
busca de soluções para fomentar o de-
senvolvimento em áreas deprimidas, 
como a faixa de fronteira no RS, exige 
alguns cuidados especiais no sentido de 
avaliar com a maior clareza possível as 

propostas e os impactos sobre os mais diversos seg-
mentos da economia regional, considerando o em-
prego e a geração de renda. Questões como quem 
serão os beneficiados, direta e indiretamente, com o 
novo desenho do varejo nessas áreas? Qual o efeito 
das facilidades concedidas a produtos estrangeiros 
sobre a produção similar brasileira? Qual o efeito 
(benefícios e custos) para as cidades que receberão 
essas unidades varejistas? Quais os efeitos econô-
micos sobre o comércio varejista das cidades próxi-
mas daquelas beneficiadas pela nova legislação?

 Para responder, minimamente, a essas 
questões é necessário saber como o governo (Recei-
ta) federal pretende regulamentar o funcionamento  
do comércio free shop na chamada faixa de frontei-
ra. Mesmo sem essas informações, é possível refletir 
sobre, pelo menos, três questões relevantes para o 
desenvolvimento regional. A primeira refere-se aos 
efeitos sobre a rede de varejos localizada nas praças 
próximas às cidades gêmeas que não serão benefi-
ciadas com a nova legislação. Neste caso, uma par-
cela significativa da demanda doméstica será dire-
cionada para o varejo das cidades privilegiadas pela 
nova lei, lembrando que essa parcela é representada 

justamente pelos estratos de renda mais elevada. Se 
a relação dos bens comercializados nos free shops in-
cluir bens produzidos no Brasil, como é a expecta-
tiva de muitos comerciantes da região, então se es-
tabelecerá um lamentável processo de concorrência 
desigual, o que seria desastroso, do ponto de vista 
do desenvolvimento. 

Uma segunda questão diz respeito à produção 

nacional, se os bens comercializados forem somen-
te de origem estrangeira. Neste caso, a produção 
nacional terá maiores dificuldades, talvez até insu-
peráveis, para fazer frente à produção estrangeira 
desonerada. Certamente a China agradecerá esta 
“gentileza” brasileira aos seus produtos que amplia-
rão a sua presença em nosso meio.

 A terceira questão refere-se aos efeitos des-
se novo tipo de varejo para a economia da cidade. É 
possível que esse tipo de varejo acabe atraindo capi-
tais forâneos para a região, o que significaria menor 
espaço para os empreendedores locais nesse novo 
mercado. É certo também que serão criados no-
vos postos de trabalho, em alguma medida de boa 
qualidade, o que assegura um efeito renda (massa 
de salários) positivo na cidade. Mas, como toda a 
atividade moderna e poderosa economicamente, 
fará, em seu favor, exigências elevadas à cidade em 
termos de infraestrutura e serviços urbanos, sem, 
contudo, realizar as contribuições fiscais que lhe ca-
beriam se não estivessem protegidas desse ônus por 
legislação específica. 

 Uma avaliação mais detalhada e profunda 
dos prováveis impactos desse projeto sobre a eco-
nomia da região é necessária a fim de que não se 
vendam ilusões à população, em especial aos estra-
tos médios e baixos da pirâmide social.

 *Economista
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Representantes de entidades apoiam a iniciativa do MEC e acompanharão o trâmite no Congresso

o dia 27 de outubro, ocorreu a 4ª Reunião 
Plenária do Fórum pela Gestão Democrática 
das Instituições Comunitárias, em caráter 
extraordinário, na Sede estadual do Sin-
pro/RS, em Porto Alegre. A pauta do en-

contro ficou centrada na análise e discussão do Pro-
jeto de Lei nº 4.372/2012, proposto pelo MEC e 
que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Ava-
liação da Educação Superior – Insaes, que tem por 
finalidade a supervisão e avaliação das Instituições 
de Ensino Superior (IES).

A plenária teve um painel com participação do 
professor Vilmar Thomé, presidente da Associação 
Brasileira das Universidades Comunitárias (Abruc); 
Renato Oliveira, representando o Consórcio das 
Universidades Comunitárias do RS (Comung); 
Cássio Bessa, secretário-geral da Confederação 

N
      Por César Fraga
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Instituto supervisionará IES

Pedro Alice

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos 
de Ensino (Contee).

O representante do Comung manifestou es-
tranhamento com o fato do PL privilegiar questões 
internas de corpo funcional em detrimento de escla-
recer melhor os objetivos do novo órgão. “O avanço 
se dá no fato de a Educação Superior ser legitimada 
pelo MEC como um bem público, independente 
do caráter jurídico das instituições, sejam públicas 
ou privadas, e que se espere, no que se refere ao ca-
ráter social, tanto das filantrópicas, das comunitárias 
ou das com fins lucrativos, uma oferta de ensino que 
respeite os mesmos critérios de qualidade”.

Para o presidente da Abruc, além de super-
visionar e avaliar o desempenho das IES para que 
cumpram os patamares explicitados pela legislação, o 
novo instituto deveria ir além. “A nós, das comunitá-
rias, interessa muito que se trabalhe pela elevação da 
exigência nos níveis acadêmicos e que haja políticas 
neste sentido, não sendo o suficiente apenas fiscaliza-

ção pelos patamares mínimos”, explica Thomé.
A posição da Contee no encontro, manifesta-

da pelo professor Cássio Bessa, assim como a dos 
demais participantes, apesar de algumas críticas, foi 
favorável à criação do Instituto, porém de ressalvas 
e preocupação com o destino da Comissão Nacio-
nal de Avaliação do Ensino Superior (Conaes) e do 
Conselho Nacional de Educação (CNE). “Nossa 
principal preocupação é de que a tramitação do PL 
no Congresso ocorra de modo que não seja com-
prometida sua essência”, destaca Bessa.

Ao final do evento, o Fórum manifestou-se fa-
vorável à iniciativa do MEC e decidiu acompanhar 
a tramitação do projeto no Congresso. 

EMENDAS − Conforme informações do 
Conselho Nacional de Educação (CNE), atual-
mente o Brasil conta com 2,7 mil IES e 40 mil 
cursos. Até o momento, o PL 4.372/2012 que cria 
o Insaes já possui 81 emendas, a maioria proposta 
pelo setor privado de ensino.

EDUCAÇÃO


