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Resumo
Este artigo analisa a influência das transferências de capital no desenvolvimento socioeconômico nos
28 Coredes do Estado do Rio Grande do Sul. Utilizaram-se dados referentes às transferências de
capital realizadas pelo Estado (União e Estado) no período de 2003 a 2013 e indicadores como o
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e participação no PIB-RS/2013 como forma
de mensurar os resultados. Foi realizado um estudo de natureza quantitativa através da coleta de dados
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), IDHM e a Fundação de
Economia e Estatística (FEE). A partir deste estudo podemos concluir que as transferências de capital,
ou seja, os recursos exógenos exercem uma influência maior sobre o IDHM do que na participação no
PIB, pois cinco dos 28 Coredes que possuem um bom desempenho na captação per capta estão entre
os dez melhores IDHM do Estado e apenas um está entre os dez com maior participação no PIB do
Estado do Rio Grande do Sul.
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Fundraising for the Rio Grande do Sul Coredes and its reflection in
the development
Abstract
This article analyzes the influence of capital transfers in the socioeconomic development in 28
Coredes of the Rio Grande do Sul state. We used data on capital transfers made by the State (federal
and state) in the period 2003-2013 and indicators such as Municipal Human Development index
(IDHM) and share of GDP-RS / 2013 as a way to measure results. one quantitative study was
conducted by collecting data from the State Court of Rio Grande do Sul (RS-TEC), IDHM and the
Economics and Statistics Foundation (FEE). From this study we can conclude that the transfer of
capital, ie the exogenous resources exert a greater influence on the IDHM than the share of GDP, as
five of the 28 Coredes that have performed well in raising per capita are among the ten best IDHM the
state and only one is in the top ten with the largest share in the GDP of the Rio Grande do Sul State.
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1.INTRODUÇÃO

A partir da criação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento - Coredes, através
da Lei 10.283 de 17 de outubro de 1994, ficaram estabelecidas as competências desses
conselhos, dentre as quais estava “elaborar 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).

Para Sachs (2008) não podemos confundir desenvolvimento com crescimento
econômico, pois o desenvolvimento vai além da mera multiplicação da riqueza material. Para
o autor o crescimento só existirá se houver redução da pobreza e das desigualdades sociais,
assim como geração de novos empregos ou alternativas de renda para população.
O que percebemos hoje pode ser sintetizado através da visão de Silva e Bassi (2012)
ao definirem o Brasil como uma terra de desiguais, onde o papel do Estado é tornar mais
equitativas as oportunidades e condições de vida com intuito de amadurecer a soberania e o
desenvolvimento. Esta desigualdade fica evidenciada quando percebemos que quase metade
da renda nacional está concentrada em menos de 60 dos 5.565 municípios brasileiros,
mostrando que a desigualdade é uma chaga que acompanha o Brasil há séculos. SEBRAE
(2013).
Conforme a Confederação Nacional dos Municípios:
“a desigualdade ocorre também entre as esferas de governo, pois com o Pacto
Federativo a divisão da carga tributária brasileira entre os governos dos três níveis
da federação é extremamente centralizada na União, que fica com 68%; os Estados
com 26%; e os Municípios somente com 5% do total. Esta disparidade é perversa,
pois os serviços básicos prestados à população se dão nos Municípios, e são estes
que arcam com a maior parte dos custos” (CNM (2014, p. 30).

Ainda segundo a CNM (2012. p. 13) “uma grande maioria é dependente dos repasses
constitucionais realizados, inibindo investimentos das gestões municipais”. Este cenário de
dependência de repasses faz com que ocorra uma concorrência acirrada entre as
regiões/cidades, pois esta competitividade exige dos gestores uma abordagem holística para se
destacar e criar mecanismos que atraiam investimentos ou promovam melhores serviços
(GUERREIRO E GALAL, 2012).
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 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 capta, capitado por cada Corede entre o período de 2003 a 2013 e o
desenvolvimento regional, tomando por base a média do Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM) e sua participação no PIB (2013) para as 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 configuramse 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 incubido 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) 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. Aliás, conforme Giovanni (2011) um dos
grandes equívocos dos gestores é imaginar que podem manter seus projetos e estrutura apenas
com os repasses e com a arrecadação própria sem a necessidade de recursos exógenos.
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).
3.METODOLOGIA
Metodologicamente lançou-se mão de estudo de natureza quantitativa, onde foram
analisadas as transferências de capital recebidas por cada Corede do Estado do Rio Grande do
Sul no período compreendido entre os anos de 2003 a 2013, mediante busca de informações
no site do Tribunal de Contas do Estado o Rio Grande do Sul (TCE-RS). Trata-se de um

estudo de caso, onde se analisa se existe uma relação entre o total de recursos capitados pelos
Coredes, o valor per capta capitado, a média do Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM) de cada Corede e a participação no PIB-RS de 2013, obtido através de
dados da Fundação de Economia e Estatística (FEE). Também foram utilizadas pesquisas
bibliográficas que pudessem nortear o entendimento dos conceitos e objetivos da criação dos
Coredes e as vertentes teóricas sobre o tema Desenvolvimento.
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.

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:

COREDES

POPULAÇÃO
IBGE - 2010

Alto da Serra do Botucarai

TOTAL CAPITADO R$ CAPITAÇÃO
PER CAPTA
2003 - 2013

MÉDIA IDHM

PARTICIPAÇÃO NO
PIB - RS / 2013

104.929

R$ 95.876.815,81

913,73

0,700375

0,71

Alto Jacuí

93.774

R$ 58.242.212,91

621,09

0,7479

2,09

Campanha

219.287

R$ 124.120.598,43

566,01

0,697

1,29

95.446

R$ 43.981.105,43

460,74

0,6886

0,92

Celeiro

144.645

R$ 130.195.780,61

900,1

0,7056

0,95

Central

389.973

R$ 193.556.445,84

496,33

0,7045

2,88

Centro Sul

244.293

R$ 117.075.949,20

479,24

0,673

1,51

Fronteira Noroeste

210.143

R$ 143.625.346,34

683,46

0,723

2

Fronteira Oeste

567.549

R$ 124.344.084,16

219,1

0,6986

3,1

Hortênsias

121.632

R$ 105.410.784,85

866,63

0,7208

1,06

Jacui Centro

149.786

R$ 42.453.769,49

283,43

0,6885

0,91

Litoral

261.929

R$ 82.132.229,96

313,56

0,7098

1,8

Médio Alto Uruguai

157.328

R$ 188.989.737,16

1.201,25

0,6969

0,92

Campos de Cima da Serra

Metropolitano do Delta do Jacuí

2.392.305

R$ 180.639.477,01

75,51

0,7325

27,24

Missões

260.678

R$ 132.230.771,40

507,25

0,7037

1,93

Nordeste

123.143

R$ 94.579.480,49

763,98

0,7143

1,12

Noroeste Colonial

163.052

R$ 59.725.135,97

366,29

0,7438

1,85

Norte

294.430

R$ 151.245.259,23

513,68

0,719

2,37

Paranhana-Encosta da Serra

195.964

R$ 99.174.632,90

506,08

0,7099

1,56

Produção

335.890

R$ 120.049.062,10

357,4

0,7449

3,8

Rio da Várzea

114.942

R$ 165.663.566,52

1.441,28

0,7118

1,04

Serra

774.174

R$ 203.216.068,96

262,49

0,7591

11,57

Sul

849.167

R$ 220.687.785,73

254,88

0,6703

5,82

Vale do Caí

158.446

R$ 101.745.645,78

642,14

0,7313

1,67

Vale do Jaguari

122.630

R$ 45.239.787,02

368,91

0,6944

0,69

1.248.449

R$ 413.345.487,52

331,08

0,7325

12,04

Vale do Rio Pardo

407.550

R$ 197.645.272,86

484,95

0,6801

4,13

Vale do Taquari

309.659

R$ 184.175.952,14

594,77

0,7274

3,04

Vale do Rio dos Sinos

Fonte: elaborado pelo autor

Para um melhor entendimento das informações demonstradas na tabela acima os 10
maiores valores (população, captação, índices) foram destacados com a cor verde e os
menores foram evidenciados com a cor vermelha. 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 capta (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 média do IDHM:
- as 10 maiores médias são: Serra, Alto Jacuí, Produção, Noroeste Colonial, Vale do
Rio dos Sinos, Metropolitano do Delta do Jacuí, Vale do Caí, Vale do Taquari, Fronteira
Noroeste e Hortênsias.
- as 10 menores médias são: Alto da Serra do Botucarai, Fronteira Oeste, Campanha,
Médio Alto Uruguai, Vale do Jaguari, Campos de Cima da Serra, Jacuí Centro, Vale do Rio
Pardo, Centro Sul e Sul.
5° quanto à participação no PIB/RS- 2013:
- os 10 maiores em participação são: Metropolitano do Delta do Jacuí, Vale do Rio dos
Sinos, Serra, Sul, Vale do Rio Pardo, Produção, Fronteira Oeste, Vale do Taquari, Central e
Norte.
- os 10 menores em participação são: Campanha, Nordeste, Hortênsias, Rio da Várzea,
Celeiro, Médio Alto Uruguai, Campos de Cima da Serra, Jacui Centro, Alto da Serra do
Botucaraí e Vale do Jaguari.
Após a análise individual passamos para a analise geral onde podemos destacar o
seguinte:
a) os dados nos revelam que dos 10 Coredes (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) com menor numero de população
encontram-se 7 dos Coredes (Alto Jacuí, Alto da Serra do Botucaraí, Rio da
Várzea, Hortênsias, Nordeste, Celeiro e Médio Alto Uruguai) que mais capitam
recursos per capta junto a União e Estado, porém destes apenas 2, Coredes Alto
Jacuí e Hortênsias, estão classificados entre as 10 maiores médias de IDHM.
Outra observação relevante é que nenhum deles está classificado entre os 10
maiores PIBs do Estado do Rio Grande do Sul conforme informações divulgadas
pela Fundação de Economia e Estatística em 2013.
b) entre os 10 maiores Coredes (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) em termos de população apenas um figura entre os 10 Coredes que
capitaram mais recursos, o Corede Vale do Taquari. Quanto ao IDHM percebe-se
que 05 destes Coredes estão classificados entre os 10° melhores classificados e
estão localizados entre os 10 maiores PIBs do Estado do Rio Grande do Sul
conforme informações divulgadas pela Fundação de Economia e Estatística em
2013.
c) o Corede Vale do Taquari se destaca em todos os pontos, pois encontra-se entre os
dez maiores em população, captação, captação per capta, IDHM e participação no
PIB.
d) no sentido contrário os Coredes Jacuí Centro e Vale do Jaguari encontram-se entre
os dez piores em todos os quesitos.

e) existe uma correlação direta entre população e captação per capta, onde seis dos
maiores Coredes estão entre os dez com menor captação per capta. No sentido
inverso os seis menores Coredes estão entre os dez com maior captação per capta.
f) os números evidenciaram também que cinco entre os dez Coredes com melhor
captação per capta estão dez Coredes com os melhores índices de IDHM.
5. CONCLUSÃO
A proposta deste trabalho foi mapear os 28 Coredes do Rio Grande do Sul de forma
que pudéssemos evidenciar a influencia da captação de recursos no processo de
desenvolvimento dos mesmos a partir do confronto com alguns indicadores de desempenho.
Primeiramente ficou evidente que os Coredes com população menor capitam mais
recursos se analisarmos a captação per capta, porém isto não lhes garante o mesmo
desempenho no IDHM e na participação no PIB. No sentido contrário os dez maiores Coredes
em população estão entre os Coredes que mais captam recursos, são os que mais participam
no PIB, porém não apenas cinco figuram entre os que possuem os melhores índices no IDHM.
Verificou-se também que apenas um Corede, Vale do Taquari, se destacou
positivamente em todos os quesitos e dois, os Coredes Jacuí Centro e Vale do Jaguari,
encontram-se entre os dez piores em todos os quesitos.
Finalizando, podemos concluir que as transferências de capital, ou seja, os recursos
exógenos exercem uma influencia maior sobre o IDHM do que na participação no PIB, pois
cinco dos Coredes que possuem um bom desempenho na captação per capta estão entre os
dez melhores IDHM do Estado do Rio Grande do Sul e apenas um, o Corede Vale do Taquari,
está entre os dez com maior participação no PIB do Estado.
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