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Qual o grande desafio alcançado?
O grande desafio era a renovação do quadro de servidores.  Em 

janeiro de 2011, cerca de 70% do quadro funcional tinha ou teria tem-
po de serviço suficiente para se aposentar até dezembro de 2014. Era 
fundamental a reestruturação no plano de cargos e salários, corrigindo 
distorções na remuneração, especialmente dos doutores. A FEE con-
tratou, através de concurso público, 80 funcionários. Contudo, o qua-
dro funcional, que era de 244 pessoas, passou para 202 e o número de 
técnicos cresceu de 109 para 132, sendo que 45% corpo funcional da 
Instituição foi contratada na minha gestão.

E, com relação à qualificação? 
Implementamosum amplo programa de treinamento, que é funda-

mental para o futuro da Instituição, tanto que, em pouco tempo, a FEE 
terá 60 a 70 doutores atuando nem diferentes áreas do conhecimento.
Hoje os novos funcionários 
têm todas as possibilidades 
de construírem uma carreira 
profissional de sucesso na 
FEE. 

E esses servidores adap-
taram-se facilmente às di-
ferentes linhas de pesquisa 
e aos projetos da Institui-
ção?

Conseguimos que os 
novos pesquisadores se in-
serissem nos projetos e pas-
sassem a produzir trabalhos 
e pesquisas com grande 
padrão de qualidade. Desta-
co o livro Panorama Socioeconômico e Perspectivas para a Econo-
mia Gaúcha, que é o primeira obra  produzida pela nova geração de 
pesquisadores da FEE, e Os Desafios do Desenvolvimento Local,  o 
primeiro e-book lançado pela FEE.  No livro RS 2030: Agenda de 
Desenvolvimento Territorial, os técnicos da FEE e da Seplag pensam 
o futuro do Estado e chamam a atenção para muitos dos desafios que 
estão postos à sociedade gaúcha. Também,a retomada da publicação 
do Índice de Vendas ao Comércio, o novo IDESE, os Indicadores de 
Ciência, Tecnologia e Inovação e, ainda, o PIB trimestral, que possibi-
litou um conhecimento mais preciso sobre o desempenho econômico 
do Rio Grande do Sul.

O que representa esses novos pesquisadores para a FEE e para 
a sociedade como um todo?

São o futuro da Instituição. São fundamentais e devem aprender a 
trabalhar de forma interdisciplinar, respeitando os diferentes conhe-
cimentos e se integrando nas diferentes linhas de pesquisas da Casa.  
Em pouco tempo, a FEE dará um salto de qualidade na produção da 
pesquisa sobre o Rio Grande do Sul.

A FEE atingiu o seu objetivo como formuladora de subsídios 
às políticas públicas?

A FEE tem um papel importante a cumprir, que é o subsídio a po-
líticas públicas.  Contudo, também deve haver um espaço para a sua 
própria agenda. É necessário conciliar a proposição e avaliação das 
políticas públicas com a agenda de pesquisa da FEE.  No curto prazo, 
essas são agendas diferentes, mas elas se comunicam no médio e no 
longo prazos.  É muito importante que a FEE trabalhe com agendas 
diferentes.  O  desafio é fazer com que essas agendas de trabalho an-
dem em conjunto, encontrando o espaço adequado de cada uma delas.


