base dos servidores do Estado do RS ligados ao 
RPPS; 

b) uma avaliação atuarial do RPPS; 
c) uma programação de automatização do cálculo atuarial;  
d) um relatório econômico. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul, instituições de pesquisa e academia. 
 

4. Estudo de Migrações do RS  

Objetivo:  analisar, através dos microdados do Censo Demográfico 2010 , os fluxos 
migratórios dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) do RS e das de-
mais regiões do Brasil. 

Resultados: tabelas personalizadas de migração para cada um dos Coredes (em an-
damento).  

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul, instituições de pesquisa e academia. 
 

Educação 
 

1. Estimativa do Público-Alvo do Programa Primeira Infância 
Melhor (PIM) 

Objetivo:  investigar o tamanho da população de crianças de até cinco anos em situa-
ção de risco no Estado e identificar o público-alvo do programa Primeira Infância Me-
lhor (PIM) em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (SES). 

Resultados: entrega de documento e apresentação para o secretário-adjunto de Saú-
de Francisco Paz. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul.  

 

Ciência e Tecnologia 
 

1. Acordo de Cooperação Técnica com Comitê Municipa l de 
Economia Criativa de Porto Alegre 

Objetivo:  auxiliar no desenvolvimento de informações sobre o setor e participação no 
Comitê Municipal de Economia Criativa de Porto Alegre.  

Resultados: participação em reuniões e entrega futura de relatório sobre a economia 
criativa de Porto Alegre. Publicação e atualização dos dados.  

Beneficiário(s):  Prefeitura de Porto Alegre e sociedade gaúcha.   
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Turismo 
 

1. Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de  
Turismo, Esporte e Lazer 

� PROJETO 1: Desenvolvimento de indicadores sobre a e conomia do 
turismo 

Objetivo:  desenvolver e aplicar uma metodologia que dimensione a economia do tu-
rismo no Rio Grande do Sul e em suas regiões. 

Resultados: r elatório a ser divulgado em julho de 2016. 

Beneficiário(s):  sociedade gaúcha, Estado do Rio Grande do Sul, Coredes, agentes 
do setor. 

 

� PROJETO 2: Participação da FEE na Câmara Temática E studos e 
pesquisas do Observatório do Turismo 

Objetivo:  gerar indicadores e análises que melhorem as políticas e avaliações rela-
cionadas ao setor do turismo no Rio Grande do Sul. 

Resultados: reuniões começaram em 15 de abril de 2016. Estudo em andamento.  

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Economia Regional e Urbana 
 

1. Trabalhos desenvolvidos junto à Secretaria do 
Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional  

� PROJETO 1: Apoio ao diagnóstico e planejamento estr atégico do 
desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul 

Objetivo:  realizar assessoramento técnico para a Seplan e, por meio desta, para o 
Fórum dos Coredes na sistematização de informações, construção de metodologias, 
articulação entre ações públicas de diferentes órgãos e níveis de governo para o de-
senvolvimento regional do Rio Grande do Sul. 

Resultados: na primeira parte do trabalho, foram analisados e criticados os planos de 
trabalho dos planejamentos estratégicos dos Coredes.   

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul, Coredes. 

 

� PROJETO 2: Apoio técnico para a elaboração do Plano  de 
Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropol itana de Porto 
Alegre 

Objetivo:  apoiar os órgãos competentes do Estado na elaboração de um Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) que contemple mecanismos de gestão 
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compartilhada das funções públicas de interesse comum nas regiões metropolitanas 
do RS, de acordo com o Estatuto das Metrópoles. 

Resultados: projeto em andamento, através de encontros entre técnicos da FEE, da 
Metroplan e da Seplan.  

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul e prefeituras. 

 

� PROJETO 3: Estatuto das metrópoles 

Objetivo:  auxiliar com informações e estudos para elaboração do estatuto das metró-
poles para a Região Metropolitana de Porto Alegre 

Resultados: organização da informação e estudos existentes sobre o tema. 

Beneficiário(s):  Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Exportações 
 

1. Sistema de Exportações 

Objetivo:  construir uma ferramenta para as estatísticas de exportações brasileiras que 
realize índices de valor, volume e preço de todas as UFs para qualquer país de desti-
no e para diferentes classificações. 

Resultados: ferramenta disponibilizada no site da FEE, com atualização mensal. Base 
de dados histórica.  

Beneficiário(s): s ociedade gaúcha, instituições de pesquisa e academia. 

 

Relações Internacionais 
 

1. Revista Panorama Internacional FEE 

Objetivo:  Ser um canal de comunicação entre os pesquisadores da instituição dedica-
dos à análise dos movimentos globais e a sociedade gaúcha, visando subsidiar tanto o 
Governo do Estado como os atores privados. 

Resultados: publicação trimestral disponibilizada no site da FEE.   

Beneficiário(s):  sociedade gaúcha, instituições de pesquisa e academia. 

 

Ensaios FEE 
 

1. Modificar a Periodicidade da Revista Ensaios FEE  para 
Trimestral 

Objetivo:  aumentar o número de edições e a visibilidade da revista.  
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Resultados: edições trimestrais a partir de junho de 2015. 

Beneficiário(s):  instituições de pesquisa e academia. 
 
 

2. Indexação da Base de Dados 

Objetivo:  incluir a revista Ensaios FEE em diversas bases de dados, a fim de aumen-
tar a inserção da revista no meio acadêmico. 

Resultados: indexação da revista na base de dados ProQuest.  

Beneficiário(s): i nstituições de pesquisa e academia. 

 
Apresentações 

 

1. Conjuntura 

Objetivo:  responder a demandas da sociedade gaúcha acerca da conjuntura do Rio 
Grande do Sul e os efeitos da situação nacional sobre o Estado.  

Resultados: diversas apresentações e palestras, somando 37 em 2015 e 10 em 2016 
(até maio). 

Beneficiário(s): i nstituições de pesquisa e academia. 

 
Demandas da Seplan 

 

1. Perfil dos Municípios 

Objetivo:  agregar os dados de municípios específicos: Ijuí, Santa Maria e Passo Fun-
do. 

Resultados: compilação de dados socioeconômicos de municípios selecionados para 
subsidiar caravana do Governador pelo interior do Estado em maio de 2015. 

Beneficiário(s): Estado do Rio Grande do Sul. 

 

2. Vantagens Competitivas do RS 

Objetivo:  elaborar apresentação para o Governador do RS sobre produtividade e 
competitividade do Rio Grande do Sul 

Resultados: apresentação feita para o Governador para auxílio da participação do 
mesmo no Evento de Lançamento do Ranking de Competitividade em novembro de 
2015. 

Beneficiário(s): Estado do Rio Grande do Sul. 
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3. Análise sobre o Piso Regional do RS 

Objetivo:  elaborar e sistematizar informações para dar subsídio para a discussão do 
Piso Regional do RS por solicitação do Secretário de Planejamento. 

Resultados: reunião com secretário de planejamento com entrega de material em 
dezembro de 2015. 

Beneficiário(s): Estado do Rio Grande do Sul. 
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Número de acessos ao portal da FEE 
por ações e produtos em 2015 
 

AÇÕES E PRODUTOS ACESSOS 

Disseminação  de Informações  e Serviços  à População    
Atualização de valores ............................................................ 32.680 
Biblioteca da FEE .................................................................... 5.258 
Biblioteca Virtual do RS ........................................................... 26.698 
Compara RS (gerador de planilha) .......................................... 844 
FEEDADOS ............................................................................. 39.385 
Mapas FEE .............................................................................. 6.222 
Site FEE .................................................................................. 1.775.069 
Aplicativo Perfil RS .................................................................. 1.504 
Sistema de Exportações .......................................................... 6.447 
Sínteses Ilustradas .................................................................. 15.747 
Perfil Socioeconômico (Resumo Estatístico) ........................... 330.193 
Redes Sociais (visualizações)   
Facebook ................................................................................. 447.502 
Twitter ...................................................................................... 164.300 
Youtube ................................................................................... 24.338 
Geração de Agregados Econômicos e Indicadores   
Idese ........................................................................................ 36.469 
Indicadores Econômico-Ambientais ........................................ 3.898 
Índice das Exportações .......................................................... 7.271 
Índice de Vendas do Comércio (IVC) ...................................... 3.683 
Matriz de Insumo-Produto ....................................................... 2.236 
PIB ........................................................................................... 58.053 
População ................................................................................ 22.306 
Estatísticas Internacionais ....................................................... 1.692 
Perfil Tributário ........................................................................ 2.735 
PED   
Informe PED (anual) ................................................................ 497 
Informe PED (mensal) ............................................................. 8.218 
Informe PED Especial ............................................................. 1.157 
Informe PED Série Histórica .................................................... 2.226 
Informe Mulher e Trabalho ...................................................... 587 
Divulgação de Estudos   
Carta de Conjuntura FEE ....................................................... 61.096 
Ensaios FEE ............................................................................ 77.229 
Panorama Internacional FEE .................................................. 4.630 
Indicadores Econômicos FEE ................................................. 68.327 
Estudos e Pesquisas   
Documentos FEE .................................................................... 1.388 
E-books ................................................................................... 9.227 
Eventos .................................................................................... 1.536 
Teses FEE ............................................................................... 1.060 
Textos para Discussão FEE .................................................... 12.147 

 


