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Resumo
A participação do Estado, através do aporte de capital, no desenvolvimento local
enfrenta grandes batalhas tanto no campo teórico quanto empírico. Neste contexto o presente
artigo analisa a influência da captação de recursos tipo “pork barrel” no desenvolvimento
socioeconômico nos 28 Coredes do Estado do Rio Grande do Sul. Foi realizado um estudo
de natureza quantitativa, utilizando-se dados referentes às transferências de capital realizadas
para os municípios no período de 2003 a 2013 e a variação do Índice Firjan 2005/13
(emprego & renda, saúde e educação) como forma de mensurar os resultados alcançados.
Como resultado foi verificado que os Coredes com menor número de habitantes captam mais
recursos nessas modalidades, porém não foi verificada nenhuma correlação, tanto positiva ou
negativa, existente entre o total captado per capita e a variação do indicador Firjan nas
dimensões saúde, educação e emprego e renda.
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The "pork barrel" resources and the reflection on the development of the
Coredes of Rio Grande do Sul
Abstract
The participation of the State, through the contribution of capital, in local development faces
great battles in both theoretical and empirical fields. In this context, the present article
analyzes the influence of pork barrel resources on socioeconomic development in the 28
Coredes of the State of Rio Grande do Sul. A quantitative study was carried out, using data
related to capital transfers carried out for The municipalities in the period 2003 to 2013 and
the variation of the Firjan Index 2005/13 (employment & income, health and education) as a
way to measure the results achieved. As a result, it was verified that the Coredes with lower
number of inhabitants capture more resources in these modalities, but no correlation, either
positive or negative, was verified between the total capita per capita and the variation of the
Firjan indicator in the health, education and employment dimensions And income.
Key Words: public revenue , development, performance

1.INTRODUÇÃO
A questão do desenvolvimento a partir da participação do Estado encontra na
literatura autores como Tanzi e Davoodi (1997) descrevendo que a partir da segunda Guerra
Mundial economistas influentes como Harrod, Domar, Rostow e outros argumentaram que
os países precisam de capital para crescer. Para os autores existe uma relação quase
mecânica (a relação capital-produto) entre aumento dos gastos de capital e aumento do
crescimento, fortalecendo o viés intelectual a favor das despesas de capital, onde os
economistas tendem a ser críticos com os países que permitem que a parcela dos gastos
correntes cresça e elogiam os países onde a participação dos gastos de capital no total do
orçamento aumentam.
Na mesma corrente teórica Rocha e Giuberti (2007) analisaram as relações entre os
componentes do gasto público desagregados e o crescimento econômico para os Estados
brasileiros no período de 1986-2002 observando uma relação negativa para os gastos
correntes e positiva para os gastos de capital.
No sentido contrário Devarajan et al. (1996) ao analisarem um conjunto de 43 países
em desenvolvimento ao longo de 20 anos, indicam que os gastos feitos em excesso com
capital, transporte e comunicação, saúde e educação podem não estar associados a um maior
crescimento econômico. Para Safdari et al. (2012 apud SOUSA e PAULO, 2016, p.189), “a
relação entre gasto público e crescimento econômico entre diferentes países, mesmo
utilizando vários métodos econométricos, resultam em um mix de resultado não alinhados.
Neste contexto o objetivo do presente artigo é analisar o impacto da receita pública
tipo “pork barrel” nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo Stein e Bickers
(1995 apud SANTANA, 2011, p.12) “a literatura norte-americana sobre estudos legislativos
consagrou o termo pork barrel como politicas ou recursos que objetivam atender aos
interesses de grupos ou regiões específicas”. Para Lowi (1964 apud SANTANA, 2011, p.12)
“tais políticas são consideradas tipicamente distributivas, pois representam custos difusos e
benefícios concentrados ou geograficamente segmentáveis”.

Essa analise foi realizada a partir dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Coredes, criados através da Lei 10.283 de 17 de outubro de 1994, cuja competência desse
conselho esta “a elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento regional”. A Lei no
seu artigo 2º atribui aos Coredes o seguinte objetivo:
Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento têm por objetivo a promoção do
desenvolvimento regional, harmônico e sustentável, através da integração dos
recursos e das ações de governo na região, visando à melhoria da qualidade de vida
da população, à distribuição eqüitativa da riqueza produzida, ao estímulo à
permanência do homem em sua região e à preservação e recuperação do meio
ambiente (LEI 10.283/94, p.1).

Com intuito de auxiliar os municípios a lei de criação dos Coredes estabelece ainda a
competência de “orientar e acompanhar, de forma sistemática, o desempenho das ações dos
Governos Estadual e Federal na região”, competência esta fundamental e base para a
escritura do presente artigo, pois este tem na sua essência o objetivo de mensurar as ações
dos Governos Estaduais e Federal através da política pública de transferências de recursos a
título de transferência de capital e o seu reflexo no desenvolvimento das regiões
beneficiadas.
A busca por essas transferências gera uma disputa entre os gestores por atração de
investimentos em seus municípios e tem na sua essência a teoria de Keynes que enfocou o
investimento como um componente de demanda agregada, que deveria ser usado para gerar
empregos direta e indiretamente, via “efeito multiplicador” (IORIO, 2011).
Quando a disputa entre os gestores das regiões passa por uma política voltada para a
captação de recursos como mecanismo de atração de investimentos, Prates et al (2006)
fazem a seguinte colocação:
Os processos de captação, embora possam parecer iniciativas relativamente
simples, exigem o domínio de diversos conhecimentos, entre os quais destacamos:
a capacidade para a elaboração de projetos, a realização de avaliações e construção
de indicadores, disponibilidade de tempo para a realização de pesquisas e estudos,
o tratamento de dados e a capacidade de dar-lhes a visibilidade necessária para que
fundamentem as propostas e demonstrem a sua relevância em termos de impacto e
alcance social (PRATES et al, 2006, p. 1).

Logo a quantificação desses valores financeiros que venham de ajuda ao
cumprimento desses objetivos, comprova o interesse das regiões/coredes em buscá-los nas
outras esferas de governo (união e estado), o que torna essa busca uma política pública útil e
eficiente no cumprimento dos objetivos preestabelecidos. Eficiência esta que nada mais é do
que também atribuição do estado na melhoria da qualidade de vida da população (LIMA,
2007).
Desta forma, com o propósito de compreender se há conexão entre o total capitado
pelos Coredes e o seu desenvolvimento, representado nesta analise pela melhoria dos

indicadores socioeconômicos é que se propôs a realização do presente trabalho. Sendo assim,
o presente estudo tem como objetivo verificar empiricamente se há relação entre o volume
total e per capita captado por cada Corede entre o período de 2003 a 2013 e o
desenvolvimento regional, tomando por base a variação do Índice Firjan nas dimensões:
emprego & renda, saúde e educação nas regiões de abrangência dos Conselhos Regionais de
Desenvolvimento (Coredes) no Estado do Rio Grande do Sul.
Para que se tenha uma melhor compreensão do assunto a ser estudado, o texto está
estruturado com algumas considerações histórico-teóricas sobre a trajetória dos Coredes, as
vertentes sobre o Desenvolvimento e os procedimentos metodológicos para na sequência
apresentar a discussão dos resultados e a conclusão que se chegou.
2.REFERENCIAL TEÓRICO
2.1COREDES
A experiência e a trajetória dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes)
desencadeada a partir de meados dos anos 1990 no Estado do Rio Grande do Sul
configuram-se como uma estratégia pioneira de organização regional no Brasil, onde a
estrutura institucional, os mecanismos de participação social, as formas de encaminhamento
das demandas regionais, o amadurecimento dos processos e relações entre governo e
sociedade foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo (Büttenbender, Siedenberg e
Allebrandt, 2011).
Aos Coredes foi incumbido um papel de alta relevância, pois independentemente de
sua composição político-partidária devem representar tanto suas regiões como o Estado
como um todo (COREDES, 2010).
Criados a partir de iniciativa articulada do governo do Estado do RS com as
respectivas regiões, os Coredes são definidos como espaço plural e aberto de construção de
parcerias sociais e econômicas, em nível regional, através da articulação política dos
interesses locais e setoriais em torno de estratégias próprias e específicas de
desenvolvimento para as regiões (COREDES, 2010).
A Lei 10.283 de 1994 criou os Coredes no Estado do Rio Grande do Sul com o
objetivo de promover o “desenvolvimento regional harmônico e sustentável, através da
integração dos recursos e das ações de governo na região”; e para tanto lhes competem entre
outras, “elaborar planos estratégicos de desenvolvimento regional” (COELHO, FRIZZO e
MARCONDES, 2010, p. 163).
Para Etges:

“os Coredes são instituições de deliberação coletiva da comunidade regional, sob a
forma de entidades jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo de
duração indeterminado e que têm por finalidade assessorar o Governo Estadual na
definição e planejamento de diretrizes gerais para o desenvolvimento regional e
estadual, com o intuito de promover a melhoria da qualidade de vida da população,
a distribuição equitativa da riqueza produzida, o desenvolvimento social e
econômico com a utilização dos recursos naturais e a preservação do meio
ambiente” (ETGES, 2010, p. 177).

Ainda a autora destaca que eles são compostos por representantes
dos diversos segmentos da sociedade que participam decisivamente das deliberações
coletivas que norteiam o desenvolvimento regional e estadual, razão pela qual são
verdadeiros pilares de sustentação do novo modelo de gestão regional adotado pelo atual
Governo Estadual.
2.2 DESENVOLVIMENTO
Richardson (1972 apud BARROS e CASTRO, 2013, p.152) “descrevem que o
desenvolvimento local ou regional seria um fenômeno espontâneo resultante da atuação livre
das forças do mercado, não cabendo ao Estado o papel de protagonista na alocação espacial
de recursos”. Contrário a este pensamento, o desenvolvimento segundo Bielchowsky (1988)
não advém pela espontaneidade das forças do mercado, sendo indispensável à participação
do estado como indutor, planejador e/ou investidor direito.
Chen (2006) construiu um modelo de crescimento endógeno em que a escolha da
composição ótima de gastos depende de políticas e parâmetros estruturais que aumentem a
utilidade marginal do consumo privado. Como resultado desse modelo, observou que um
maior investimento público eleva o crescimento por aumentar a utilidade marginal do
consumo privado em relação ao consumo público.
Para Braga (1999) o tema desenvolvimento possui duas vertentes teóricas, ou seja, a
de adotar uma estratégia de desenvolvimento exógeno ou o desenvolvimento
local/endógeno. Na visão da autora ao adotar uma estratégia de desenvolvimento exógeno se
atrairia investimentos externos para regiões periféricas com objetivos redistribucionistas. No
caso do desenvolvimento endógeno defendido por Barquero (1998) resta se conformar e
buscar no local elementos para um desenvolvimento possível através da criação de redes
locais de pequenas e medias empresas.
A idéia de local, por sua vez, pode ser entendida como um município, parte de
município, um conjunto de municípios, um estado (UF) ou mesmo uma região (Vitte, 2006).
Neste artigo a ideia de local confunde-se com a de Coredes, constituídos por um grupo de

municípios, que passaram a ser dinamizados por ações políticas, ou seja, políticas públicas
de transferência de recursos a cada um dos municípios pertencentes aos Coredes com intuito
de provê-los de recursos na intenção de desenvolvê-los.
Para Amaral Filho (2001, apud BORGES 2007, p.30):
“as teorias que envolveram o estudo do desenvolvimento no nível local
sofreram várias modificações devido ao declínio econômico das grandes
regiões que até então eram consideradas como referencias industriais e
com o surgimento de novos paradigmas na teoria macroeconômica do
desenvolvimento por meio da teoria do crescimento endógeno”.

Essa teoria acredita na melhora da qualidade de vida em pequenas
unidades territoriais e agrupamentos humanos a partir da dinamização da economia local
(Buarque, 2002). Neste contexto para que ocorra efetivamente o desenvolvimento local
existe a necessidade de uma cooperação, ou seja, ações múltiplas e convergentes entre os
diversos atores que interagem dentro dos limites de uma determinada localidade/região para
que impulsionem projetos comuns de interesse geral (Buarque, 2002) e Enriquez (1997).
2.3 POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
Para Freitas (2009, p. 4) “no Brasil, as primeiras políticas públicas surgiram ainda no
governo de Getúlio Vargas (1930 – 1945) e referiam-se, em especial [...] às questões
trabalhistas. Além destas, as áreas da saúde, educação profissional e habitação também
foram contempladas”. Antes disso, de acordo com Castro (2008 apud FREITAS, 2009, p. 4),
“havia programas assistenciais e pontuais, exclusivos para determinados grupos de interesse
e de profissionais (bancários, ferroviários etc.)”. Ainda segundo o autor “somente a partir da
década de 80, com o fim da ditadura, as políticas públicas brasileiras ganharam uma nova
roupagem, sendo redesenhadas e ampliadas na Constituição de 1988. A partir dela, o Estado
passou a ser mais responsabilizado pela regulação, implantação e gestão das mesmas”.
As políticas públicas de transferências de capital são recursos repassados pelo
Governo Federal e Estadual para os Municípios, ou seja, é uma espécie de descentralização
dos recursos públicos. Essa descentralização no Brasil ocorre em grande parte através de
emendas parlamentares, onde geralmente as localidades beneficiárias são formadas por
eleitores que contribuíram significativamente para o sucesso eleitoral de um parlamentar
(Santana, 2011). Porém conforme Silva e Bassi (2012) tais politicas públicas são um papel
do Estado, principalmente pelo Brasil ser uma terra de desiguais e onde Estado tem a
obrigação de tornar mais equitativas as oportunidades. Contudo para Santos (2010) é
importante ressaltar que, na formulação de políticas públicas, ocorrerão diferentes
abordagens da racionalidade:

na racionalidade econômica: são usados critérios de escolha pública e de economia
do bem-estar-social, sem entrar no julgamento de valores;
na racionalidade político-sistêmica: estabelece-se um acordo entre os atores do jogo
do poder, ou seja, não se questiona a responsabilidade moral das políticas;
na formulação responsável: sujeita-se o processo decisório ao debate e ao escrutínio
público, respeitando questões como igualdade, liberdade, solidariedade e democracia.
Os municípios na tentativa de ofertar para a sociedade bens e serviços de melhor
qualidade buscam captar esses recursos que conforme Prates et al (2006, p. 1):
Os processos de captação, embora possam parecer iniciativas relativamente
simples, exigem o domínio de diversos conhecimentos, entre os quais destacamos:
a capacidade para a elaboração de projetos, a realização de avaliações e construção
de indicadores, disponibilidade de tempo para a realização de pesquisas e estudos,
o tratamento de dados e a capacidade de dar-lhes a visibilidade necessária para que
fundamentem as propostas e demonstrem a sua relevância em termos de impacto e
alcance social. (PRATES et al, 2006, p. 1)

Ainda segundo o autor esses recursos que ingressam nos cofres municipais a título de
transferências de capital podem ser caracterizados como recursos não reembolsáveis, ou seja,
o chamado “recurso a fundo perdido”, onde não possuem nenhum custo financeiro, sendo
exigido em alguns casos apenas a contra partida do ente recebedor da transferência e cujo
percentual de contra partida normalmente é muito baixo. E por essa razão que os municípios
tentam acessá-los para serem utilizados como mecanismos de desenvolvimento.
2.4 RECEITA PÚBLICA
Para Kohama (2000, p.85), entende-se como receita pública “todo e qualquer
recolhimento feito aos cofres públicos, quer seja efetivado através de numerário ou outros
bens representativo de valor (...)”. Neste sentido, o autor diz que o sucesso na arrecadação de
receitas públicas se deve a organização da máquina administrativa, pois “(...) quanto mais
eficiente à organização administrativa, maior será a eficácia na arrecadação e recolhimento
das receitas que lhe incumbe arrecadar” (KOHAMA, 2000, p.85).
A receita pública classifica-se em dois grupos:
Quadro 1 - Classificação da Receita Pública em Grupos
Grupo
Receita Orçamentária
Receita Extra Orçamentária
Fonte: Kohama (2000, p.86).

Categoria Econômica
Corrente
De Capital

Vale salientar que a receita pública sempre é prevista, e a despesa fixada, conforme
dispõe a Lei 4.320/64. A Administração sempre deverá estimar a receita pública para,
baseada nesta previsão de arrecadação, fixar suas despesas.
A Receita Orçamentária é aquela consolidada no Orçamento Público, consignada na
Lei Orçamentária Anual, cuja especificação deverá estar em conformidade com a Lei
4.320/64, assim entende Kohama (2000).
Para Kohama (2000, p.87), Receitas Correntes “dizem respeito a todas as transações
que o Governo realiza diretamente ou através de suas ramificações, “como (....) autarquias e
de cujo esforço não resultam constituição ou criação de bens de capital, ou seja, acréscimos
no seu patrimônio”.
Já as Receitas de Capital, o autor se refere como sendo aquelas “que resultam na
constituição ou criação de bens de capital e, consequentemente, acréscimo de patrimônio”
(KOHAMA, 2000, p.87). O Quadro n° 2 exemplifica as categorias econômicas.
Quadro 2 - Classificação da Receita Pública quanto à Categoria Econômica
RECEITA CORRENTE

DESCRIÇÃO

Receita Tributária

São aquelas oriundas da arrecadação através de Tributos (impostos,
taxas e contribuições) pagos pelo contribuinte, em razão de suas
atividades, rendas, propriedades e benefícios diretos e imediatos
recebidos do Estado.

Receita de Contribuição

São aquelas arrecadadas relativas a contribuições sociais e econômicas,
destinadas geralmente à manutenção dos programas sociais e de
interesse coletivo. Ex.: PIS e CONFINS.

Receita Patrimonial

São fontes que se compõem de rendas provenientes, respectivamente, da
utilização de bens pertencentes ao Estado. Ex.: aluguéis, arrendamentos,
juros, participações e dividendos.

Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de serviços

Se originam da prestação de serviços comerciais, financeiros, de
transporte, de comunicação, dentre outros diversos, bem como tarifas
aeroportuárias e pedágios.

Transferências Correntes

São recursos financeiros oriundos de outras entidades de direito público
ou privado.

Outras receitas Correntes

São fontes de receitas originárias da cobrança de multas e juros de mora,
indenização e restituição, receita da dívida ativa e receitas diversas.

RECEITA DE CAPITAL

DESCRIÇÃO

Operações de crédito

São fontes de receitas oriundas da constituição de dívidas pelo Estado,
através de empréstimos e financiamentos.

Alienações de bens

São fontes captadas através da venda de bens patrimoniais móveis ou
imóveis. Dizem respeito a conversão de bens em espécie (moeda).

Amortização de empréstimos

É quando o Estado recebe valores dados anteriormente por empréstimos
a outras entidades de direito público.

Transferências de capital

É uma fonte de recurso recebido de outras entidades de direito público
ou privado.

Outras receitas de capital

É destinada a arrecadar outras receitas de capital que constituirão uma
classificação genérica não agradável nas fontes anteriores.

Fonte: Kohama (2000, p.88).

O autor descreve no Quadro n° 2 como é formada a receita pública, sua divisão em
dois grandes grupos compostos por vários subgrupos que evidenciam a origem das receitas
públicas. Através desta classificação e desdobramento se torna mais transparente a
composição das receitas para a tomada de decisão por parte dos gestores públicos e
possibilita um efetivo controle social.

3.METODOLOGIA
O presente artigo foi desenvolvido através de uma pesquisa descritiva, a qual exige
do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo
pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). A
pesquisa descritiva foi desenvolvida a partir de um estudo de caso onde foram analisadas as
receitas acumuladas de transferências de capital-TC recebidas pelos municípios dos 28
Coredes do Estado do Rio Grande do Sul no período de 2003 a 2013.
Segundo Yin (2010, pág. 23) "estudo de caso é uma inquirição empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a
fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de
evidência são utilizadas".
Os dados para análise foram obtidos a partir do site do Tesouro Nacional
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br) onde foram apurados os valores recebidos a título de
transferência de capital pelos municípios de cada estado. No site da Firjan foi obtido o índice
educação, emprego & renda e saúde do período de 2005 e 2013.
Após a coleta de dados junto aos referidos sites foi realizada a primeira análise
comparativa onde destacamos o total de habitantes, o valor total arrecadado de receita
orçamentária de cada município, o total captado em transferências de capital, o percentual
das receitas de transferência de capital no orçamento total da receita orçamentária municipal,
o total do orçamento per capita e a receita de transferência de capital per capita.

Quanto ao índice Firjan foi efetuada a verificação da variação do índice em cada uma
das três dimensões. De posse dessas informações foi realizada uma analise estatística através
do coeficiente de correlação de Pierson para verificar a existência ou não de correlação entre
todas as variáveis.
4.ANÁLISE DOS RESULTADOS
Com a criação dos Coredes, o Estado do Rio Grande do Sul foi dividido em 28
regiões compostas por diversos municípios, que se articulam através do Fórum dos Coredes
do RS. Este Fórum conforme Büttenbender, Siedenberg e Allebrandt (2011, p. 87) constituise como um espaço decisivo de interlocução coletiva dos 28 Coredes com o Governo
Estadual, bem como um espaço de articulação, avaliação, discussão e planejamento das
políticas, diretrizes e ações desencadeadas. O mapa do Rio Grande do Sul abaixo evidencia a
divisão do mesmo em 28 Coredes.
Mapa 1 – Mapa dos Coredes

Para atingirmos nossos objetivos foi elaborada a tabela abaixo a partir da qual vamos
analisar as informações coletadas dos 28 Coredes e de posse delas realizar algumas
ponderações para posteriormente concluirmos nossos estudos.

Tabela 1 - Valor dos Orçamentos por Corede e sua Captação
COREDES
Alto da Serra do Botucaraí
Alto Jacuí
Campanha
Campos de Cima da Serra
Celeiro
Central
Centro Sul
Fronteira Noroeste
Fronteira Oeste
Hortênsias
Jacuí Centro
Litoral
Médio Alto Uruguai
Metropolitano do Delta do Jacuí
Missões
Nordeste
Noroeste Colonial
Norte
Paranhana-Encosta da Serra
Produção
Rio da Varzea
Serra
Sul
Vale do Caí
Vale do Jaguari
Vale do Rio dos Sinos
Vale do Rio Pardo
Vale do Taquari

POPULAÇÃO
IBGE - 2010
104.929
93.774
219.287
95.446
144.645
389.973
244.293
210.143
567.549
121.632
149.786
261.929
157.328
2.392.305
260.678
123.143
163.052
294.430
195.964
335.890
114.942
774.174
849.167
158.446
122.630
1.248.449
407.550
309.659

TOTAL
TOTAL CAPTADO R$
ORÇAMENTO
2003 - 2013
1.993.003.515 R$ 95.876.815,81
2.068.023.242 R$ 58.242.212,91
3.387.787.483 R$ 124.120.598,43
1.748.586.180 R$ 43.981.105,43
2.594.756.386 R$ 130.195.780,61
5.660.768.958 R$ 193.556.445,84
3.671.158.652 R$ 117.075.949,20
3.796.501.351 R$ 143.625.346,34
6.623.836.854 R$ 124.344.084,16
2.382.320.136 R$ 105.410.784,85
2.027.847.848 R$ 42.453.769,49
6.305.942.540 R$ 82.132.229,96
2.748.635.055 R$ 188.989.737,16
45.952.239.025 R$ 180.639.477,01
4.190.500.300 R$ 132.230.771,40
2.434.029.730 R$ 94.579.480,49
3.213.412.191 R$ 59.725.135,97
4.897.832.562 R$ 151.245.259,23
2.918.082.371 R$ 99.174.632,90
5.893.963.723 R$ 120.049.062,10
2.203.894.788 R$ 165.663.566,52
18.204.208.433 R$ 203.216.068,96
11.791.753.887 R$ 220.687.785,73
3.418.569.219 R$ 101.745.645,78
1.714.741.743 R$ 45.239.787,02
21.887.654.737 R$ 413.345.487,52
6.509.914.383 R$ 197.645.272,86
5.874.013.025 R$ 184.175.952,14

%
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Orçamento
4,81
2,82
3,66
2,52
5,02
3,42
3,19
3,78
1,88
4,42
2,09
1,30
6,88
0,39
3,16
3,89
1,86
3,09
3,40
2,04
7,52
1,12
1,87
2,98
2,64
1,89
3,04
3,14

Orçameto
CAPTAÇÃO
per capita
PER CAPITA
R$
18.993,83 R$ 913,73
R$
22.053,27 R$ 621,09
R$
15.449,10 R$ 566,01
R$
18.320,16 R$ 460,74
R$
17.938,79 R$ 900,10
R$
14.515,80 R$ 496,33
R$
15.027,69 R$ 479,24
R$
18.066,28 R$ 683,46
R$
11.670,95 R$ 219,10
R$
19.586,29 R$ 866,63
R$
13.538,30 R$ 283,43
R$
24.075,01 R$ 313,56
R$
17.470,73 R$ 1.201,25
R$
19.208,35 R$ 75,51
R$
16.075,39 R$ 507,25
R$
19.765,88 R$ 763,98
R$
19.707,90 R$ 366,29
R$
16.634,96 R$ 513,68
R$
14.890,91 R$ 506,08
R$
17.547,30 R$ 357,40
R$
19.173,97 R$ 1.441,28
R$
23.514,36 R$ 262,49
R$
13.886,26 R$ 254,88
R$
21.575,61 R$ 642,14
R$
13.983,05 R$ 368,91
R$
17.531,88 R$ 331,08
R$
15.973,29 R$ 484,95
R$
18.969,30 R$ 594,77

Fonte: elaborado pelo autor

Desta forma, passamos a analisar inicialmente cada quadro de forma individualizada
para posteriormente realizarmos uma análise geral.
1° quanto à população (2010):
- os 10 menores Coredes são: Alto Jacuí, Campos de Cima da Serra, Alto da Serra do
Botucaraí, Rio da Várzea, Hortênsias, Vale do Jaguari, Nordeste, Celeiro, Jacuí Centro e
Médio Alto Uruguai;
- os 10 maiores Coredes são: Norte, Vale do Taquari, Produção, Central, Vale do Rio
Pardo, Fronteira Oeste, Serra, Sul, Vale do Rio dos Sinos e Metropolitano do Delta do Jacuí;
2° quanto à arrecadação total (2003-2013):
- os 10 menores Coredes são: Alto da Serra do Botucaraí, Alto Jacuí, Campos de
Cima da Serra, Celeiro, Hortênsias, Jacuí Centro, Médio Alto Uruguai, Nordeste, Rio da
Várzea e Vale do Jaguari.
- os 10 maiores Coredes são: Central, Fronteira Oeste, Metropolitano do Delta do
Jacuí, Norte, Produção, Serra, Sul, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo e Vale do
Taquari.
3° quanto à média de captação per capita (2003-2013):

- os 10 menores em captação de recursos são: Vale do Jaguari, Noroeste Colonial,
Produção, Vale do Rio dos Sinos, Litoral, Jacuí Centro, Serra, Sul, Fronteira Oeste e
Metropolitano do Delta do Jacuí.
- os 10 maiores em captação de recursos são: Rio da Várzea, Médio Alto Uruguai,
Alto da Serra do Botucarai, Celeiro, Hortênsias, Nordeste, Fronteira Noroeste, Vale do Caí,
Alto Jacuí e Vale do Taquari.
4° quanto à participação da captação no total do orçamento (2003-2013):
- podemos destacar os Coredes Rio da Várzea ( 7,52% ), Médio Alto Uruguai (
6,88% ) e Alto da Serra do Botucaraí ( 4,81% );
Para analisarmos o desenvolvimento dos Coredes foram apuradas as variações do
índice Firjan nas dimensões destacadas na Tabela 2.
Tabela 2 – Variação do índice Firjan 2005/13

FIRJAN 2005/13
EMPREGO&RENDA EDUCAÇÃO SAÚDE
Alto da Serra do Botucaraí
35,77
21,73
13,49
Alto Jacuí
33,6
16,68
7,45
Campanha
33,88
16,24
15,9
Campos de Cima da Serra
18,46
24,27
19,19
Celeiro
19,51
28,7
18,18
Central
11,98
14,3
14,53
Centro Sul
9,91
23,13
12,64
Fronteira Noroeste
26,89
21,62
4,34
Fronteira Oeste
9,43
16,46
5,2
Hortênsias
-3,37
28,18
14,75
Jacuí Centro
9,68
13,62
9,27
Litoral
9,27
24,11
11,97
Médio Alto Uruguai
26,37
26,25
31,57
Metropolitano do Delta do Jacuí
8,91
17,68
8,55
Missões
17,18
23,72
10,85
Nordeste
19,14
21,4
13,87
Noroeste Colonial
18,45
16,93
10,84
Norte
14,82
26,66
12,94
Paranhana-Encosta da Serra
7,17
25,09
6,4
Produção
15,26
17,1
12,4
Rio da Varzea
23,29
27,4
11,95
Serra
6,67
16,19
-1,12
Sul
18,49
22,65
15,07
Vale do Caí
9,83
22,25
2,68
Vale do Jaguari
-0,52
24,08
12,25
Vale do Rio dos Sinos
14,88
27,69
4,59
Vale do Rio Pardo
12,92
24,87
17,75
Vale do Taquari
13,97
20,24
6,63

COREDES

Fonte: elaborado pelo autor

A partir das variações apuradas nas dimensões acima expostas podemos verificar que
a grande maioria apresentou variações positivas, com algumas exceções ocorridas no Corede
Hortências (emprego & renda), Serra (saúde) e Vale do Jaguari (emprego & renda).
Tabela 3 – Teste de Correlação
VARIÁVEIS

POPULAÇÃO
IBGE - 2010
IBGE - 2010
1
TOTAL ORÇAMENTO
0,987187799
TOTAL CAPTADO
0,558228486
% ORÇAMENTO
-0,527477727
ORÇAMENTO PER CAPITA 0,006079358
CAPTAÇÃO PER CAPITA
-0,513787798
EMPREGO&RENDA
-0,212498635
EDUCAÇÃO
-0,156512198
SAÚDE
-0,26549403

TOTAL
TOTAL CAPTADO R$
%
ORÇAMENTO CAPTAÇÃO
ORÇAMENTO
2003 - 2013
ORÇAMENTO PER CAPITA PER CAPITA
1
0,520973906
-0,523585373
0,136634637
-0,48454968
-0,21567214
-0,158795681
-0,293331961

Fonte: elaborado pelo autor

1
-0,023781906
1
-0,058172803 -0,030259835
1
-0,044877759
0,97029132 0,196419374
1
0,00593863 0,406568417 0,12060709 0,429172301
0,2300342 0,484498191 0,079592075 0,491087767
-0,101346947 0,523071102 -0,210645032 0,440567214

FIRJAN 2005/13
EMPREGO&RENDA EDUCAÇÃO SAÚDE

1
-0,102205073
1
0,265648723 0,345083778

1

Após a realização do teste estatístico, observa-se uma forte correlação entre o total do
orçamento e população total, fato este que ratifica a dependência municipal dos recursos do
Fundo de Participação dos Municípios - FPM e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços – ICMS, que conforme destaca a Confederação Nacional dos Municípios (2012,
p.13) uma grande maioria dos municípios é dependente dos repasses constitucionais.
O teste evidencia também uma correlação negativa leve entre população e captação
per capita onde os Coredes com população menor captam mais recursos, tornando-os mais
dependentes dessas transferências uma vez que seu orçamento total também é menor.
As demais variáveis não evidenciam correlações significativas, principalmente as que
se referem à captação per capita e a variação dos índices Firjan nas dimensões emprego &
renda, educação e saúde, apresentando coeficientes de 0,42, 0,49 e 0,44 respectivamente.
Partindo do princípio que estes Coredes captam recursos destinados a investimento
em despesas de capital, como estrutura de postos de saúde, hospitais, creches, escolas,
transporte escolar entre outros, ou seja, basicamente para educação e saúde, desse modo, o
resultado apurado se assemelha com o encontrado por Devarajan et alii (1996) e Ghosh e
Gregoriou (2008) ao analisarem países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, onde a
concentração de gastos em despesas de capital com intuito de gerar crescimento acaba
tornando-o ineficiente, pois reduz sua produtividade (apud DIVINO e SILVA JUNIOR,
2012, p. 518).
Ainda Divino e Silva Junior (2012) em seu e artigo sobre a avaliação do efeito da
composição dos gastos públicos (corrente e de capital) sobre o crescimento da renda per
capita dos municípios brasileiros no período 1991-2000 afirmam que o resultado do
crescimento econômico nos municípios com renda per capita acima e abaixo da linha de
pobreza é distinto, pois nos municípios com renda per capita abaixo da linha de pobreza o
resultado das despesas correntes geraram melhores resultados.
5. CONCLUSÃO
No que tange a captação de recursos percebe-se um maior desempenho por parte dos
Coredes com menor número de habitantes. Este dado evidencia uma grande dependência
pelos municípios destes Coredes por recursos para investimento, uma vez que seus
orçamentos para investimento em áreas como saúde e educação principalmente, devem ser o
mínimo previsto em lei e suas maiores necessidades.
Quanto à relação entre a captação de recursos per capita e o desenvolvimento não
ficou evidenciada tal relação, pois em nenhuma das dimensões analisadas pode ser verificada

alguma dependência. Tal fato nos remete ao descrito por Devarajan et al. (1996) onde o
excesso de recursos em áreas com educação e saúde acabam não gerando desenvolvimento.
Embora não tenha sido objeto do presente estudo a analise das transferências de
forma a detalhar em qual função (saúde, educação, habitação, cultura e etc) foram utilizados
os recursos, tem-se conhecimento que a maior parte dos recursos repassados para os
municípios referem-se às áreas de educação e saúde, pois ambas possuem percentuais
constitucionais a serem alcançados pela União, Estados e Municípios e fazem parte de 100%
das propostas dos candidatos a administração dos municípios.
Finalmente, podemos concluir que a variação dos indicadores de desenvolvimento
observado nos Coredes não ocorre de forma linear, situação esta exemplificada através dos
Coredes Alto da Serra do Botucaraí e Hortênsias, onde ambos obtiveram captações per
capita semelhantes, porém resultados muito distintos na dimensão emprego & renda, com
35,77% e -3,37% na variação dessa dimensão. Sendo assim pelos números apurados na
pesquisa e em outros estudos encontrados na literatura, a simples captação de recursos pelos
municípios junto a outras esferas de governo podem não refletir num desenvolvimento
homogêneo, pois existem muitas outras variáveis a serem consideradas nessa equação para
que o desenvolvimento efetivamente ocorra.
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