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APRESENTAÇÃO  

 

 

 Quando se analisa a economia gaúcha, é preciso considerar a 
existência de uma série de desvantagens que oneram as empresas estabelecidas 
no território gaúcho, comparativamente àquelas localizadas nos demais Estados.  

 No presente estudo, a Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul – FIERGS – alinhou 30 entraves que vêm prejudicando o setor 

industrial aqui instalado. 

 Dividido em seis áreas, este documento traduz as dificuldades 
práticas que os empreendedores enfrentam.  Para cada obstáculo, apontamos 

soluções e encaminhamentos, de forma a sermos propositivos na tão necessária e 
urgente mudança dessa realidade adversa.  

  Acreditamos no potencial do nosso Estado e na força de 
transformação do setor industrial. Confiamos que o Poder Executivo e a Assembleia 

Legislativa, unidos, possam desde já iniciar o combate efetivo ao Custo RS. 

      
 
                                                          
 

                                                         Gilberto Porcello Petry 
     presidente da FIERGS  
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FATORES QUE COMPÕEM O CUSTO RS 
 
 
RELAÇÕES DO TRABALHO 
 

1) PISO REGIONAL – ESTADOS COM PISO REGIONAL SÃO OS QUE MENOS 
CRESCEM: SP, PR, SC, RJ e RS 
 

A instituição de um piso salarial regional no Rio Grande do Sul teve como 
motivação um contexto de salário mínimo depreciado e sem perspectivas de 
valorização, realidade muito distante da atual. Entre 2001, primeiro ano de 
vigência do piso, e os dias atuais, o salário mínimo nacional obteve ganhos 
reais muito expressivos. Com isso, seu poder de compra aumentou e sua 
distância em relação aos salários médios diminuiu em medida acentuada, 
considerada por muitos analistas da economia brasileira, inclusive, excessiva e 
prejudicial ao bom funcionamento do mercado de trabalho e ao controle 
inflacionário. Assim, as razões que motivaram a existência de um piso salarial 
diferenciado para o Rio Grande do Sul foram completamente extintas. 
 
Mesmo assim, ao longo dos anos, o piso regional passou por reajustes 
igualmente expressivos e completamente descolados da realidade 
econômica gaúcha. Entre 2001 e 2019, enquanto a inflação acumulada 
(IPCA) foi de 216,0%, o piso foi reajustado em 719,3%, acumulando ganho real 
de 159,2%. Nesse mesmo período, o PIB gaúcho cresceu 40,3%. 
 
A consequência desses reajustes foi a elevação do piso regional a um 
patamar que não encontra justificativa do ponto de vista econômico ou 
social.  
 
De acordo com os dados mais recentes do IBGE, o Rio Grande do Sul teve o 
segundo menor crescimento do PIB entre as 27 Unidades da Federação no 
acumulado de 2003 a 2017: apenas 28,6%, um resultado 29,0% abaixo do 
verificado para o Brasil no mesmo período (40,3%). 
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Os estados que também adotam a política de Mínimo regional – Paraná, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo – figuram entre aqueles com a menor 
expansão do PIB nessa base de comparação. 
 
O Piso Regional não fez o Rio Grande do Sul gerar mais empregos em relação 
aos demais Estados. Desde 2001 o RS apresentou o terceiro menor 
crescimento do número de empregos com carteira assinada entre as 
Unidades da Federação. Nesse período, o total de vínculos formais de 
emprego cresceu apenas 53,2% no RS, uma variação 31,7% inferior à do Brasil 
(77,8%). 
 
Em fevereiro deste ano, foi apresentada pelo governo do Estado proposta de 
aumento 4,5% para as cinco faixas salariais. Assim, o piso regional ficaria entre 
R$ 1.292,82 e R$ 1.638,36, superando o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) de 2019, que fechou em 4,31%. Mesmo se 
permanecer congelado em 2020, o piso regional gaúcho se mantém 18,4% 
superior ao salário mínimo nacional, enquanto os diferenciais de média salarial 
do setor privado ou de produtividade média do Rio Grande do Sul em relação 
ao Brasil são de apenas 1,0% e 2,5%, respectivamente. Infelizmente, apesar de 
uma histórica distinção no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul 
em relação à média nacional, que permanece no imaginário de muitos 
gaúchos, a análise fria dos dados mostra que a mesma praticamente não 
existe mais.  
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A despeito da política de sobrevalorização do piso ter sido priorizada pelos 
governantes gaúchos ao longo das últimas décadas, os resultados atingidos 
por ela foram muito diferentes dos apregoados por quem a defende. Entre 
todos os estados da Federação, o Rio Grande do Sul é o penúltimo em  
crescimento econômico (período 2003-2017) e o antepenúltimo em geração 
de empregos formais (período 2001-2018). 
 
Não podemos esperar que, por força de lei salarial, seja possível aumentar a 
renda dos trabalhadores e gerar crescimento econômico. Ao mesmo tempo, 
há que se ter cuidado com a determinação de pisos salariais em patamar 
mais elevado do que a economia pode suportar, tendo em vista os efeitos 
colaterais negativos dessa política. 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
Extinguir o piso salarial regional no Rio Grande do Sul, com vistas a contribuir 
para o desenvolvimento de nosso estado. 
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2) VINCULAÇÃO DO PISO DO ENGENHEIRO AO SALÁRIO MÍNIMO 
 
A repercussão econômica da Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que 
dispõe sobre a remuneração vinculada ao salário mínimo de profissionais 
diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, 
ao indexar o salário mínimo como base de cálculo para a remuneração de 
profissionais diplomados nas mencionadas áreas, reflete notória 
desarrazoabilidade, isto porque há muito tempo o salário mínimo vem sendo 
reajustado acima do índice da inflação. 
 
Além disso, a Lei em referência é aplicada de forma irrestrita entre os 
profissionais, sem considerar, por exemplo, tempo de formação, experiência 
profissional e qualificação acadêmica pós-graduação, bem como, restringe a 
possibilidade de empregados e empregadores negociarem suas relações, de 
acordo com os respectivos interesses e em consonância com aspectos 
econômicos. 
 
As indústrias vêm enfrentado embates judiciais no tocante à incidência do 
salário mínimo profissional nas relações empregatícias, e sujeitando-se a 
decisões de tribunais trabalhistas, à margem da proibição expressa contida 
na parte final do inciso IV do art. 7º, da CF, bem como na vedação da 
utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de 
vantagem de empregado, imposta pela Súmula Vinculante nº 4, do Supremo 
Tribunal Federal. 
 
A mais de duas décadas o salário mínimo vem sendo reajustado acima da 
inflação. Os ganhos reais começaram com o Plano Real e se intensificaram a 
partir da Política de Valorização do Salário Mínimo instituída em 2006, com 
regras confirmadas em leis de 2011 e 2015, pela qual o reajuste ocorria pela 
inflação observada no INPC do ano anterior mais o crescimento do PIB de 
dois anos antes.  
 
No início do Plano Real em julho de 1994 até janeiro de 2020, o reajuste 
acumulado no Salário Mínimo foi de 1.503,6%, passando de R$ 64,79 para R$ 
1.039,00. No mesmo período, as altas acumuladas dos principais índices de 
inflação do Brasil foram de 692,8% pelo IGP-M, 489,8% pelo INPC e 482,1% pelo 
IPCA. 
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Fonte: Governo Federal. IBGE. FGV. Cálculos e elaboração: UEE/FIERGS. 
 
Como está atrelado ao Salário Mínimo, o piso dos engenheiros também 
acumulou uma elevação de 1.503,6% no período analisado, cerca de três 
vezes a mais em relação aos principais índices de correção monetária. 
 
Tabela 1 Piso do engenheiro vigente em jul/1994 e jan/2020 e valores simulados para 
jan/2020 caso os reajustes ocorressem pelos índices de inflação 

  
jul/94 jan/20 

Simulações jan/20 

  IGP-M INPC IPCA 

180 horas (6 SM) 388,74 6.234,00 3.081,95 2.292,97 2.262,82 
200 horas (6,83 SM) 442,73 7.099,83 3.510,00 2.611,44 2.577,10 
220 horas (7,66 SM) 496,72 7.965,67 3.938,05 2.929,90 2.891,38 

      
 Fonte: Governo Federal. IBGE. FGV. Cálculos e elaboração: UEE/FIERGS. 

Em razão deste aumento significativo, os elevados salários de entrada acabam contribuindo 
para o alto índice de desemprego e prejudicam, em especial, os profissionais recém-
formados que, em geral, possuem pouca experiência e não encontram empresas com 
condições de bancarem um salário tão elevado. 

 

RECOMENDAÇÃO  

Desindexar o piso do engenheiro ao salário mínimo, mediante a revogação 
da Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que dispõe sobre a remuneração de 
profissionais diplomados em Engenharia Química, Arquitetura, Agronomia e 
Veterinária.  
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3) FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO – SUBJETIVISMO E INSEGURANÇA JURÍDICA  
 

No Rio Grande do Sul carecemos de segurança jurídica, visto que a 
fiscalização do trabalho, em diversos casos, não define com clareza os 
parâmetros necessários para combater à informalidade no mercado de 
trabalho e garantir a observância da legislação trabalhista, causando, 
injustamente, punições para as empresas em função de posições subjetivas e 
até ideológicas de fiscais.  

O poder discricionário do Auditor Fiscal não deve ser interpretado como 
sinônimo de livre apreciação e interpretação da lei. Deve-se respeitar os 
limites legais de modo a traduzi-los para o melhor alcance da sua finalidade.  

Defendemos regras de forma equilibrada, que assegurem a necessária 
proteção ao trabalhador com um ambiente de negócios favorável à 
competitividade das empresas e não como ocorre em muitos casos que 
cada fiscalização é feita de uma forma, sem qualquer padronização. 

 

RECOMENDAÇÃO 

Aprovar a Medida Provisória n° 905/2019, que traz a adoção do critério da 
dupla visita nas ações de fiscalização do trabalho, de forma a contribuir com 
a evolução da compreensão mais adequada da legislação trabalhista 
brasileira, que é extensa e complexa, mas principalmente porque incentiva a 
efetiva melhora dos ambientes de trabalho, bem como evita o subjetivismo 
na aplicação da Lei. 

Diante disso, não obstante a aprovação da referida medida se dê em âmbito 
federal, pedimos o apoio dos Excelentíssimos Deputados para reforçarem a 
importância da sua conversão em Lei. 
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4) MOROSIDADE NA EMISSÃO DE ALVARÁS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

No Estado há um atraso excessivo no atendimento às solicitações de 
renovação e emissão do alvará sanitário, podendo o prazo chegar a 12 
meses. Muitas vezes esse atraso se dá pela burocracia da legislação sanitária 
do RS, bem como pelo pequeno número de fiscais sanitários e pela falta de 
classificação de risco sanitário. 

Desta forma, é necessário aperfeiçoar o trabalho realizado pela Vigilância 
Sanitária Estadual, modificando as regras relativas à validade, renovação e 
requisição do alvará.  

Além disso, é indispensável à atualização da legislação estadual, no âmbito 
das ações sanitárias, adequando-a a legislação federal vigente, 
especialmente à Lei Federal nº 13.097/2015.  

Podemos citar como exemplo de avanço o Estado de Minas Gerais, que 
antes possuía prazo fixo de validade do alvará sanitário em 12 meses da data 
de concessão, e em 2016 publicou a Lei nº 22.447, flexibilizando o tempo de 
validade e a renovação do alvará, também condicionando os prazos dos 
alvarás sanitários ao grau de risco sanitário da atividade econômica.  Assim os 
prazos de validade e renovação dos alvarás podem alcançar até três anos, a 
depender do resultado dos procedimentos de verificação do risco sanitário. 

 
RECOMENDAÇÃO 
 
Reduzir o prazo de análise, concessão e renovação de alvará sanitário, 
aumentar o número de fiscais, bem como considerar o prazo de validade a 
renovação do alvará sanitário, observando o risco das atividades 
desenvolvidas pelos respectivos estabelecimentos. 
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TRIBUTAÇÃO E BUROCRACIA 
 
 

5) MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS INTERNAS DE ICMS 
 

Desde 1º de janeiro de 2016 e, posteriormente prorrogado até 31 de 
dezembro de 2020, o governo do Rio Grande do Sul majorou as alíquotas 
internas de ICMS, elevando o imposto de 17% para 18% na categoria geral e 
de 25% para 30% sobre os chamados produtos e serviços seletivos. 
     

 

 

Contudo, mesmo com o aumento da arrecadação de ICMS, que saltou de R$ 
27,1 bilhões, em 2015, para R$ 31,9 bilhões em 2017, a despesa estadual 
continua em patamares superiores: 

 

Apontada inicialmente como solução para a crise fiscal enfrentada pelo 
Estado, conforme dados da Secretaria da Fazenda, a majoração das 
alíquotas resultou em um aumento nominal de R$ 4,8 bilhões uma 
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arrecadação bruta anual do ICMS, contudo o governo 
estadual possui um déficit projetado de R$ 5,2 bilhões para 2020. 
 
Dessa forma, o argumento de que manutenção da majoração das alíquotas 
é essencial ao atendimento das obrigações do Estado não persiste quando a 
elevação dos gastos do Estado ultrapassa o aumento da arrecadação 
gerado pela medida.  A solução para o problema de caixa do Estado reside 
uma profunda reformulação de sua estrutura, que deve obrigatoriamente 
levar em consideração a redução de seus gastos. 
 
Para a indústria, a majoração das alíquotas implica em uma perda de 
competitividade em relação a outros Estados. E, para a sociedade gaúcha 
implica em uma redução do poder de compra, o que por consequência gera 
uma redução no consumo, desaceleração da produção e desemprego. 

Comparação com os outros estados da região sul: 

Produto Alíquota RS Alíquota SC Alíquota PR 
Gasolina 30% 25% 29% 
Oléo Diesel 12% 12% 12% 
GLP e Gás de cozinha 12% 17% 12% 
Álcool hidratado 30% 25% 18% 
Cerveja/Chope 27% 25% 27% ou 29%* 
Refrigerante 20% 17% 16% ou 18%* 
Cigarros e similares 27% 25% 27% ou 29%* 
Perfumaria e 
cosméticos 

27% 25% 25% ou 23%* 

Energia elétrica 
industrial 

18% 25% 29% 

 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
Retornar as alíquotas dilatadas desde 2016 ao seu patamar original de 17% 
para categoria geral e 25% para produtos e serviços seletivos. 
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6) ELEVADA TRIBUTAÇÃO SOBRE COMBUSTÍVEIS – GASOLINA E ETANOL - 

TERCEIRO ESTADO MAIS CARO DO PAÍS 
 

Por consequência da majoração das alíquotas de ICMS no Estado em 2016, o 
percentual da alíquota de ICMS dos combustíveis passou de 25% para 30% no 
Estado.  
 
Em comparação com outros estados, segundo dados levantados pela 
FECOMBUSTÍVEL, percebe-se que a gasolina no Rio Grande do Sul é a terceira 
mais cara do país, enquanto o etanol ocupa a segunda posição: 

 

Evidente a disparidade das indústrias contribuintes gaúchas com os demais 
contribuintes no país uma vez que os combustíveis são insumos indispensáveis 
à atuação industrial.  

 

RECOMENDAÇÃO 
 
Reduzir a alíquota de ICMS dos combustíveis, especialmente da gasolina e do 
etanol. 
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7) ESTADO EXTREMAMENTE REATIVO NA CONCESSÃO DE INCENTIVOS 
FISCAIS - INCENTIVOS FISCAIS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ATRAI 
INDÚSTRIA GAÚCHA 
 

Historicamente o Estado do Rio Grande do Sul concede incentivos fiscais de 
forma reacionária, enquanto Santa Catarina e Paraná aproximam a sua 
tributação com São Paulo, Nordeste e Minas Gerais, por meio de incentivos 
fiscais, garantindo uma vantagem competitiva tão relevante a ponto de 
restringir a participação do produto gaúcho no mercado nacional. 
 
Tendo em vista o mecanismo de “copia e cola”, previsto no § 8º do art. 3º da 
LC 160/2017 e na Cláusula décima terceira do Convênio 190/2017, que 
permite que Estados possam aderir às isenções, aos incentivos e aos 
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra 
unidade federada da mesma região, enquanto vigentes, o Estado do Rio 
Grande do Sul está autorizado pelo Confaz a copiar e colar incentivos fiscais 
dos Estados de Santa Catarina e do Paraná. 

 

RECOMENDAÇÃO 
 
Solicitar à SEFAZ/RS a equiparação de incentivos fiscais com os Estados de 
Santa Catarina e Paraná, por meio do mecanismo “copia e cola” previsto na 
Lei Complementar nº 160/2017 e no Convênio Confaz nº 190/2017 para 
restabelecer a competitividade das indústrias gaúchas.  
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8) QUANTIDADE EXCESSIVA DE PRODUTOS SUBMETIDOS À SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA 
 

A substituição tributária foi prevista, originalmente, para determinados setores 
como cigarros e bebidas, visando reduzir a sonegação e eliminar a 
concorrência desleal nesses setores específicos. Ocorre que, com o 
alargamento da medida, a grande maioria dos produtos no Estado está 
atualmente submetida à sistemática da substituição tributária. 

Dessa forma, a excessiva quantidade de produtos submetidos à substituição 
tributária acarreta ônus desnecessário às indústrias que antecipam o valor de 
ICMS referente a toda a cadeia até o consumidor final.  

Outros Estados, como Santa Catarina já iniciaram a retirada de alguns 
produtos da substituição tributária causando impactos positivos nos relativos 
setores e desonerando a indústria do pagamento antecipado do tributo. 

 

RECOMENDAÇÃO 

Retirar produtos da sistemática da substituição tributária, mediante análise de 
conveniência setorial, considerando que para alguns setores a substituição 
tributária garante a uniformização do pagamento do tributo e combate a 
sonegação e concorrência desleal. 
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9) VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO DE ICMS NAS CONTAS DE ENERGIA 
ELÉTRICA DA CEEE-D 

Em razão do enquadramento da Companhia Estadual de Distribuição de 
Energia Elétrica (CEEE-D) no Regime Especial de Fiscalização (REF), contido 
nos Atos Declaratórios nº 18/2019 e nº 33/2019 emitidos pela Secretaria da 
Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul – SEFAZ, foi determinado que classe 
industrial somente poderá utilizar o crédito tributário de ICMS mediante a 
comprovação da arrecadação do tributo pela estatal para o Estado. 

Tendo em vista a manifestação da CEEE-D, na qual declara ser impraticável a 
operacionalização do Regime Especial de Fiscalização Estadual (REF), os 
contribuintes estão impossibilitados de utilizar os créditos de ICMS das contas 
de energia elétrica da CEEE-D. 

 

NOSSA RECOMENDAÇÃO 

Permitir o creditamento de ICMS das contas de energia elétrica da CEEE-D 
pelas indústrias. Suspender os efeitos dos Atos Declaratórios nº 18/2019 e nº 
33/2019, que enquadram a Companhia Estadual de Distribuição de Energia 
Elétrica (CEEE-D) no Regime Especial de Fiscalização, para que seja permitida 
a continuidade do creditamento do ICMS pela indústria gaúcha sem a 
exigência de comprovação do pagamento do devido tributo pela CEEE-D.  

(Ressaltamos que o CIERGS obteve liminar em 11/02/2020 garantindo às suas associadas o 
direito ao crédito do ICMS na aquisição de energia elétrica da CEEE-D). 

  



 

18 

 

 
10) INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE O FRETE INTERESTADUAL  

 
Desde 2005 o Estado do Rio Grande do Sul concedia isenção de ICMS na 
contratação de transporte interestadual de cargas e em dezembro de 2019, 
não havendo prorrogação do incentivo, a isenção restou revogada. Assim, 
incide agora um valor adicional de ICMS de 12% sobre o frete interestadual, 
que por sua vez impacta nas bases de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e no 
próprio ICMS, já que sua base de cálculo será maior, resultando em um 
aumento real ainda maior. 
 
O incentivo, inicialmente concedido fora do âmbito do Confaz, foi 
convalidado pela Lei Complementar 160/2017 e Convênio Confaz 190/2017, 
contudo, enquanto o Estado de Minas Gerais, por exemplo, reinstituiu o 
incentivo até 2032, data máxima permitida pela referida legislação, o Estado 
do Rio Grande do Sul optou por reonerar o transporte de cargas interestadual. 
Ressaltamos que o incentivo mitigava o custo da distância do Estado em 
relação ao centro do país. 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
Aprovar novo Convênio Confaz, que autoriza a concessão de isenção de 
ICMS do frete interestadual, por meio de encaminhamento do pleito pela 
SEFAZ/RS. 
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11) COMPLEXIDADE DO MDF-E INTERMUNICIPAL (MANIFESTO DE CARGA 
ELETRÔNICO) 
 

No MDF-e são listados todos os documentos fiscais (Notas Fiscais e 
Conhecimentos de Transporte) que estão sendo transportados em um veículo 
de carga. Até 2017 o MDF-e era somente obrigatório nas operações de 
transportes interestaduais, com a mudança, a emissão do MDFe passou a ser 
obrigatório em todo transporte que contenha mercadorias, inclusive no 
transporte de cargas entre cidades do Estado. 

A obrigatoriedade na emissão do MDF-e intermunicipal envolve 
replanejamento de toda a logística operacional diária, representando 
significativo entrave às operações. Em um momento de busca pela 
desburocratização no cumprimento das obrigações fiscais, a necessidade de 
providência do MDF-e intermunicipal vai na contramão de um processo de 
simplificação das operações comerciais.  

 

RECOMENDAÇÃO 
 
Revogar a obrigatoriedade de emissão do MDF-e no transporte de cargas 
intermunicipal, ou suspensão da obrigação até a implementação da 
possibilidade de alteração das informações durante o transporte de carga. 
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12) ALTO CUSTO DOS SERVIÇOS NA JUNTA COMERCIAL  
 
No Estado do Rio Grande do Sul, o valor das taxas de serviços cobrados para 
regularização da situação das empresas trata-se, por vezes, do dobro do valor 
cobrado para os mesmos serviços nos outros estados da região sul, o que 
acarreta um significativo aumento do custo e perda de competitividade. 
 

Atos Valor RS Valor SC* Valor PR** 

EMPRESÁRIO: Inscrição, Alteração, Extinção. R$ 89,95 R$ 58,00 R$ 66,15 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: Ato 
Constitutivo, Alteração do Ato Constitutivo, Decisão do Titular, 
Desconstituição. 

R$ 155,77 R$ 96,00 R$ 91,85 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA (EXCETO POR AÇÕES): 
Contrato Social, Alteração Contratual, Ata de Reunião de 
Sócios, Ata de Assembleia de Sócios, Documento Substitutivo 
da Ata de Reunião ou de Assembleia de Sócios, Distrato 
Social. 

R$ 155,77 R$ 96,00 R$ 91,85 

SOCIEDADES POR AÇÕES E EMPRESA PÚBLICA: Ato 
constitutivo, Ata de AGO, Ata de AGE, Ata de AGO/AGE, Ata 
de Assembleia Geral de Fusão, Cisão, Incorporação, 
Transformação e Liquidação, Ata de Assembleia de 
Debenturistas, Ata de Assembleia Especial, Ata de Reunião 
de Conselho de Administração, Ata de Reunião de Diretoria. 

R$ 390,51 R$133,00 R$183,70 

COOPERATIVA: Ato constitutivo, Ata de AGO, Ata de AGE, 
Ata de AGO/AGE, Ata de Reunião de Conselho de 
Administração, Ata de Reunião de Diretoria. 

R$ 129,44 R$133,00 R$117,55 

PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL: Registro, Alteração e 
Cancelamento de Proteção ao Nome Empresarial de 
empresário, Empresa individual de responsabilidade Ltda 
(EIRELI), sociedades empresárias e cooperativa em unidade 
da federação diferente daquela em que se localiza a sede. 

R$ 129,44 R$ 96,00 R$ 69,90 

* Resolução Nº 01 de 07 de dezembro de 2017 publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 
05.12.2018 
**Anexo I da Resolução do Conselho de Administração n° 001/2019 publicado no Diário Oficial do Estado do 
Paraná em 21.08.2019 

 
RECOMENDAÇÃO 
 
Reduzir os custos das taxas de serviço da Junta Comercial por meio de Nova 
Instrução Normativa da Secretaria da Fazenda.  
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INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
 
 
13)  INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA SÃO HISTORICAMENTE 

INSUFICIENTES NO RS 
 
O Brasil investe pouco em infraestrutura. Os recursos aplicados representam, 
em média, 2% do PIB por ano. No estado, a situação é parecida, uma vez que 
é investida menos de 10% da verba necessária para o término de gargalos 
importantes da infraestrutura gaúcha. Os investimentos previstos para a 
rubrica no Rio Grande do Sul em 2020 giram em torno de R$ 220 milhões, valor 
que deveria ser de, pelo menos, R$ 3 bilhões ao ano. 
 
Grandes projetos fundamentais para o escoamento de produção no estado 
carecem de recursos. Dentre eles, podemos citar a conclusão da duplicação 
da BR 116, o contorno de Pelotas e a travessia urbana de Santa Maria. 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
Recomendam-se investimentos em melhorias na malha rodoviária do estado, 
uma vez que é o principal corredor de transporte de mercadorias. Outros 
modais, tão importantes quanto o rodoviário, serão abordados mais à frente 
neste documento. 

 
Melhorias prioritárias de Âmbito Federal: 

• Conclusão da duplicação BR 116 até Pelotas; 
• Conclusão do contorno de Pelotas; 
• Conclusão do acesso ao Porto de Rio Grande na BR 392 entre Pelotas e 

Rio Grande; 
• Conclusão das obras da travessia urbana de Santa Maria; 
• Dar andamento e concluir a duplicação da BR 290 até Caçapava; 
• Duplicação da BR 285 São José dos Ausentes até a divisa com SC; 
• Recuperação e melhorias na BR 116 entre Novo Hamburgo e Porto 

Alegre; 
• Liberação de área e de licenciamentos para realização do Aeroporto 

Regional de Vila Oliva, em Caxias do Sul. 
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Melhorias prioritárias de Âmbito Estadual: 
 

• Duplicação da ERS 122 entre São Vendelino e Farroupilha; 
• Duplicação da ERS 453 entre Bento Gonçalves Farroupilha; 
• Duplicação da ERS 446 entre São Vendelino e Bento Gonçalves; 
• Duplicação da BR 287 entre Santa Maria e Tabaí; 
• Duplicação da BR 324 entre Passo Fundo e Nova Prata; 
• Ligação da BR 448 com a RS 240, ligando Caxias a Porto Alegre. 

 
Existem, ainda, outros projetos que são de extrema importância para a 
economia gaúcha, que são citadas a seguir: 
 

• Duplicação da RS-118 entre a BR-116 e a BR-290 
• Duplicação da ERS-734 entre Cassino e o entroncamento da BR-392 
• Duplicação da ERS-239 entre a ERS-240 e Estância Velha 
• Duplicação da RS-509 entre Santa Maria e Camobi 
• Duplicação da ERS-122 entre a RSC-453 e Flores da Cunha 
• Duplicação da ERS-240 entre a ERS-239 e a ERS-124 
• Duplicação da ERS-129 entre a BR-386 e a ERS-324 
• Duplicação da RSC-470 ente a ERS-324 e a ERS-444 
• Duplicação da ERS-030 entre ERS-118 e Gravataí 
• Duplicação da RS-122 no contorno de Caxias do Sul 
• Duplicação da RS-122 entre São Vendelino e Farroupilha 
• Duplicação da RS-324 entre Passo Fundo e Casca 
• Duplicação da RS-135 entre Passo Fundo e Erechim 
• Duplicação da RS-342 entre Ijuí e Cruz Alta 
• Duplicação da ERS-235 entre Nova Petrópolis e Gramado 
• Duplicação da RS-453 entre a RS-470 e Farroupilha 
• Duplicação da ERS-324 entre Casca e a RSC-470 
• Duplicação da RS-470 entre Carlos Barbosa e Bento Gonçalves 
• Duplicação da ERS-020 entre ERS-118 e ERS-239 
• Pavimentação da RSC-470 entre André da Rocha e a ERS-324 
• Duplicação da ERS-124 entre a ERS-240 e a BR-386 
• Duplicação da ERS-344 entre a BR-392 e a BR-285 
• Duplicação da ERS-453 entre a BR-386 e a RSC-470 
• Duplicação da ERS-385 entre a ERS-476 e a ERS -020 
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No âmbito federal apontamos abaixo as obras que necessitam, a curto e 
médio prazo, receber investimentos para a melhora de nossa infraestrutura 
rodoviária: 

• Conclusão da duplicação da BR-116 entre Guaíba e a BR-392 
• Duplicação da BR-287 entre a ERS-241 e a BR-377 
• Duplicação da BR-392 em Rio Grande, entre o Superporto e o Porto 

Novo 
• Duplicação da BR-116 entre Caxias do Sul e a ERS-235 
• Duplicação da BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande 
• Duplicação da BR-116 entre Dois Irmãos e Novo Hamburgo 
• Construção da BR-448 entre Sapucaia do Sul-Estância Velha 
• Duplicação da BR-116 entre a BRS-285 e a ERS-230 
• Duplicação da BR-116 entre Nova Petrópolis e Morro Reuter 
• Duplicação da BR-285 entre Passo Fundo e Carazinho 
• Duplicação da BR-285 trecho Ijuí-Entre Ijuis 
• Pavimentação da RSC-470 entre São Jerônimo e a BR-290 
• Duplicação da BR-153 entre a Divisa SC e Erechim 
• Duplicação da BR-285 entre Carazinho e Ijuí 
• Pavimentação da BR-392 entre a ERS-427 e a RSC-377 
• Duplicação BR-158 entre Cruz Alta e Santana da Boa Vista 
• Duplicação da BR-287 entre BRS-158 e ERS-241 
• Duplicação da BR-153 entre Passo Fundo e Tio Hugo 
• Duplicação da BR-392 entre Santana da Boa Vista e entroncamento     

com a BR-116 
• Duplicação da BR-116 entre Pelotas e Capão do Leão 
• Duplicação da BR-116 entre Vacaria e a Divisa com Santa Catarina 
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14)  DIFICULDADE EM REALIZAR PPPs  

 

A incapacidade de financiamento próprio da administração pública em nível 
estadual e nacional é conhecida. Não somente para os projetos citados no 
item anterior, mas também para outras áreas de fundamental importância, a 
falta de recursos vem sendo cada vez mais grave com anos de arrecadação 
menor e crescentes comprometimentos da receita pública. 

Portanto, é necessário que se busquem alternativas de financiamento para 
grandes projetos que são de fundamental importância para a economia 
gaúcha. 

 

RECOMENDAÇÃO 

 

• Tornar o ambiente de negócios do Estado mais favorável à atração de 
investimentos e de parcerias entre o poder público e empresas 
interessadas em alocar seus capitais no RS; 
 

• Buscar financiamentos internacionais e capitais estrangeiros que 
possam fomentar o desenvolvimento regional, desonerando o Governo 
do Estado para que possa equilibrar as contas sem que os investimentos 
fiquem aquém do necessário. 
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15)  ALTO CUSTO LOGÍSTICO EM VIRTUDE DAS PÉSSIMAS CONDIÇÕES DOS 
MODAIS EXISTENTES: FALTA DE DIVERSIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO - EXCESSIVA 
DEPENDÊNCIA DO MODAL RODOVIÁRIO 

 
O incentivo à multimodalidade do transporte de cargas ainda é baixo. O 
potencial hidroviário gaúcho, por exemplo, é timidamente explorado, sendo 
que poderia escoar a produção de grãos e demais produtos comoditizados, 
diminuindo a pressão em outros modais, o que aumentaria a segurança, 
diminuiria prazos e reduziria custos. 
 
Um sistema ferroviário eficiente e bem conectado é um diferencial de 
competitividade no transporte de cargas. A prorrogação do prazo de 
vigência das concessionárias ferroviárias abre uma janela de oportunidade 
para viabilizar, em curto prazo, os altos investimentos para expandir, 
modernizar e solucionar a falta de conexão do sistema. 
 
Ainda, a integração entre os diferentes modais é tão precária quanto à 
qualidade deles em si, o que aumenta ainda mais o custo logístico, dado que 
o tombamento das cargas sofre com a ineficiência e custos excessivos. Um 
estado com a diversificação produtiva como o Rio Grande do Sul não pode 
depender apenas do modal rodoviário, que deve ser priorizado em regiões e 
atividades onde é competitivo. Para os diferentes produtos gaúchos, são 
necessárias diferentes opções de transporte e escoamento de produção. 
 
 
RECOMENDAÇÃO 
 

• Investimento na renovação e expansão da malha ferroviária e 
hidroviária do estado; 

 
• Renovação do prazo de vigência dos contratos de concessão 

ferroviária, mediante garantia contratual de compartilhamento da 
malha concedida e com diretrizes para a eliminação da ociosidade na 
malha ferroviária; 

 
• Adequar o marco regulatório e legal do setor.  
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16) FALTA DE INVESTIMENTO NO PORTO DE RIO GRANDE  

 
A maioria dos portos públicos brasileiros apresenta em suas administrações um 
quadro de ininterrupta politização, baixos investimentos, recorrentes 
problemas de gestão e ineficiência. Em 2017, apenas 27% do total de recursos 
autorizados para investimentos foram executados pelas Cias Docas.  
 
Do total de 253 arrendamentos de terminais portuários nos portos públicos 
brasileiros, 142 (56%) estão com contratos vencidos, o que causa insegurança 
jurídica e atrasos nos investimentos. Desde 2013, apenas 9 novas áreas 
portuárias foram arrendadas.  
 
O Porto de Rio Grande, principal caminho por onde entram e saem produtos 
no estado, sofre há tempos com a escassez em investimentos importantes. Sua 
capacidade operacional é, assim, negativamente afetada, o que impacta 
diretamente na eficiência e na competitividade dos produtos gaúchos.  
 
RECOMENDAÇÃO 
 

• A criação de regras claras para que os recursos destinados ao Porto de 
Rio Grande sejam direcionados, de fato, a investimentos na sua 
estrutura e nos seus processos, ao invés de serem direcionados ao 
orçamento do estado para fins que fogem da atividade portuária. 
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17) DIFICULDADE DE ACESSO AO PORTO DE RIO GRANDE, INCLUINDO A 

DUPLICAÇÃO DA BR-116  
 
Se o porto em si sofre com a falta de investimentos, o acesso ao terminal 
também é precário. Longas filas, a falta de um terminal ferroviário e a própria 
condição precária da BR-116 são entraves à boa fluidez da produção 
gaúcha, bem como encarecem o nosso produto frente a competidores 
internacionais.  
 
RECOMENDAÇÃO 
 

• A conclusão da duplicação da BR-116 é fundamental para que os polos 
produtores localizados em regiões mais distantes do porto possam 
chegar de maneira eficiente e barata ao terminal; 
 

• A realização de benfeitorias no entorno do porto também é essencial, 
de modo que é necessário que um terminal ferroviário apropriado seja 
preparado para receber os diversos tipos de cargas que embarcam por 
Rio Grande. 
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18)  SUCATEAMENTO DO MODAL HIDROVIÁRIO – NECESSIDADE DE 

MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO DA LAGOA DOS PATOS 
 

Muito embora o Rio Grande do Sul conte com um sistema hidroviário 
instalado, ele tem alto grau de ociosidade e não possui manutenção 
adequada. Essa negligência torna a malha hidroviária subutilizada, uma vez 
que não há confiabilidade para a utilização. 
 
A capacidade das hidrovias do estado deve ser explorada ao máximo, 
principalmente para o escoamento de grãos, líquidos e commodities em 
geral. Isso geraria uma menor pressão em outros modais, tornando os fretes 
mais competitivos para todos os setores produtivos.  
 
 
RECOMENDAÇÃO 

 
• Transformação da Superintendência do Porto de Rio Grande, autarquia 

estadual, na empresa pública Portos RS; 
• Um modelo permanente e autossustentável de gestão, com a 

implantação de Distritos Industriais e Plataformas Logísticas; 
• Construção de terminais e/ou ampliação dos já existentes; 
• Construção de acessos rodoviários e ferroviários; 
• Gestão da manutenção das eclusas existentes; 
• Conservação das vias aquáticas. 
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19)  DETERIORAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA 
 

Da mesma forma que a hidrovia ainda não é vista como uma alternativa viável e difundida 
para o escoamento da produção, o modal ferroviário vem sendo negligenciado há 
décadas no estado, que carece de uma malha abrangente e compatível com as demais 
vias ferroviárias do Brasil e dos países vizinhos. 
 
O déficit histórico no investimento neste modal se reflete num sistema logístico 
concentrado nas rodovias, sobrecarregando as estradas, aumentando custos 
e diminuindo a competitividade de produtos gaúchos. 

 
RECOMENDAÇÃO 
 

• Monitorar atentamente as cláusulas do contrato com a Rumo ou 
realizar nova licitação; 

• Implantar estação de descarga da RUMO no Porto do Rio Grande; 
• Consolidar a plataforma concentradora de cargas na região do 

Planalto Médio (Cruz Alta); 
• Estabelecer plataforma concentradora de cargas na Serra Gaúcha, em 

Vacaria, ação coordenada pela FIERGS, com participação da CIC de 
Caxias do Sul e da CIC de Vacaria; 

• Estabelecer plataforma concentradora de cargas na Fronteira Oeste, 
ação desenvolvida pela FARSUL, na busca de soluções para viabilizar o 
ramal Uruguaiana-Cacequi; 

• Estabelecer plataforma concentradora de cargas na Região 
Metropolitana de Porto Alegre; 

• Substituição de locomotivas e vagões obsoletos; 
• Substituição de dormentes em trechos críticos da ferrovia; 
• Modernização e aumento da capacidade do Corredor de Exportação 

Cruz Alta – Santa Maria – Rio Grande; 
• Reforço estrutural de pontes no trecho Cacequi/Uruguaiana (reforço 

estrutural das pontes passando de 18t/eixo para 25t/eixo); 
• Recuperação e reativação de trechos inoperantes atualmente, que 

serão adequados à demanda e a viabilidade econômica: 
 Santiago e São Luiz Gonzaga; 
 Santa Rosa e Santo Ângelo; 

• Reativação e recuperação do trecho Cruz Alta/Passo Fundo  
(substituição dos trilhos perfil TR-37 por TR-45). 
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20)  AEROPORTO SALGADO FILHO – PISTA INSUFICIENTE PARA OPERAR 

AERONAVES DE GRANDE PORTE 
 
A falta de acesso de aeronaves de grande porte é um entrave à 
multimodalidade necessária para o escoamento da produção gaúcha. O Rio 
Grande do Sul fica fora de rotas aéreas importantes, de modo que muitas das 
nossas exportações acabam buscando modais menos eficientes. Poderia 
haver embarques em aeronaves em Porto Alegre que seguissem diretamente 
para destinos que ainda não têm conexão direta com a capital gaúcha. 
  
RECOMENDAÇÃO 
 

• Continuação ininterrupta das obras de melhoria no Aeroporto 
Internacional Salgado Filho; 
 

• Prosseguimento da obra de expansão da pista do aeroporto. 
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ENERGIA  
 
 
21)  DEFICIÊNCIA NAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA  
 
O atual modelo do setor elétrico tem apresentado claros sinais de 
esgotamento. É importante que os Projetos de Lei descritos sejam aprovados, 
com as devidas ressalvas para resguardar a competitividade do mesmo. 
O PL 1.917/2015 avança em propostas para viabilizar importantes 
transformações no setor elétrico, como a ampliação do mercado livre, novas 
regras aplicáveis às licitações no segmento de geração de energia e a 
separação da contratação de lastro e de energia. 
 
Ainda, no caso do Rio Grande do Sul, as linhas de transmissão ainda são 
insuficientemente abrangentes, de modo que não conseguiremos alcançar 
grandes áreas produtoras com a qualidade necessária. 
 
 
RECOMENDAÇÃO 
 

• Aprovar, com aperfeiçoamentos, o PL 1.917/2015 que dispõe sobre a 
modernização do setor elétrico e a abertura do mercado livre de 
energia elétrica; 

 
• Aprovar o PL 9.463/2018 que dispõe sobre a desestatização das Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás; 
 

• Aumentar e otimizar os investimentos em linhas de transmissão de alta 
tensão. 
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22)  GÁS INSUFICIENTE 
 
O consumo industrial é um dos pilares do desenvolvimento da cadeia de gás 
natural no Brasil. A demanda industrial é estável e representativa (48% do 
mercado em 2017), o que garante previsibilidade aos investimentos de longo 
prazo. A indústria é o uso mais nobre do gás natural e onde se gera mais 
divisas para a economia brasileira.  
 
Por sua vez, a oferta de gás natural no Brasil se desenvolveu ancorada nos 
investimentos da Petrobras. Apesar do mercado de gás ser legalmente 
liberalizado, ainda hoje existe um monopólio de fato da empresa. Essa 
situação impede a concorrência na oferta e permite a prática de margens 
elevadas em todas as etapas da cadeia produtiva.  
 
RECOMENDAÇÃO 
 

• Aprovar, com aperfeiçoamentos, o PL 6.407 discutido na Comissão de 
Minas e Energia da Câmara dos Deputados em 06 de dezembro de 
2017.  

 
• Condicionar o financiamento do BNDES nos futuros processos de 

privatização das distribuidoras ao compromisso de investimentos no 
setor.  

 
• Promover maior concorrência no mercado atacadista de gás natural 

por meio da venda dos ativos de distribuição da Petrobras ao maior 
número possível de agentes. 
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COMÉRCIO EXTERIOR 
 

23) CONCENTRAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS PARA O 
MERCADO ARGENTINO 
 

Uma das características das exportações gaúchas de produtos 
manufaturados é o fato de que há concentração em um grande mercado 
consumidor, a Argentina. 
 
A pauta exportadora de manufaturados é guiada, em grande parte, pela 
demanda argentina, de modo que outros complexos industriais gaúchos 
podem deixar de buscar novos mercados em detrimento do mercado do país 
vizinho. Isso se dá por alocação de recursos e por serviços financeiros que são 
focados em atender às operações com a Argentina. 
 
Um dos fatores para essa concentração é a falta de competitividade da 
indústria gaúcha frente a outros mercados, especialmente pelo alto custo-
Brasil. 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
Gerar um ambiente favorável para expansão dos negócios por meio de 
reformas estruturais, investimento em inteligência de mercado e promoção 
comercial da indústria do Rio Grande do Sul. 
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24) ALTOS CUSTOS PORTUÁRIOS NAS OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR  
 

Os custos portuários de operações de comércio exterior em terminais gaúchos 
são substancialmente maiores do que os observados em outros portos do país, 
inclusive aqueles cuja distância dos centros produtivos gaúchos é equivalente 
à dos terminais do RS.  

As tarifas portuárias gaúchas são pouco competitivas em relação a outros 
portos da região Sul do Brasil, além do que, o Porto gaúcho é mais exposto 
e/ou sujeito a omissões de navios que outros, sejam por questões climáticas ou 
para ajuste de rota do navio.  

Com os incentivos fiscais às importações em Santa Catarina, aumentam as 
operações de compras do exterior neste estado, gerando um desequilíbrio na 
disponibilidade de contêineres para exportação no Rio Grande do Sul, 
gerando um custo adicionado de reposicionamento. 
 
RECOMENDAÇÃO 
 

• Criar regras claras para que os recursos destinados ao Porto de Rio 
Grande sejam direcionados, de fato, a investimentos na sua estrutura e 
nos seus processos, ao invés de serem direcionados ao orçamento do 
estado para fins que fogem da atividade portuária; 
 

• Equilíbrio na cobrança das taxas portuárias em comparação aos 
demais portos;  

 
• Promover a adesão ao Incentivo de Importação com os mesmos 

ganhos fiscais de Santa Catarina; 
 

• Viabilizar a instalação do sistema de controle e gerenciamento de 
tráfego de embarcações VTMS (Vessel Traffic Management Information 
System). A ausência do equipamento gera consequente dependência 
do serviço da praticagem, o que encarece as operações portuárias. 
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25)  MODAL AÉREO: DÉFICIT DE ROTAS INTERNACIONAIS DIRETAS A PARTIR DE 

PORTO ALEGRE 

 

O transporte de cargas pela via área tem adquirido crescente importância no 
mundo ao longo dos anos, em 2017 o crescimento mundial chegou a 10,4%. 
No Brasil, porém, o comércio via área ocupa a 24ª posição no comércio 
mundial. A carga aérea no país é tipicamente composta por produtos de 
elevado valor agregado em comparação aos demais modais. 

Um dos empecilhos para a expansão da utilização do modal está na 
limitação de rotas aéreas na maioria dos aeroportos brasileiros. O déficit de 
rotas internacionais diretas a partir de Porto Alegre gera uma alta 
dependência dos aeroportos de São Paulo. 

O transporte de cargas aéreas no Brasil é caracterizado pela elevada 
concentração dos fluxos de origem e destino das importações e exportações. 
Os aeroportos internacionais de Guarulhos e Viracopos no Brasil são 
responsáveis por quase 80% do fluxo de exportações de 67% das importações 
brasileiras.   

 
RECOMENDAÇÃO 
 

Ampliação imediata da pista do aeroporto Salgado Filho. 
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26)  ACÚMULO DE SALDO CREDOR DE ICMS 

 

Apesar de a Constituição Federal garantir a ampla utilização dos créditos 
acumulados de ICMS, as limitações impostas na prática têm se tornado um 
dos principais fatores que inibem a competitividade das empresas 
exportadoras.  

O Estado do Rio Grande do Sul limita a utilização de saldo credor acumulado 
de ICMS aos tipos de débitos e restringe as hipóteses de utilização e 
transferência dos créditos.  

Embora os Estados do Paraná e de Santa Catarina limitem na mesma 
proporção que o RS a utilização do saldo credor de ICMS, outros Estados 
como São Paulo impõem menos restrições. 

Limitações impostas pelo RS conforme estudo desenvolvido pela CNI, em 
comparação a outros estados brasileiros: 

• Limitações quanto aos tipos de débitos: 

ICMS-ST: há vedação de compensação de créditos de ICMS de modo geral 
com débitos de ICMS-ST (art. 45 § 2°, Livro III, Decreto do Estado do Rio Grande 
do Sul n° 37.699/1997 - RICMS/RS). Não há previsão de possibilidade de 
compensação de Créditos Acumulados com débitos de ICMS-ST. 

ICMS-Importação: não há dispositivos autorizando a utilização dos Créditos 
Acumulados para pagamento de débito de ICMS-Importação. 

ICMS-DIFAL: não há previsão autorizando a compensação dos créditos de 
ICMS de modo geral ou de Créditos Acumulados com débito de ICMS-DIFAL. 

• Restrições gerais à utilização e transferência dos Créditos Acumulados: 

A transferência dos Créditos Acumulados à terceiro depende de autorização 
da Fiscalização de Tributos Estaduais ou, conforme o caso, do Subsecretário 
de Receita Estadual (art. 57, I, Livro I, RICMS/RS). 

• Hipóteses alternativas de utilização dos Créditos Acumulados: 

Transferência a Empresa Interdependente: há autorização para transferência 
dos Créditos Acumulados a estabelecimento de empresa interdependente 
(art. 57, I, RICMS/RS). 
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Pagamento de Débitos Lançados: não há previsão de utilização de Créditos 
Acumulados para pagamento de débitos de ICMS decorrentes de denúncia 
espontânea, débito declarado, auto de infração ou notificação fiscal. 

Pagamento de Fornecedores: há autorização para utilização de Créditos 
Associados para pagamento de fornecedores pela aquisição de energia 
elétrica, matéria-prima, material secundário, produtos auxiliares ou material de 
embalagem, adquiridos de estabelecimento comercial ou industrial e 
destinados à industrialização, neste estado, pela própria empresa adquirente; 
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, industriais ou de proteção 
ambiental, bem como acessórios, sobressalentes e ferramentas que 
acompanhem esses bens, adquiridos de estabelecimento industrial e 
destinado à integração no ativo permanente do estabelecimento da 
empresa adquirente situado neste estado (art. 58, Livro I, RICMS/RS). 

 

RECOMENDAÇÃO 

Permitir a ampla utilização de saldo credor de ICMS mediante eliminação das 
restrições. 
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MEIO AMBIENTE 
 

27) ALTO VALOR DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
O valor elevado das taxas de licenciamento ambiental vem sendo um ponto 
recorrente de contestação dos industriários gaúchos. O Rio Grande do Sul 
possui as maiores taxas de licenciamento ambiental, em comparação com os 
outros estados das regiões Sul e Sudeste. Além de ser fator significativo para a 
tomada de decisão de investidores na implantação de seus negócios no 
Estado, as taxas de licenciamento do RS podem ser até quatro vezes maiores 
do que as de outros Estados da região Sul, dependendo do porte do 
empreendimento. 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
Revisar e reduzir o valor das taxas de licenciamento ambiental. 
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28) MOROSIDADE DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MINERAÇÃO 

 

A atividade de Mineração é de suma importância para o desenvolvimento de 
atividades econômicas de diversos segmentos industriais e obras de 
infraestrutura. O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) divulgou no primeiro 
semestre de 2018 um diagnóstico do potencial mineral no Estado. As 
pesquisas foram realizadas em uma área com mais de 212,5 mil km² e 
apontam quase 100 substâncias minerais existentes, o que demonstra o 
potencial do RS para atividade de mineração.  

Em 2017, conforme dados disponibilizados pela ANM através de seu Anuário 
Mineral Estadual – Rio Grande do Sul 2018, a atividade comercializou R$ 1,36 
bilhão em minerais e empregou mais de 12 mil trabalhadores, número que se 
manteve estável nos últimos cinco anos. Ainda, a produção Estadual, que 
gerou o recolhimento de R$ 17 milhões em CFEM, está concentrada em 
apenas 20 municípios. 

Lamentavelmente, o setor de mineração vem sofrendo com a morosidade no 
processo de licenciamento ambiental destas atividades. Diversos estudos e 
exigências desproporcionais vêm sendo exigidos pelo órgão ambiental, além 
das excessivas e repetidas demandas de complementações de documentos 
fazendo com que o prazo legal estabelecido para emissão da licença seja 
ultrapassado. Este tipo de conduta torna o processo de licenciamento 
ambiental da atividade moroso, e poderá afastar novos investimentos ou até 
mesmo a desistência de projetos de mineração atualmente em processo de 
licenciamento. 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
Aprimorar e dar celeridade aos processos de licenciamento ambiental de 
atividades de mineração. 
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29) APRIMORAR O LICENCIAMENTO DE PARQUES EÓLICOS NO RS  

 

Quase todos os parques eólicos em operação no território brasileiro estão 
localizados nas regiões Sul e Nordeste do país, em razão do elevado potencial 
indicado para ambas às regiões nos estudos realizados até a atualidade. No 
Rio Grande do Sul, o setor de geração de energia através do uso de fontes 
limpas está em íntegro desenvolvimento. O potencial eólico do RS permite 
ampliar o número de parques eólicos existentes. Para tanto, é necessário 
atualizar os critérios de licenciamento ambiental para tornar o Estado mais 
competitivo. 
 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
Consolidar e modernizar as diretrizes para licenciamento ambiental do RS. 
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30) OS DESAFIOS DA REGULAMENTAÇÃO DO CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE 
 
A aprovação da modernização do Código Estadual de Meio Ambiente é um 
bom exemplo de avanço no sentido de atração de novos investimentos e 
consequentemente geração de emprego e renda para o Estado. Porém, o 
novo código ainda necessita de regulamentar diversos dispositivos 
importantes para sua plena e efetiva aplicação, à exemplo da Licença 
Ambiental por Compromisso (LAC), prazo de validade das licenças, do uso e 
conservação do Bioma Pampa e dos processos administrativos. 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
Dar celeridade na regulamentação dos dispositivos do novo Código estadual 
do Meio Ambiente. 
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FATOS SOBRE A ECONOMIA DO RS 
 

MENOR INVESTIMENTO PÚBLICO 
NO PERÍODO 2015-2019, O GOVERNO ESTADUAL INVESTIU POR ANO, EM MÉDIA, 
APENAS 2,8% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, O PIOR RESULTADO DO PAÍS. 

SEGUNDO MENOR CRESCIMENTO DO PIB 

NO PERÍODO 2003-2017, O PIB DO RS CRESCEU 30%, DESEMPENHO SOMENTE 
MELHOR QUE O OBSERVADO NO RJ (23%). 

TERCEIRO MENOR CRESCIMENTO DOS EMPREGOS FORMAIS 

NO PERÍODO 2001-2018, O NÚMERO DE EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA 
CRESCEU 53% NO RS, DESEMPENHO SOMENTE MELHOR QUE O OBSERVADO NO RJ 
(48%) E DF (47%). 

 

O RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS AJUDA A MOSTRAR 
PORQUE ISSO ACONTECEU... 
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ENTRE OS ESTADOS INDUSTRIALIZADOS, O CUSTO OPERACIONAL DAS 
EMPRESAS DO RS SÃO MAIORES EM COMPARAÇÃO AOS DEMAIS 

 

 
ALTO CUSTO E BAIXA QUALIDADE DE INSUMOS BÁSICOS 
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A CARGA TRIBUTÁRIA SOBRE A INDÚSTRIA GAÚCHA É A 
MAIS ALTA 

 
 
O RS É O ESTADO QUE CONCEDE MENOS INCENTIVOS FISCAIS NA 
REGIÃO SUL 
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BAIXO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA 

 
 

POLOS INDUSTRIAIS DO RS ESTÃO DISTANTES DOS PORTOS 
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ESTAMOS NO CANTO OPOSTO DOS MERCADOS QUE MAIS 
CRESCEM 

 
 

O RIO GRANDE DO SUL CONCEDE REAJUSTES AO PISO REGIONAL QUE 
ESTÃO DESCOLADOS DA REALIDADE ECONÔMICA DO ESTADO 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

• HOJE EXISTEM ESTADOS MAIS ATRATIVOS DO QUE O RS PARA 
PRODUZIR. 

 
• O RANKING DE COMPETITIVIDADE MOSTRA QUE NAQUELES ITENS 

MAIS IMPORTANTES PARA A COMPETIVIDADE INDUSTRIAL O RS NÃO É 
UM DESTAQUE. 

 
• OS MERCADOS QUE MAIS CRESCERÃO NO BRASIL ESTÃO DISTANTES 

DO RS. 
 
• NAS PRÓXIMAS DÉCADAS, OS MERCADOS DO NORTE, NORDESTE E 

CENTRO-OESTE DEVEM CRESCER MAIS DO QUE OS MERCADOS DO 
SUL E SUDESTE. 

 
• INFRAESTRUTURA É UM GARGALO PARA A COMPETIVIDADE DO RS. 
 
• A DISTÂNCIA DOS POLOS CONSUMIDORES E DOS PORTOS ENCARECE 

AS MERCADORIAS PRODUZIDAS EM SOLO GAÚCHO. 
 
• CAPITAL HUMANO É O PRINCIPAL INSUMO PARA A INDÚSTRIA DO 

FUTURO E CORREMOS O RISCO DE SOFRER UM APAGÃO NAS 
PRÓXIMAS DÉCADAS. 
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