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Esta monografia é dedicada aos moradores da cidade informal, cujo único direito 
que tem é de “olhar” a cidade formal pela janela do ônibus enquanto o sono permite, 
mas logo o corpo cansado se deixa embalar sonhando com um mundo melhor para 
os seus filhos. 
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RESUMO 

 

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento - COREDEs foram criados 
como instância de planejamento, a partir da Constituição Federal de 1988, para 
ajudar no processo de descentralização que estava sendo implantado no Estado do 
Rio Grande do Sul durante a gestão do Governador Alceu Collares. Neste contexto, 
os COREDEs foram sendo reconhecidos e legitimados como parceiros do Governo 
do Estado para a regionalização do Orçamento e demais debates acerca do PPA e 
Planos Estratégicos de Desenvolvimento. Entretanto, as ferramentas de gestão 
necessárias para a qualificação do processo de desenvolvimento ficaram muito 
restritas aos próprios COREDEs. Este trabalho tem como objetivo principal identificar 
se a capacitação dos Conselheiros, o apoio de universidades e de órgãos públicos 
têm impacto no desempenho dos COREDEs (captação de recursos/local, alcance de 
resultados, etc.). O objeto deste trabalho vai ao encontro do que preceitua o 
Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), no esforço de 
qualificação dos gestores públicos brasileiros, com especial atenção no atendimento 
ao interior do País. O alcance desse objetivo de formação de gestores possibilita 
que as demandas oriundas da comunidade possam chegar ao órgão estadual 
responsável pelo planejamento de forma mais qualificada e propiciando melhor 
efetividade. Para alcançar os objetivos traçados e comprovar a hipótese deste 
trabalho, a metodologia de análise utilizada fundou-se no envio de um questionário 
via internet para os 28 COREDEs, com vistas a realizar um estudo exploratório que 
incluiu o perfil dos atores sociais envolvidos, a qualificação para efetivar o debate e 
análise de instrumentos que pudessem potencializar a atuação destes Conselhos. A 
pesquisa caracteriza-se como sendo qualitativa, utilizando a abordagem do estudo 
de caso combinado com pesquisa bibliográfica. Ainda foram analisados dados 
secundários da Consulta Popular do período 2004-2011. O resultado da pesquisa 
aponta que a hipótese de que a “estrutura” tem influência positiva sobre o 
desempenho do COREDE_não se confirmou e parece depender também da 
influência de outras variáveis cuja identificação e exata mensuração estão além do 
escopo deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Descentralização. Planejamento. Capacitação. Gestão 

Pública. Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Efetividade.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O cenário atual tem demonstrado que muitos recursos alocados no orçamento 

do Estado e dos municípios não são executados tendo em vista a falta de 

qualificação dos projetos, e acabam sem o esperado benefício para a comunidade. 

Uma das maneiras de alterar este quadro é a qualificação dos agentes que 

trabalham com recursos públicos desde sua origem (decisão de alocação dos 

recursos em determinada política pública), aumentando a eficiência da governança. 

O processo de participação popular, iniciado no Brasil durante as discussões 

da Assembleia Nacional Constituinte e depois formalizado na Constituição Federal, 

de 05 de outubro de 1988 (BRASIL, 1988), deveria ser precedido, também, de 

discussões de como viabilizar que essa participação se desse de uma maneira mais 

efetiva, ou melhor, com conhecimento. Conhecimento que levasse a um novo 

“pensar”, de maneira que a sociedade pudesse opinar com maior consciência sobre 

temas relevantes para os quais está sendo chamada a discutir, o que determina a 

presença em reuniões ou assembleias sem efetiva participação. Com exceção é 

claro, para aqueles atores sociais que participam das reuniões onde existe a prática 

do Orçamento Participativo. 

Para potencializar a experiência democrática de participação é necessária a 

existência de um mecanismo voltado para a interpretação e simplificação dos 

diversos instrumentos de planejamento. Quando a sociedade entender como é 

constituída a despesa publica, quais os dispositivos constitucionais que deverão ser 

cumpridos, qual a origem e natureza da receita pública, que matéria é de 

competência da União, dos Estados ou dos Municípios é que ela poderá participar 

efetivamente das discussões acerca da melhor aplicação dos recursos públicos. A 

incorporação de novas legislações veio reforçar o processo de participação, como a 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, 

alterada pela Lei Federal nº. 131, de 27 de maio de 2009, que dispõe sobre a 

necessidade de audiências públicas para prestação de contas para a sociedade, 

Entretanto, tal determinação poderá ser mais eficiente se os cidadãos estiverem 

instrumentalizados para que possam compreender a importância da sua participação 

para o bem-estar coletivo. Com esse pressuposto, serão capazes de se posicionar 

frente à qualidade do gasto público que está sendo objeto da prestação de contas e 
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também sobre as políticas públicas necessárias para o enfrentamento dos graves 

problemas sociais, mais precisamente nas áreas da saúde, segurança pública, 

educação e geração de trabalho e renda. Portanto, a participação ativa da sociedade 

civil organizada está cada vez mais se tornando necessária e extremamente 

importante, tendo em vista demandas crescentes, recursos públicos cada vez mais 

escassos e controles não eficazes. 

Como recorte para esta reflexão, foi analisada a experiência de participação 

popular no Rio Grande do Sul, que são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento 

(COREDEs) que tem, entre suas atribuições, constituir-se em instância de 

regionalização do orçamento do Estado (art.3º, IV, da Lei nº 10.283 de 17 de outubro 

de 1994). 

Os referidos Conselhos foram criados com base na Constituição do Estado, 

de 1989, cujo art.149 disciplina que os orçamentos anuais e a lei de diretrizes 

orçamentárias, compatibilizados com o plano plurianual, deverão ser regionalizados 

tendo como finalidade reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

A implementação dos COREDEs buscava o rompimento com o modelo 

tradicional centralizado de gestão pública, como resposta às transformações que 

ocorreram a partir da década de 80 no Brasil e no mundo (KRUTZMANN e 

MASSUQUETTI, 2008). 

A motivação da pesquisa aqui apresentada foi decorrente da observação da 

autora durante anos de trabalho na área de planejamento governamental, tendo tido 

a oportunidade de experienciar várias práticas orçamentárias, desde o orçamento 

típico de gabinete, ou seja, centralizado, até a experiência de debates da sociedade 

civil organizada acerca de projetos considerados importantes para o 

desenvolvimento de suas comunidades. Em sua experiência profissional, a autora 

pode acompanhar a trajetória dos COREDEs, seus avanços e consolidação, e 

também, pode perceber seus entraves. A reflexão acerca de possíveis causas para 

os entraves sugerem que poderiam ser decorrência da deficiência estrutural de 

alguns COREDEs, o que precisa ser equacionado para que os Conselhos possam 

atuar em igualdade de condições mínimas. 

É a partir desta experiência e das observações registradas que este trabalho 

foi desenvolvido, para responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a influência 

da estrutura (técnica e operacional) dos COREDEs no seu desempenho? 

Portanto, o objetivo principal desta monografia é identificar se a capacitação 
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dos Conselheiros, o apoio de universidades e de órgãos públicos têm impacto no 

desempenho dos COREDEs (captação de recursos/local, alcance de resultados, 

etc.). 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

1. Fazer levantamento da estrutura dos COREDEs. 

2. Identificar a captação de recursos da Consulta Popular (2004-2011). 

3. Identificar ações na área de gestão pública nos Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento. 

4. Apresentar proposição de articulações e de capacitação que possam 

dinamizar os COREDEs. 

A hipótese principal deste trabalho é que a “estrutura” tem influência positiva 

sobre o desempenho do COREDE. 

A hipótese investigada, neste caso, é a de que os COREDEs de regiões que 

apresentam melhores indicadores de estrutura técnica e operacional (em termos de 

organização, capacitação e apoio institucional) tenham tido maior resultado nas suas 

ações de "advocacy", representada, neste trabalho, pelas políticas públicas alocadas 

no Orçamento do Estado via Consulta Popular (2004-2011).  

A variável estrutura, para os fins deste estudo, representa os recursos 

materiais, humanos e intelectuais do COREDE para alcançar seus objetivos, 

estando caracterizada pela organização, capacitação e apoio institucional. Enquanto 

a variável resultado representa a capacidade que o COREDE tem para trabalhar 

com os recursos disponíveis para atingir metas propostas no Orçamento do Estado 

Foram criados dois índices para analisar o desempenho do COREDE: um 

para avaliar a estrutura e outro a efetividade. 

Para alcançar os objetivos traçados e comprovar a hipótese deste trabalho, foi 

realizado um estudo exploratório com a aplicação de instrumento de pesquisa 

(questionário) para caracterizar o perfil e a qualificação dos atores sociais 

envolvidos, e os instrumentos disponíveis para a atuação dos Conselhos. A 

identificação das necessidades de capacitação dos COREDEs foi feita através dos 

Planos Estratégicos de Desenvolvimento. Ainda foram analisados dados 

(secundários) da execução orçamentária da Consulta Popular do período 2004-

2011. 

A pesquisa caracteriza-se como sendo qualitativa e a abordagem é de estudo 

de caso, combinado com pesquisa bibliográfica. 
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Importante salientar que este trabalho não tem a intenção de discutir ou 

revisar a conceituação teórica de regionalização do desenvolvimento, mas sim, 

procurar ajudar a solucionar os problemas de ordem técnica enfrentados no Estado 

do Rio Grande do Sul pelos COREDEs e Governo para efetivar a participação das 

Regiões no Orçamento do Estado (regionalização do orçamento), e propor solução 

para aumentar a sua eficiência. 

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de aumentar o número de 

pessoas capacitadas a trabalhar com orçamento e gestão pública dentro dos 

Conselhos Regionais de Desenvolvimento, criando condições para que ocorra o 

verdadeiro controle social, que somente será possível através do conhecimento e da 

responsabilidade dele decorrente. 

O trabalho encontra-se estruturado em 08 capítulos, incluindo a presente 

introdução. A segunda parte aprofunda o tema de pesquisa por meio do 

embasamento teórico, que auxilia na fundamentação do estudo. Primeiramente foi  

abordado o tema democracia, sua origem e experiências mais recentes. O terceiro 

capítulo apresenta o processo de Descentralização e Regionalização no RS. Em 

seguida, é abordado o tema Planejamento Governamental, inicialmente fazendo um 

breve histórico das experiências importantes após a “Era da Catástrofe”, finalizando 

com a apresentação de um breve histórico do planejamento no Brasil. A quinta parte 

apresenta a trajetória dos COREDEs. No sexto capítulo são registrados os 

procedimentos metodológicos adotados para a execução da pesquisa. A sétima 

parte trata da Importância da efetividade dos recursos públicos para a qualificação 

do Desenvolvimento Regional, o último capítulo foi destinado às considerações 

gerais. 

O suporte teórico e legal necessário para a sustentação deste estudo consta 

dos primeiros cinco capítulos a seguir apresentados. 
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2 DEMOCRACIA E REPRESENTATIVIDADE 

 

Este capítulo aborda conceitos de democracia, planejamento e 

descentralização relevantes para a matéria deste estudo. 

 

2.1 DEMOCRACIA 

 

Uma das principais características da democracia, facilmente observada por 

conta de sua própria natureza, é a participação popular. 

A prática da democracia é recente no Brasil, tendo sido estabelecida pela 

Constituição de 1988. Entretanto, para os jovens ela parece que sempre existiu. 

Muitas vezes questionam como era viver durante o período da ditadura, mas apenas 

por questionar, pois parece um assunto muito distante. A democracia, usualmente, é 

identificada como liberdade. 

Um referencial indispensável, na atualidade, para examinar as concepções 

sobre democracia, constitui-se na obra de Norberto Bobbio (1997). É dele a seguinte 

observação: 

 

Para um regime democrático, o estar em transformação é seu estado 
natural: a democracia é dinâmica, o despotismo é estático e sempre igual a 
si mesmo. Os escritores democráticos do fim do Setecentos contrapunham 
a democracia moderna (representativa) à democracia dos antigos (direta). 
Mas não teriam hesitado em considerar o despotismo de seu tempo igual 
àquele do qual os escritores antigos tinham dado as primeiras descrições: 
pense-se em Montesquieu e Hegel, bem como na categoria do despotismo 
oriental. (BOBBIO, 1997, p. 9). 

 

A reflexão aqui estabelecida remete a questões acerca da origem da 

democracia e dos três modelos de democracia (direta, indireta ou representativa, 

semidireta ou participativa), e do movimento pela redemocratização na década de 

80. 

Na denominada democracia direta, o povo não escolhe os seus 

representantes. Esta prática foi vivenciada na Polis Ateniense, fenômeno da 

democracia antiga. Uma definição muito apropriada para o entendimento da questão 

é encontrada na obra de Maria Vitória de Mesquita Benevides (1991). É dela a 

seguinte observação:   
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Histórica e etimologicamente, cidadania é uma palavra que vem de cidade, 
sendo essa compreendida no sentido clássico de sociedade política (civitas, 
para os antigos romanos, ou polis, para os gregos antigos), na qual os 
cidadãos, ou seja, os membros livres daquela sociedade se articulavam e 
participavam da vida pública, visando o interesse coletivo. Dessa forma, as 
palavras cidadania e cidadão, referem-se, necessariamente, à participação 
na vida da cidade, entendida como o espaço público para as decisões 
coletivas. Nessa democracia antiga havia clareza do termo cidadania, 
porque só se admitia como cidadão o membro ativo, que participava da vida 
pública. Aquele que não era ativo (o escravo, a mulher, o estrangeiro, por 
exemplo), simplesmente não era considerado cidadão. (BENEVIDES, 1991 
p. 13). 

 

No modelo denominado democracia representativa, as deliberações que 

dizem respeito à coletividade são tomadas por pessoas eleitas para esta finalidade. 

A prática se caracteriza por conferir a legitimidade do processo decisório ao 

resultado eleitoral. 

Na democracia semidireta ou participativa, o governo não é exercido de forma 

direta. São três os instrumentos utilizados: o referendo, o plebiscito e o veto popular. 

O referendo representa a forma clássica e tradicional de exercício direto de poder. 

Para Darcy Azambuja, o referendo “é o que mais aproxima o Governo da 

democracia pura, mas também é o mais complexo, tanto por sua intimidade com 

outros instrumentos, como o plebiscito e o veto popular, como pelas diferentes 

classificações que abriga” (AZAMBUJA, 1984, p 228). A democracia semidireta ou 

participativa é considerada um modelo que reúne tanto aspectos da democracia 

representativa, como o exercício de eleger representantes para os poderes 

executivo e legislativo, com elementos da democracia direta, como a criação de 

espaços deliberativos capazes de influenciar o processo decisório, por entender que 

a política interessa a todos os cidadãos e não apenas aos políticos profissionais. Já 

a ideia de participação compõe tanto a democracia representativa quanto a direta, 

pois a participação é a expressão do legitimo exercício do direito político de deliberar 

e eleger. 

Importante consideração do autor Mill (1980) a respeito da organização: “A 

democracia não será jamais a melhor forma de governo [...] a não ser que possa ser 

organizada de maneira a não permitir, que nenhuma classe, nem mesmo a mais 

numerosa, possa reduzir todo o resto à insignificância política” (MILL, 1980, p.87). 

O regime político vigente no Brasil é de uma democracia semidireta, por 

combinar elementos de democracia direta com os elementos mais tradicionais da 

democracia representativa. Conforme explicitado no parágrafo único do artigo 1º da 
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Constituição da República Federativa do Brasil: “Todo o poder emana do povo, que 

o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição” (BRASIL, 2003, p. 3). 

O modelo vigente no Brasil está associado a um Estado democrático de 

direito que reúne os princípios do Estado democrático. Importante definição pode ser 

observada na tese de Sérgio Allebrandt (2010): 

  

Este modelo de democracia semidireta está associado a um Estado 
democrático de direito, que reúne os princípios do Estado democrático – a 
soberania popular, que impõe a participação efetiva e operante do povo na 
coisa pública – e os princípios do Estado de direito – o da legalidade, 
fundamentalmente, onde a administração é uma função do poder executivo 
que encontra na lei o fundamento e o limite de sua atividade. Assim, a 
democracia participativa, como prevista pela constituição brasileira, é um 
elemento intrínseco do Estado democrático de direito. (ALLEBRANDT, 
2010, p.40). 

 

Portanto, a democracia participativa, como prevista pela Constituição 

brasileira, é um elemento intrínseco do Estado democrático de direito. 

 

 

2.1.1 Origem da Democracia 

 

 

O termo democracia é de origem grega (demo=povo e kracia=governo) e quer 

dizer “poder do povo”. Este sistema de governo foi desenvolvido em Atenas (que era 

uma das principais cidades da Grécia Antiga). 

No ano 510 a.C., eclode uma revolta, liderada por Clístenes. Finaliza-se a 

ditadura e inaugura-se a democracia ateniense. Clístenes foi denominado o “pai da 

democracia”. As reformas implantadas por ele trouxeram expansão econômica e 

estabilidade social ao povo ateniense. (VICENTINO, 2006, p.72). 

A democracia “inventada” na Grécia foi a direta. Os cidadãos se reuniam na 

ágora, a praça do mercado, para deliberar sobre os assuntos da cidade. Era um 

sistema político de que participavam todos os cidadãos atenienses, adultos, filhos de 

pai e mãe atenienses. Porém constituíam apenas uma minoria, tendo em vista 

estarem excluídos os estrangeiros (metecos), os escravos e as mulheres. 

(VICENTINO, 2006, p.72). Assim sendo, era muito pequeno o percentual da 

população que possuía o status de cidadão, uma vez que as mulheres e os 
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estrangeiros escravos precisavam exercer as tarefas laborais. O exercício da 

democracia direta por essa pequena elite somente foi possível pela retaguarda do 

trabalho das mulheres e dos estrangeiros escravos. 

 

 

2.1.2 Modelos de Democracia 

 

 

Nobre (2004), em seus ensaios sobre democracia e participação, apresenta 

de uma maneira bastante simples alguns modelos segundo os quais a democracia é 

tratada na teoria social, dos quais são apresentados três modelos. 

O modelo de democracia elitista (ou competitivo elitista), na concepção de 

Schumpeter (1984), é simplesmente um sistema de competição entre elites que 

disputam o voto popular com o objetivo de exercer as funções de governo, e de 

seleção dos governantes entre as elites por via eleitoral. 

Segundo Dahl, o modelo pluralista é relacionado à distribuição do poder nas 

mãos de várias pessoas, e não do poder concentrado nas mãos de um só. 

O modelo legal, de caráter essencialmente normativo, traz fortes elementos 

do liberalismo e é conhecido como a nova direita, representada paradigmaticamente 

por Friedrich Hayek e Robert Nozik. O modelo faz uma radical defesa das liberdades 

negativas, do Estado mínimo e do laissez faire como valores fundamentais da vida 

social. Para esse modelo, a democracia – que não é um fim em si mesmo - é um 

meio – um instrumento útil - para garantir o mais alto fim político: a liberdade. 

(NOBRE 2004, pg. 224). 

 

 

2.1.3 Participação Representativa: O caso dos COREDEs 

 

 

Bandeira (1999) destaca a importância da participação da sociedade civil na 

promoção do desenvolvimento, tanto em escala nacional, regional ou local. 

Segundo Bordenave (1994), o interesse pelo tema da participação tem 

crescido muito de alguns anos para cá, e inúmeros pesquisadores de diversas áreas 

tem se dedicado ao seu estudo (DEMO, 1988; FEDOZZI, 1997). 
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Pode-se dizer que participar é uma ação social que diz respeito a ter parte ou 

fazer parte de algo. 

Medeiros e Luce (2006), quando tratam da gestão democrática, retomam o 

caráter ativo da participação com o fazer parte da sociedade, tendo como base o 

conceito de Bordenave (1994), e apontam para a importância política da 

participação. As autoras ressaltam que, mesmo que as pessoas façam parte de uma 

sociedade, não basta ser parte de forma passiva. É preciso que se avance para 

níveis de participação de caráter mais decisório, que envolvem apropriação de 

informações e atuação nas deliberações como o controle e a avaliação dos 

processos de planejamento e execução orçamentária. 

Neste contexto de definições sobre participação social, se insere o caso dos 

COREDEs, Instância de regionalização das estratégias e das ações governamentais 

no Rio Grande do Sul, que será tratado no capítulo seguinte. 

 

 



 

3 DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO NO ESTADO DO RS 

 

 

Neste capítulo será abordado o processo de descentralização de elaboração 

e execução de políticas públicas adotado para substituir o modelo anterior, que era 

de planejamento de gabinete, o qual trazia, em seu bojo, a centralização e a 

desconsideração pelas disparidades regionais. 

O processo de descentralização no Brasil se deu de forma diferente dos 

demais países da América Latina. Enquanto lá esteve associado aos processos de 

redemocratização a partir dos anos 1980, à crise federal dos governos 

centralizadores e à perda de governabilidade, aqui teve como pano de fundo a 

Reforma do Estado. (AFFONSO, 2000). 

A descentralização tem como base um processo do movimento histórico, 

envolvendo a redistribuição do poder, seja de prerrogativas, disponibilidades, 

recursos do governo à sociedade, da administração central para administrações 

locais e regionais (GOMES e MAC DOWELL, 2000). 

A descentralização é um processo político no sentido social quando envolve a 

migração para fora dos limites do governo de parte do poder decisório, atribuições, 

responsabilidades e recursos (transferência de atividades, poderes, encargos e 

recursos para outra esfera do poder político-administrativo). E a implementação e 

utilização de organizações de caráter intermediário na comunidade (associações, 

conselhos comunitários, conselhos regionais, etc.), como instrumentos de políticas 

públicas, tendo como base a participação comunitária, com determinado nível de 

responsabilidades e poderes redistribuídos pelo governo (FELICÍSSIMO,1992). 

A governança pode ser entendida como sendo a implementação de uma nova 

Reforma Administrativa do setor público e uma nova Reforma de Estado, que propõe 

a ação conjugada e eficaz, com transparência e participação do Estado, das 

empresas e da sociedade civil, com o objetivo de solucionar os problemas da 

sociedade, proporcionando condições sustentáveis de desenvolvimento regional a 

todos os agentes participantes (LOFFER, 2001, apud KISSLER E HEIDEMANN, 

2006). 

A Constituição Federal de 1988 consolidou os princípios de participação e 

descentralização do poder decisório em função dos demais níveis de governo. As 

Constituições Estaduais seguiram esses princípios e um novo papel e conteúdo 
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político foi atribuído às regiões, devido ao fortalecimento das instituições 

intermediárias. 

Neste cenário, durante o Governo Collares foram propostas regionalizações 

que objetivavam “implantar, em cada região, um processo de planejamento para o 

seu desenvolvimento” (NYGAARD, 1990, p.185). A regionalização, para fins de 

planejamento e para fins orçamentários, teve início com as atividades de 

implantação dos COREDEs, em 1991, que, entretanto, só foram formalmente 

estabelecidos durante o último ano de governo, em 1994, através da Lei nº 10.283, 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 35.764, e alterações posteriores. 

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 governos na região, visando à melhoria da qualidade de 

vida da população, à distribuição equitativa da riqueza produzida, ao estímulo à 

permanência do homem em sua região e à preservação e recuperação do meio 

ambiente (PRÓ-RS IV, p. 163). 

Feita essa contextualização sobre o processo de descentralização que 

aconteceu no Rio Grande do Sul, fica evidenciado o protagonismo do Estado, ainda 

que suscetível de descontinuidade a cada quatro anos com a troca de governo. 

No capítulo seguinte será abordado o Planejamento Governamental, tema 

extremante relevante para o desenvolvimento da pesquisa. 
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4 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL       

 

 

Este capítulo aborda o planejamento governamental após as redefinições do 

papel do Estado advindas da nova prática constitucional (Constituição de 1988). 

Primeiramente, é apresentado um breve histórico dos processos de planificação 

adotados em esfera mundial para épocas de crise. Logo em seguida, são 

registradas as experiências do Brasil. 

A atividade de planejamento, como instrumento de administração no setor 

público, é requisito para uma boa administração. Além disso, pode ser 

extremamente importante para o exercício da democracia. 

 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DAS EXPERIÊNCIAS IMPLANTADAS APÓS A “ERA DA 

CATÁSTROFE” 

 

 

A ideia do planejamento ganhou força tendo em vista a necessidade de 

procurar caminhos para vencer a grave crise decorrente da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918). Esse caminho tinha o nome de “Plano”. Assim, a palavra plano tornou-

se palavra de ordem em todo o espectro político do Ocidente. Elaborados pela 

Gosplan, órgão encarregado da planificação econômica, objetivavam transformar a 

União Soviética numa nação socialista moderna e industrializada. (VICENTINO, 

2006 p.389). 

A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), com todos os 

recursos econômicos e sociais reunidos sob o controle do Estado e direção do 

Partido Comunista, coloca em prática a formulação dos planos quinquenais de 

investimento e de desenvolvimento industrial, que logo alavancaram o 

desenvolvimento, transformando um país basicamente agrário em uma potência 

mundial. 

Por outro lado, face à grande crise traduzida em grave depressão na década 

de 30, surge a ideia, gestada por Lord Keynes, que propunha o planejamento 

econômico a partir do Estado. Pregava que o Estado deveria fazer investimentos 

públicos na produção para garantir o pleno emprego, substituindo o mercado do 
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laissez-faire, mercado livre e altamente competitivo, que predominara até o início do 

século XX, pregado por Adam Smith. Assim sendo, foi implantado no mundo 

capitalista um amplo acordo sobre o papel positivo do Estado, através do New Deal, 

Plano elaborado por um grupo de renomados economistas – o Brain Trust -, que se 

baseava nas teorias de John Maynard Keynes. (VICENTINO, 2006 p.395). 

.  

 

4.1.1 Histórico do Planejamento no Brasil 

 

 

A década de 30 marcou a transição entre dois modelos de Estado no Brasil. 

– Antes de 1930 – período conhecido como República Velha. O Brasil se 

caracterizava por uma estrutura econômica baseada na agricultura, sendo que o 

poder político se concentrava nas oligarquias rurais, notadamente de São Paulo e 

Minas Gerais. Uma série de acontecimentos (principalmente a quebra dos 

produtores de café devido ao crash da bolsa de Nova Iorque, que reduziu 

drasticamente o mercado consumidor do café brasileiro) que culminaram com a 

revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. 

– Depois de 1930 – A ascensão de Getúlio Vargas ao poder deu início a um 

novo modelo de Estado no Brasil. O Estado passou a ter uma participação mais 

ativa na economia, podendo ser denominado como nacional-desenvolvimentista. A 

partir daí, o Estado brasileiro foi levado a desempenhar funções cada vez mais 

complexas no conjunto da economia. Essa participação se deu tanto de forma direta 

quanto de forma indireta, desde a formulação de regras de desenvolvimento até a 

criação e manutenção de empresas estatais. Esse era o cenário nacional quando 

foram efetivadas as primeiras tentativas de planejamento no Brasil, decorrência 

natural da nova concepção do Estado como fomentador do desenvolvimento 

nacional. Deve-se assinalar, também, que a experiência do planejamento estava em 

curso em outras nações, quer desenvolvidas, em desenvolvimento ou socialistas. 

Em 1956, foi eleito Juscelino Kubitschek, que criou uma agenda progressista 

baseada num programa de obras públicas, denominado Plano de Metas. O primeiro 

presidente do regime militar, marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, teve 

realizado em seu governo o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG). Durante 

o Governo Costa e Silva foi implantado o Plano Estratégico de Desenvolvimento 



25 

 

(PED). No Governo Geisel, que assumiu em 1979, como instrumento de 

planejamento foi implantado o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II 

PND). 

A década de 80 foi marcada por profundas crises econômica, política e social. 

Durante este período, as desigualdades regionais foram agravadas pela crise 

econômica mundial que foi marcado pela desregulação monetária, crise do petróleo 

e crise fiscal. No campo político e social a ditadura mostrava sinais de esgotamento 

(AFFONSO, 2000). 

Neste contexto, após a mudança para a democracia, houve uma grande 

pressão por descentralização política, fiscal e administrativa. 

Assim, é a partir da Constituição de 88 que ocorre, do ponto de vista 

institucional, uma mudança significativa nas condições de uma descentralização 

efetiva nas decisões do governo, com garantia institucional de que a população 

tomará parte nas decisões, por meio de seus representantes – eleitos diretamente 

em todos os níveis – mas também participará através dos novos instrumentos da 

democracia direta que são: o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular (LIMANA, 

1999). 

O capítulo seguinte abordará um destes instrumentos de democracia, criado 

no Estado do Rio Grande do Sul, os COREDEs. 

 

 



 

5 TRAJETÓRIA DOS COREDES 

 

 

Neste capitulo será abordada a trajetória dos COREDEs que, neste ano de 

2012, estão completando a sua maioridade, num cenário novo, tendo em vista a 

recente mudança na administração estadual. Mas aos poucos a parceria começa a 

se estabelecer, e o novo governo tem demonstrado buscar a parceria desta 

instância já consolidada e respeitada no Estado do Rio Grande do Sul. 

Trabalhando em conjunto, Estado e COREDEs mobilizaram a comunidade 

nas discussões do PPA Participativo e do Orçamento de 2012. Importante fazer 

referência à figura do Coordenador Regional, criada neste governo para fazer a 

interlocução com a sociedade. Do ponto de vista da autora, a capacitação seria 

importante também para esse ator, considerando que, juntamente com os 

COREDEs, terá um papel de estimulador do planejamento regional e local. 

O COREDE tem assento junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social (CDES), criado em março de 2011. O Conselho, órgão de aconselhamento do 

governador, é formado por 90 conselheiros de diferentes segmentos sociais e 12 

integrantes do Governo. Do ponto de vista estratégico é um espaço muito importante 

a ser ocupado, tornando-se um fórum privilegiado entre Governo e sociedade. 

Neste novo contexto, os COREDEs ficam novamente relacionados à 

Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã. 

O Decreto Estadual nº. 35.764, de 28 de dezembro de 1994 regulamentou a 

Lei Estadual nº. 10.283, de 17/10/1994, de criação dos COREDEs, classificados 

como pessoas jurídicas de direito privado, organizados sob a forma de associações 

civis sem fins lucrativos. Sua abrangência envolve todo o Estado Rio Grande do Sul, 

alcançando vinte e oito regiões. 

O papel fundamental dos COREDEs tem consistido em ser um elo de ligação 

entre a comunidade e o Poder Executivo independente do partido político que estiver 

no poder. 

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento têm se firmado como instância 

de planejamento regional. O início do processo não foi nada fácil. Muitos Secretários 

de Estado tinham um entendimento, no sentido de que perderiam uma parcela 

significativa de seu orçamento. No entanto, o processo está consolidado. Ao analisar 

uma linha do tempo, pode-se identificar como se deu essa consolidação.
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Primeiramente, quando foram implantados, durante o Governo Collares, 

estavam ligados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Já no 

governo seguinte, de Antônio Brito, passaram a se relacionar com a Secretaria de 

Planejamento. No Governo Olívio Dutra, tiveram assento no Conselho Estadual do 

Orçamento Participativo. Durante a gestão de Germano Rigotto, passaram para a 

competência do Gabinete do Vice-Governador. Na administração da governadora 

Yeda Crusius, foi criada a Secretaria de Assuntos Institucionais, que abrigou os 

COREDEs. Na gestão de governo do período 2011-2014 estão ligados à Secretaria 

do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã. 

A passagem por diferentes administrações, conforme registrado antes, além 

de fragilizar o relacionamento dos COREDEs com os governos e tornar descontínua 

sua ligação com o setor governamental responsável pela interlocução, pode 

prejudicar o exercício pleno das atribuições que lhe foram delegadas pela lei. 

 

 

5.1 EXPERIÊNCIAS ANTERIORES DE DESCENTRALIZAÇÃO 

 

A preocupação com a regionalização foi uma constante no Rio Grande do Sul. 

Duas propostas de regionalização estiveram na pauta do governo gaúcho nas 

décadas de 1970 e 1980, visando possibilidades de desenvolver um sistema mais 

eficiente de administração, como aponta Nygaard: 

 

No Rio Grande do Sul, em um intervalo de 15 anos, foram propostas duas 
regionalizações. A primeira, em 1973, a segunda, em 1988, propuseram 
uma divisão regional tanto para absorver e promover a já existente estrutura 
regionalizada dos setores de situação do Estado quanto para implantar, em 
cada região, um processo de planejamento para o seu desenvolvimento 
(NYGAARD, 1990, p. 188). 

 

Em 1971, O Governador recém-empossado Euclides Triches transforma a 

então Secretaria de Obras Públicas em Secretaria do Desenvolvimento Regional e 

Obras Públicas dando sustentação institucional para a criação do Sistema de 

Desenvolvimento Regional e Urbano (SISDRU). O Sistema veio  responder, em três 

perspectivas, aos problemas do Estado, como exemplifica Noronha(2006): 
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 A primeira, de promover o desenvolvimento das regiões dando a elas 
capacidade de complementar a falta de recursos de governo estadual; a 
segunda, promover o planejamento regional, descentralizando os projetos e 
fortalecendo a interiorização das instâncias administrativas e, a terceira, 
estimular a capacidade de engajamento das populações, integrando os 
agentes técnicos e a comunidade. A operacionalização desse sistema era 
bastante complexa e estava calcada nos seguintes objetivos: em primeiro 
lugar buscava-se a horizontalização do Estado através de uma comissão 
permanente e grupos operacionais; em segundo, a horizontalização da 
região, com representantes regionais, conselhos e associações e, em 
terceiro lugar, a verticalização de intercâmbio geral com toda a máquina 
administrativa do estado. Infelizmente esse projeto não saiu do papel e não 
se deu a devida importância à valorização das potencialidades regionais. O 
contexto histórico do Programa Estadual de Descentralização Regional 
influenciou a criação desse projeto: o ano de 1987 é marcado pelo processo 
de redemocratização política do país, e nesse processo Klarmann analisa: 
“… a Constituição Federal de 1988, e, seguindo-se Constituição Estadual de 
1989, constituíram-se também num passo a frente, apontando para a 
descentralização do desenvolvimento e a redução das desigualdades 
regionais,…” (1999, p. 76), (NORONHA, 2006 p.31). 
 
 

Em 1987, durante o governo Pedro Simon (1987-1990) é lançado o Programa 

Estadual de Descentralização Regional, acoplado em 3 objetivos: a articulação da 

comunidade regional, a racionalização das ações setoriais do governo e a 

valorização das potencialidades regionais. Nigaard acrescenta que: 

 

Merece ser comentado o fato de que se, por um lado, o Programa prevê o 
planejamento para o desenvolvimento de cada uma das regiões, por outro 
lado, não discute e não encaminha formas de discussão e de integração 
dos diferentes planos regionais, nem entre si e nem com um plano de 
desenvolvimento estadual. Definir prioridades regionais para transmiti-las ao 
estado, a fim de que sejam simplesmente agregadas ao plano estadual, é 
esquecer-se dos conflitos, das incompatibilidades, dos desajustes que 
certamente existiram entre os objetivos e prioridades regionais e estaduais. 
Por isso, seria fundamental um processo de discussão para ajustar essas 
diferenças (NYGAARD, 1990, p. 188). 

 

Após esta rápida retrospectiva acerca do processo de descentralização no 

Estado do Rio Grande do Sul, fica evidenciado que o modelo vigente, para trabalhar 

com políticas públicas, antes fruto de um planejamento estatal centralizado, hoje se 

constitui em um processo referendado pela prática democrática. 

 

 

5.2 DESCRIÇÃO DA ORIGEM LEGAL DOS COREDES 

 

 

O Governador Collares, quando assumiu o Governo do Estado, em 1991, já  
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trouxe consigo um histórico de participação popular. Foi um dos precursores ao 

criar, durante o período em que foi prefeito de Porto Alegre, os Conselhos 

Populares. Além disso, foi deputado constituinte, participando dos grandes debates 

da Nação. Para um melhor entendimento da trajetória dos COREDEs, importante 

resgatar a história dos Conselhos Populares. 

 

 

5.2.1 Conselhos Populares 

 

A primeira tentativa de articulação entre órgãos públicos e comunidade para 

governar a cidade de Porto Alegre foram os Conselhos Populares. Sua origem está 

ligada ao chamado "movimento de moradores", bastante ativo no início dos anos 

1980. Nessa época, as associações de bairro haviam começado a formar alianças 

regionais (como a União de Vilas da Grande Cruzeiro e o Conselho Popular da Zona 

Norte), cuja aglutinação resultou na fundação da União de Associações de 

Moradores de Porto Alegre (UAMPA). Com grande capacidade de mobilização, a 

UAMPA apoiou Alceu Collares, candidato do PDT na primeira eleição direta para 

prefeito da capital (1985), numa espécie de pacto que gerou grandes expectativas 

nas organizações e entre os moradores dos bairros da capital, no sentido de verem 

atendidas suas reivindicações (ABERS, 1997). 

No primeiro ano da nova administração foi elaborado um projeto de Lei Com-

plementar para formalizar os Conselhos Populares. Porém, levado à votação na 

Câmara Municipal, em 1987, foi rejeitado, sob a argumentação de que os Conselhos 

seriam uma espécie de poder paralelo (logo, inconstitucional) ou, no mínimo, 

causariam um esvaziamento do Legislativo. Somente no último ano do mandato de 

Collares (1988) foi aprovada a criação do "Sistema de Participação do Povo no 

Poder" (Lei Orgânica, Art. 102; Lei Complementar nº 195), cujos objetivos expressos 

eram: 

- criar condições para a mobilização permanente;  

- conscientização e auto-organização do movimento comunitário;  

- fiscalizar os atos da administração;  

- definir, em assembleias comunitárias, as reivindicações e prioridades de 

cada região. 
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A base desse sistema seriam os Conselhos Populares, organizados por área 

de atuação da administração municipal e conforme a divisão da cidade em doze 

"Zonas Comunitárias", cujos limites eram dados pela atuação do movimento 

comunitário. Compunham-se de representantes da comunidade (doze), escolhidos 

na Assembleia Geral de Entidades Comunitárias, além de representantes do 

Executivo Municipal (dois) e de entidades de classe sem vínculos com a prefeitura 

(sete). A coordenação caberia à UAMPA, em colaboração com a Secretaria do 

Planejamento Municipal (Dec. nº. 9423/1989). É interessante destacar que, em caso 

de impasse sobre proposições oriundas dos Conselhos, previa-se a realização de 

consulta direta à população, na forma de plebiscito (BORDA e CUNHA, 2002, p. 75-

96). 

 

5.2.2 Collares e o Programa Regional de Ciência e Tecnologia (PRCT) 

 

O Estado do Rio Grande do Sul foi palco de grandes transformações a partir 

da abertura política. Para um melhor entendimento acerca da emergência dos 

Conselhos Regionais de Desenvolvimento imperativo se faz fazer uma retrospectiva 

do Governo Pedro Simon, o primeiro governador eleito pelo povo, após o governo 

militar. A criação da Secretaria Extraordinária para Assuntos de Ciência e 

Tecnologia (1987), transformada em Secretaria de Ciência e Tecnologia (1990), é 

um dos motivos do fortalecimento da área de Ciência e Tecnologia, que implantou, 

em 1989, o Programa de Polos de Modernização Tecnológica, que originou a 

parceria do governo do estado com o sistema de ensino superior do Estado 

(universidades do sistema comunitário gaúcho e também as universidades federais). 

O processo de seminários regionais de ciência e tecnologia teve uma grande 

repercussão entre o meio acadêmico, que visualizava, a partir dali, uma nova forma 

de alocação dos recursos para a pesquisa, até então concentrados na Fundação de 

Amparo à Pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e voltados quase 

que exclusivamente para os projetos das grandes universidades federais. 

Foi nesse cenário, que os candidatos ao governo do Estado iniciaram suas 

campanhas. Collares, que fora deputado constituinte e já tinha o entendimento da 

regionalização como prática para diminuir as disparidades regionais, se tornou um 

grande entusiasta do PRCT, Programa Regional de Ciência e Tecnologia, o qual lhe 

foi apresentado pelo reitor da Universidade de Ijui, durante uma audiência no 
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município. A partir deste contato, o PRCT foi incorporado ao Programa de Governo 

do candidato. 

Também em junho de 1990, num encontro de integrantes locais da Frente 

Progressista Gaúcha de Santa Maria e de um grupo de pesquisadores da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), foram discutidas alternativas para o 

desenvolvimento do Estado que levassem em conta a gestão democrática marcada 

por uma administração integrada e descentralizada, com ênfase na desconcentração 

territorial dos recursos públicos. Desse encontro foi elaborado um documento 

entregue ao candidato Collares, sugerindo a adoção de conselhos regionais para a 

administração do Rio Grande do Sul (ROTH, 2005). 

A partir daí, a ideia ganha corpo, é incorporada ao Plano de Governo de Alceu 

Collares e passa a se constituir em um dos seus maiores projetos de governo, 

conforme relata seu Vice-Governador: 

 

[...] Nestes vinte anos desde sua criação os COREDEs tornaram-se 
permanentes, reconhecidos e atuantes, quer na definição de prioridades 
orçamentárias para o exercício próximo ou na fiscalização da atuação de 
órgãos estaduais, quer na construção de uma visão estratégica em cada 
região, com o estabelecimento de metas a médio e longo prazos.Também 
vivem certa ambigüidade de funções. Por um lado são tipicamente 
“conselhos”, ou seja, órgãos colegiados que se manifestam, tomam 
decisões, assumem atitudes políticas. Deles participam instituições 
públicas, como prefeituras e câmaras de vereadores, universidades 
regionais, lideranças do trabalho e da produção, movimentos sociais. Não 
há remuneração para qualquer de seus membros e somente possuem 
alguma “secretaria executiva” aqueles que tenham forte apoio de 
universidade ou outra instituição local. Neste sentido, necessitam de 
rotatividade de seus membros (representantes dos diferentes segmentos) e 
dispensam estrutura ou burocracia. Por outro lado, os sucessivos governos 
foram lhes atribuindo tarefas executivas e administração de algum recurso 
público: assim se tornaram operadores da “consulta popular”, por exemplo, 
recebendo recursos para divulgação e realização da mesma. Este aspecto 
“executivo” demanda estrutura permanente, institucionalização e alguma 
burocracia. Ao longo do caminho surgiu a legislação que determina a 
transferência de alguns recursos de manutenção dos COREDEs. No futuro 
haverá de ser encontrado o ponto de equilíbrio dos COREDEs que não iniba 
a permanente oxigenação e a variação de seus membros conforme a 
representação de cada segmento ou setor e que responda com alguma 
estrutura orgânica ou funcional se continuarem a lhes atribuir tarefas 
executivas e aplicação de recursos públicos. Nesse sentido, há sem dúvidas 
a necessidade de se qualificar quadros e atores dos COREDEs nas 
questões orçamentárias e de gestão de recursos públicos (Ex-Governador 
João Gilberto Lucas Coelho, 2011). 

 

Neste relato, fica evidenciado que existe a necessidade de se qualificar 

quadros e atores dos COREDEs nas questões orçamentárias e de gestão de 

recursos públicos, indo ao encontro da proposta deste trabalho. A participação da 
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sociedade organizada na escolha de prioridades e gestão de políticas públicas e a 

regionalização do RS, com o reconhecimento de diversidades e vocações, 

destacadas por Coelho (2011), dão suporte a uma das vertentes técnicas desta 

monografia, que procurou identificar como se estabelece a participação da 

sociedade organizada na escolha de prioridades e gestão de políticas publicas 

dentro de cada COREDE e a forma de potencializá-los. Ainda, o aspecto “executivo” 

imputado aos COREDEs, requer estrutura (técnica e operacional). 

 

 

5.3 – ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

 

O Decreto Estadual nº. 35.764, de 28 de dezembro de 1994 regulamentou a 

Lei Estadual nº. 10.283, de 17/10/1994, de criação dos COREDEs. A estruturação e 

o funcionamento dos COREDES são regulados pela sua Lei de criação.  

De acordo com os instrumentos legais citados, a estrutura organizacional 

básica dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento é composta pelos seguintes 

órgãos: 

I – Assembléia Geral Regional 

II – Conselhos de Representantes 

III – Diretoria Executiva 

IV – Comissões Setoriais 

A Assembléia Geral Regional tem como participantes todos os membros 

natos e representantes que integram o COREDE, na forma do Estatuto ou 

Regimento Geral. A Assembléia Geral Regional define a composição do Conselho 

de Representantes, elegendo seus membros efetivos e suplentes a cada 02 (dois) 

anos. Além disso, define a composição da Diretoria Executiva, devendo eleger seus 

membros efetivos e suplentes, também a cada 02 (dois) anos. É da Assembléia 

Geral Regional também, a atribuição de aprovar e alterar o Regimento Interno do 

COREDE onde estiver inserida, bem como realizar apreciação e deliberação sobre o 

relatório anual do Conselho de Representantes. Por fim, compete à Assembléia 

Geral Regional, realizar a apreciação e aprovação das propostas regionais que 

devem ser submetidas ao Governo, como forma de subsidiar elaboração das peças 

orçamentárias, além de deliberar sobre outros assuntos da região do COREDE onde 
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estiver inserida. A Assembléia Geral Regional é o órgão deliberativo máximo dos 

COREDEs, sendo formada por representantes da sociedade civil organizada e dos 

poderes públicos existentes nas regiões, devendo ser asseguradas a paridade entre 

trabalhadores e empregadores. 

O Conselho de Representantes tem o encargo de ser em primeira instância, o 

órgão executivo e deliberativo dos COREDEs, devendo elaborar o Regimento 

Interno e as peças orçamentárias, promovendo a articulação e integração regional 

entre a sociedade civil organizada e os órgãos governamentais. Também deve ser 

função do Conselho de Representantes, a formulação das diretrizes de 

desenvolvimento regional a serem submetidas á Assembléia Geral Regional, bem 

como a articulação dos COREDEs com os 03 (três) âmbitos da administração 

pública (federal, estadual e municipal), com intuito de integrar e propiciar a 

transversalidade de ações de desenvolvimento regional.  

As atribuições da Diretoria Executiva ficam a cargo do exercício de funções 

executivas e de apoio administrativo, com a responsabilidade de dirigir a Assembléia 

Geral Regional e o Conselho de Representantes; bem como as Comissões Setoriais 

funcionando para tratar de temas específicos e assegurando a participação dos 

representantes dos órgãos estaduais pertinentes. A Lei 10.283/1994 estabelece 

também, que a participação nos COREDEs, ocorre com a vedação de qualquer 

remuneração, sendo considerada a participação ―função pública relevante. 

O papel fundamental dos COREDEs tem consistido em ser um elo de ligação 

entre a comunidade e o Poder Executivo independente do partido político que estiver 

no poder. 

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento têm se firmado como instância 

de planejamento regional. O início do processo não foi nada fácil. Muitos Secretários 

de Estado tinham um entendimento, no sentido de que perderiam uma parcela 

significativa de seu orçamento. No entanto, o processo está consolidado 

apresentando os COREDES em estágios diferentes.  
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5.4 O DESEMPENHO DOS COREDES (INDICADORES DE ESTRUTURAÇÃO x 

EFETIVIDADE (RESULTADO))  

 

 

 Indicadores são instrumentos que permitem identificar e medir aspectos 

relativos a fenômenos, a problemas ou a resultados de intervenções na realidade. A 

finalidade dos indicadores é traduzir e mensurar determinadas características da 

realidade estudada de forma a permitir a observação e a avaliação (Guia 

Metodológico do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2010). 

 

O problema de como comparar o desempenho dos Conselhos Regionais 

constituiu-se em um dos principais desafios enfrentados durante a realização desta 

pesquisa. Duas espécies de dificuldade se conjugaram para tornar a tarefa mais 

difícil. A primeira foi a necessidade de criar critérios adequados para avaliar a 

"performance"  dos COREDEs. A segunda foi a escassez de informações que 

pudessem servir de base para a construção de indicadores. De maneira que se 

tornou necessário arbitrar critérios para criar uma estrutura ideal que pudesse ser 

comparada com as respostas do questionário. Assim, a estrutura considerada para 

fins deste trabalho deveria ser representada, em 1º lugar, pela sua forma de 

organização para o trabalho. Dessa forma, o COREDE mais organizado, dentro do 

que a pesquisadora convencionou – presença de Assembléia, Comissões Setoriais 

e Equipes Técnicas - teria direito à pontuação máxima considerando os indicadores. 

Em segundo lugar, foi analisada a capacitação para o debate (escolaridade do 

respondente), neste caso a pontuação máxima seria (01). Em terceiro lugar, foi 

analisado o fator de ter apoio institucional ou não. O somatório para ser considerado 

um COREDE ideal deveria chegar a 06 pontos.   

 Mensurar a estrutura técnica e operacional de um COREDE não é fácil.   O 

conceito em si é vago. Muitos enfoques podem ser abordados como a estrutura 

administrativa, qualificação dos agentes, nível de organização e capital social. A Lei 

de criação dos COREDES normatiza a estrutura organizacional básica. A partir daí 

cada região tem o seu próprio regramento. Os COREDEs não possuem  

infraestrutura própria, e dependem do apoio de outras instituições. Esta questão 

pode ser considerada como um dos fatores de desigualdade entre eles.  Em termos 

de apoio institucional, por exemplo, os COREDEs estão fortemente respaldados 
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pelas Instituições de Ensino Superior que atuam nas diferentes regiões, como 

Universidades, Centros Universitários e Faculdades de caráter comunitário.  

Este assunto é muito significativo e já foi objeto da tese de Pedro Bandeira, a 

seguir exemplificado: 

 

Mesmo sem aprofundar a análise das diferenças de desempenho entre os 
COREDEs, é possível constatar que os mais dinâmicos em geral recebem 
apoio operacional de instituições de ensino superior. Os Conselhos que são 
apoiados pelas Universidades tendem a ocupar um espaço bem mais 
significativo na articulação e na discussão relacionada com o 
desenvolvimento das regiões em que atuam. De uma maneira geral, as 
Universidades, os Centros Universitários ou as instituições isoladas de 
ensino superior tendem a encarar o apoio às atividades dos COREDEs 
como uma forma de integração com a comunidade da região em que atuam. 
Vários dentre os Conselhos já foram ou são atualmente presididos por 
Reitores, Pró-Reitores, Diretores de Unidades ou professores de instituições 
de ensino superior, sendo raros os que não contam regularmente com a 
presença de elementos ligados a essas entidades em algum dos cargos da 
sua Diretoria Executiva. O apoio de entidades dotadas de credibilidade junto 
à comunidade, como é o caso das instituições de ensino superior,  
certamente tem contribuído muito para fortalecer a atuação e aumentar a 
penetração do trabalho dos COREDEs”. (BANDEIRA, 2003, p. 244).  
 

 

A presente pesquisa exploratória teve como premissa entender este universo 

de diversidade entre os COREDEs. Ao mesmo tempo em que temos regiões que 

sinalizam ter uma boa estrutura em termos de organização, capacitação e apoio 

institucional, outras  parecem carecer de tais características. Por entender que não é 

justo este tipo de desigualdade frente ao prejuízo aparente das regiões com menos 

estrutura é que este trabalho foi concebido para tentar contribuir com uma reflexão 

acerca de como trabalhar com esta questão. A Carta de Vacaria (2008), resultante 

do XI Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos COREDEs, já trouxe esta 

questão como ponto de preocupação: 

 

Um dos pontos de preocupação e tirado como uma das 
proposições para a atuação dos COREDES: 
22 -  Apoio aos COREDEs em estágios diferenciados de 
atuação regional. 
a) Realizar visitas da Diretoria do Fórum a estes COREDES 
b) Buscar parcerias com a FAMURS, AGN, UVERGS e instituições de 

ensino superior, entre outras, para apoio e fortalecimento desses 

COREDEs (CARTA DE VACARIA, 2008). 
 

Portanto, mesmo sendo a preocupação com o tema uma constante, não foi 



36 

 

fácil encontrar bibliografia que pudesse dar sustentação para o termo “estruturação 

dos COREDEs”, necessitando que a pesquisadora arbitrasse parâmetros para a sua 

conceituação. Função que se tornou necessária para análise do questionário e 

conseqüente desempenho dos COREDES. 

Assim sendo, como uma das formas de subsidiar o presente estudo, realizou-

se uma pesquisa com integrantes dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento,  

por meio de questionário para fazer um estudo exploratório sobre a estrutura técnica 

e operacional adotada para dar sustentação para a  estrutura organizacional básica 

regulada pela sua lei de criação (Lei nº10.283), anteriormente especificada..  

Optou-se pelo questionamento de 01 membro apenas de cada COREDE, em 

virtude da magnitude da pesquisa. Não foi definido quem seria o respondente, 

ficando a cargo do próprio COREDE.  

 Com o apoio da ferramenta Google Docs, foi elaborado um questionário e 

enviado o link para preenchimento do instrumento de pesquisa para os 28 

COREDES. O link esteve disponível para o recebimento de respostas do dia 

17/10/12 a 17/11/12. Os resultados serão apresentados a seguir.  

Dos 28 COREDES convidados a responder ao questionário, 20 retornaram o 

instrumento preenchido. Atribuímos o retorno de 71,42% dos questionários ao 

empenho do presidente do Fórum dos COREDES e da importância do tema 

abordado.  As respostas remetidas permitiram criar o índice da estruturação. 

 No primeiro bloco de respostas foi perguntado qual o COREDE a que está 

vinculado e qual a sua função. 

 

Identificação da Função  Frequência  %  
Presidente  07  35 
Secretário-Executivo  )  9  45 
Vice-Presidente  2  10 
Tesoureiro  2  10 
TOTAL  20  100%  

Fonte: Elaborado pela autora   

 

 

Este bloco de respostas foi definido como base de representação de cada 

COREDE. Porém, fica como indicação para um estudo posterior a utilização de outro 

público, talvez o resultado do trabalho aponte outro caminho. 
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5.5 REGIÕES FUNCIONAIS DE PLANEJAMENTO 

 

 

O Estudo Rumos 2015, elaborado pelo Governo do Estado do RS (2005), 

tinha como objetivo a construção de um referencial teórico e instrumental que fosse 

capaz de proporcionar subsídios para a ação pública e privada, e possibilitasse 

buscar e enfrentar o desafio do desenvolvimento, utilizando os componentes 

logística de transportes e desenvolvimento regional (CARNINGE RÜCKERT, 2010). 

O Estudo considerou como referência para definir as 9 Regiões Funcionais de 

Planejamento, a divisão regional dos COREDEs, com base em critérios de 

homogeneidade, interações e inter-relações nos aspectos econômicos, ambientais e 

sociais, como também os níveis de capital social.  

Os critérios adotados para as Regiões Funcionais de Planejamento, buscam 

refletir espacialmente as dinâmicas das redes de transporte, de empreendedorismo, 

de polarização por universidades e de centros de pesquisa, além de outras 

observações (Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã do Estado 

do RS, 2011). 

A partir dessa divisão, os COREDEs são referenciados nas 09 (nove) Regiões 

Funcionais de Planejamento conforme Figura 1, a seguir. 
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Figura 1 – Regiões Funcionais de Planejamento 
Fonte: Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã do Estado do RS. 

 

O estudo Rumos 2015 classificou os COREDEs em dinâmicos, emergentes, 

estáveis, em transição e em dificuldades, a partir da análise do funcionamento da 

economia e da sociedade do Estado do RS, considerando o dinamismo da 

economia, concomitante com o nível de desenvolvimento social e das 

potencialidades socioeconômicas e ambientais 

 

a) Região Funcional de Planejamento 01: Metropolitano Delta do Jacuí, 

Centro Sul, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos e Paranhana-Encosta da 

Serra. 

 A Região Metropolitana Delta do Jacuí, com uma População Total (2010): 

2.420.262 habitantes, não respondeu a pesquisa. Não foi possível 

Identificar ações na área de gestão pública, tendo em vista ser o COREDE 

o único, dos 28, que não conseguiu fazer o seu Plano Estratégico de 

Desenvolvimento. Está classificada pelo Estudo Rumos 2015 como 

estável, por apresentar crescimento econômico pouco acima da média 

estadual, alto potencial e condições sociais variáveis entre boas e baixas. 

Importante fazer referência da importância da articulação do COREDE 
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para a região;  

 A Região Centro-Sul, População Total (2010) 253.461 habitantes, 

classificada como em transição por apresentar desenvolvimento 

econômico baixo, menores potencialidades e situação deficiente, bem 

abaixo das médias atuais; 

 A Região do Vale do Caí, População Total (2010) 169.580 habitantes, 

classificada como dinâmica por apresentar boas condições sociais, alto 

desenvolvimento econômico, e alta potencialidade física e 

socioeconômica, acima da média estadual;  

 A Região Vale dos Sinos, População Total (2010) 1.290.491 habitantes, 

classificada como dinâmica por apresentar boas condições sociais, alto 

desenvolvimento econômico, e alta potencialidade física e 

socioeconômica, acima da média estadual; 

 A Região Paranhana-Encosta da Serra, População Total (2010) 204.908 

habitantes, classificada como estável por apresentar crescimento 

econômico pouco acima da média estadual, alto potencial e condições 

sociais variáveis entre boas e baixas. 

 

b) Região Funcional de Planejamento 02: Vale do Rio Pardo e Vale do 

Taquari. 

 A Região Vale do Rio Pardo, População Total (2010) 418.141 habitantes, 

classificada como emergente por apresentar condições sociais baixas na 

média do Estado do RS, porém desenvolvimento econômico acima da 

média estadual e potencialidade próxima da média; 

 A Região Vale do Taquari, População Total (2010) 327.723 habitantes 

classificada como dinâmica por apresentar boas condições sociais, alto 

desenvolvimento econômico, e alta potencialidade física e 

socioeconômica, acima da média estadual; 

 

c) Região Funcional de Planejamento 03: Campos de Cima da Serra, 

Hortênsias e Serra. 

 A Região Campos de Cima da Serra, População Total (2010) 98.018 

habitantes, ainda não classificada; 
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 A Região das Hortênsias, População Total (2010) 126.985 habitantes, 

classificada como em dificuldades por apresentar grau de desenvolvimento 

baixo, menores potencialidades e situação social deficiente, bem abaixo 

das médias estaduais; 

 A Região da Serra, População Total (2010) 862.305 habitantes 

classificada como dinâmica por apresentar boas condições sociais, alto 

desenvolvimento econômico, e alta potencialidade física e 

socioeconômica, acima da média estadual. 

 

d) Região Funcional de Planejamento 04: Litoral. 

 A região do Litoral, População Total (2010) 296.083 habitantes, 

classificada como em dificuldades por apresentar grau de desenvolvimento 

baixo, menores potencialidades e situação social deficiente, bem abaixo 

das médias estaduais. 

 

e) Região Funcional de Planejamento 05: Sul. 

 A Região Sul, População Total (2010) 843.206 habitantes, classificada 

como em dificuldades por apresentar grau de desenvolvimento baixo, 

menores potencialidades e situação social deficiente, bem abaixo das 

médias estaduais.  

f) Região Funcional de Planejamento 06: Campanha e Fronteira Oeste. 

 A Região da Campanha, População Total (2010) 216.269 habitantes, 

classificada como em dificuldades por apresentar grau de desenvolvimento 

baixo, menores potencialidades e situação social deficiente, bem abaixo 

das médias estaduais; 

 A Região da Fronteira Oeste, População Total (2010) 530.150 habitantes, 

classificada como em dificuldades por apresentar grau de desenvolvimento 

baixo, menores potencialidades e situação social deficiente, bem abaixo 

das médias estaduais. 

 

g) Região Funcional de Planejamento 07: Celeiro, Fronteira Noroeste, 

Missões e Noroeste Colonial. 

 A Região Celeiro, População Total (2010) 141.482 habitantes.  
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 A Região Fronteira Noroeste, População Total (2010) 203.494 habitantes, 

classificada como emergente por apresentar condições sociais baixas na 

média do Estado do RS, porém desenvolvimento econômico acima da 

média estadual e potencialidade próxima da média; 

 A Região das Missões, População Total (2010) 248.016 habitantes, 

classificada como em dificuldades por apresentar grau de desenvolvimento 

baixo, menores potencialidades e situação social deficiente, bem abaixo 

das médias estaduais; 

 A Região Noroeste Colonial, População Total (2010) 166.599 habitantes, 

classificada como em transição por apresentar desenvolvimento 

econômico baixo, menores potencialidades e situação deficiente, bem 

abaixo das médias atuais. 

 

h) Região Funcional de Planejamento 08: Alto Jacui, Central, Jacui-Centro 

e Vale do Jaguari. 

 A Região Alto Jacui, População Total (2010) 155.264 habitantes, 

classificada como estável por apresentar crescimento econômico pouco 

acima da média estadual, alto potencial e condições sociais variáveis entre 

boas e baixas; 

 A Região Central, População Total (2010) 391.633 habitantes, classificada 

como em dificuldades por apresentar grau de desenvolvimento baixo, 

menores potencialidades e situação social deficiente, bem abaixo das 

médias estaduais; 

 A região Jacui-Centrol, População Total (2010) 143.340 habitantes, 

classificada como em dificuldades por apresentar grau de desenvolvimento 

baixo, menores potencialidades e situação social deficiente, bem abaixo 

das médias estaduais; 

 A Região Vale do Jaguari, População Total (2010) 117.250 habitantes. 

Ainda não classificada. 

 

 

i) Região Funcional de Planejamento 09: Alto da Serra do Botucaraí, Médio 

Alto Uruguai, Nordeste, Norte, Produção e Rio da Várzea. 
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 A Região Alto da Serra do Botucaraí, População Total (2010) 103.979 

habitantes, classificada como em dificuldades por apresentar grau de 

desenvolvimento baixo, menores potencialidades e situação social 

deficiente, bem abaixo das médias estadual  

 A Região Médio Alto Uruguai, População Total (2010) 152.501 habitantes, 

classificada como em transição por apresentar desenvolvimento 

econômico baixo, menores potencialidades e situação deficiente, bem 

abaixo das médias atuais; 

 A Região Nordeste, População Total (2010) 126.872 habitantes, 

classificada como em transição por apresentar desenvolvimento 

econômico baixo, menores potencialidades e situação deficiente, bem 

abaixo das médias atuais; 

 A Região Norte, População Total (2010) 221.418 habitantes, classificada 

como em transição por apresentar desenvolvimento econômico baixo, 

menores potencialidades e situação deficiente, bem abaixo das médias 

atuais; 

 A Região Produção, População Total (2010) 349.386 habitantes, 

classificada como estável por apresentar crescimento econômico pouco 

acima da média estadual, alto potencial e condições sociais variáveis entre 

boas e baixas; 

 A Região Rio da Várzea, População Total (2010) 115.113 habitantes. 

ainda não classificada. 

Importante fazer referência a uma grande conquista dos COREDEs, no ano 

de 2010, que foi a elaboração dos seus Planos Estratégicos de Desenvolvimento 

Regional. Tal procedimento deu um novo impulso para as regiões, que tiveram que 

se organizar para fazer frente à demanda governamental. 

Tendo em vista a importância dos Planos, eles serão objeto de análise na 

apresentação dos resultados, para identificar o percentual de COREDEs que 

indicaram como prioridade o tema capacitação na área de gestão pública. 

O capítulo seguinte apresenta os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa ora apresentada. 



43 

 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos adotados para atender o 

objetivo principal desta monografia. Para tanto foram utilizados os seguintes 

métodos: 

 

6.1 DELINEANDO A PESQUISA 

 

6.1.1 Estratégia de Pesquisa 

 

A pesquisa caracteriza-se como sendo qualitativa, com abordagem de estudo 

de caso, combinado com pesquisa bibliográfica. 

De acordo com Minayo (2000, p. 21), a pesquisa qualitativa trabalha com “um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. 

A pesquisa qualitativa oferece uma perspectiva integrada dos fenômenos, que 

podem ser mais bem compreendidos no contexto em que ocorrem e do qual fazem 

parte, levando ao entendimento da dinâmica de suas relações (GODOY, 1995). 

Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso – estratégia que visa examinar 

um fenômeno em profundidade dentro do seu contexto (Yin, 1981 apud Roesch, 

2010). 

O presente estudo utilizou a classificação de Roesch (1999), que categoriza 

uma pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, esta pesquisa 

pode ser classificada, num primeiro momento, como exploratória, num segundo 

momento, como descritiva. 

Exploratória porque passou pela etapa de escolha do tópico de investigação, 

de delimitação do problema, de definição do objeto e dos objetivos, de construção 

do marco teórico conceitual e dos instrumentos de coleta de dados (MINAYO, 1996). 

Descritiva porque expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno, do mesmo modo que estabelece correlações entre as 

variáveis em estudo (VERGARA, 2000). 
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6.2 TECNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

As técnicas de coletas de dados são utilizadas para colher subsídios para a 

análise do pesquisador. Os procedimentos metodológicos incluíram os processos de 

escolha e desenvolvimento das técnicas de coleta de dados, o tratamento e análise 

dos dados coletados e quem são os sujeitos da pesquisa. Como a escolha dos 

instrumentos e técnicas de coleta de dados deve ser influenciada pelo tipo de estudo 

e seus objetivos, buscou-se escolher aquelas que melhor se adaptavam ao estudo 

de caso dentre as principais técnicas (entrevistas, questionários, testes, 

observações e a análise de documentos). Portanto, neste estudo foram utilizadas a 

observação participante (método qualitativo), a aplicação de questionários (método 

quanti-qualitativo) e a análise documental (método qualitativo).  

 

 

6.2.1 Observação Participante 

 

Para viabilizar o conhecimento do campo empírico, foram utilizados diferentes 

instrumentos/procedimentos metodológicos. A observação participante do ambiente 

de trabalho consiste na participação real do pesquisador na vida da comunidade, do 

grupo ou de uma situação determinada (Schwartz & Schwartz, 1955 apud Minayo, 

1992) A observação participante foi realizada ao longo da vida profissional junto ao 

setor de orçamento da Secretaria de Planejamento e Gestão/SEPLAG/RS, 

experiência que possibilitou identificar a necessidade de um conhecimento técnico 

mais adequado e homogêneo voltado à reflexão e à elaboração de estudos e 

projetos em temas concernentes ao desenvolvimento local e regional para os atores 

sociais vinculados aos COREDES. Ainda, para procurar um melhor entendimento da 

dinâmica de funcionamento, a pesquisadora participou do XIV Encontro Anual de 

Avaliação e Planejamento dos COREDES, realizado em junho/2011 no município de 

Pelotas e de 02 reuniões mensais do Fórum dos COREDEs.  
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6.2.2 Documentos 

 

A análise documental foi amplamente utilizada como fonte de dados. 

Documentos são fontes de dados muito utilizadas em pesquisas na área da 

Administração. Relatórios, balanços, declarações sobre a missão institucional e leis 

constituem material com informações explícitas sobre as intenções e realizações da 

organização em estudo (Roesch, 2010). Para tanto foram realizadas consultas 

indiretas em documentos fornecidos pelos próprios COREDEs e pelos Órgãos 

Oficiais do Estado, como Orçamento (1994/2010), Plano Plurianual e Planos 

Estratégicos de Desenvolvimento. Ainda foram analisadas a Lei de Criação dos 

COREDEs e as suas alterações, Estudo Rumos 2015 e a Execução da Consulta 

Popular (2003/2010). 

 

 

6.2.3 Aplicação do Questionário 

 

É uma forma de coleta de dados que consiste em questões pré-elaboradas 

referentes ao tema da pesquisa “com o objetivo de suscitar dos informantes 

respostas por escrito ou verbalmente sobre assunto que os informantes saibam 

opinar ou informar”. (CHIZZOTTI, 1995, p.55)  

 É uma técnica de pesquisa quanti-qualitativa muito utilizada em pesquisas, 

que inclui a aplicação de questões fechadas, abertas e mistas (Roesch, 2010). 

Operacionalizou-se a pesquisa a partir de um contato com o professor Frizzo, 

ex-presidente do Fórum dos COREDEs, para conhecer sua percepção sobre o 

assunto que seria objeto da pesquisa:  a capacitação para os COREDEs, na área de 

Planejamento, Orçamento e Gestão. Ele foi extremamente receptivo, informando 

que o tema já tinha sido objeto de demanda ao Governo do Estado. Por fim a 

pesquisadora foi convidada para participar do XIV Encontro Anual de Avaliação e 

Planejamento dos COREDEs, realizado em setembro de 2011, no município de 

Pelotas. Oportunidade muito rica. Pode ser feito contato direto com várias pessoas 

ligadas aos Conselhos, o que permitiu ampliar a visão da autora sobre os 

COREDEs. 

O envio de questionários, por meio da Internet, apresentou como vantagens a 

agilidade e a facilidade no envio, bem como o baixo custo para operacionalizá-lo. A 
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técnica foi empregada pelo envio, através de e-mail, aos 28 COREDES, no intuito de  

realizar um diagnóstico do perfil dos atores sociais vinculados aos COREDES, 

buscando contribuir na reflexão sobre como potencializar o trabalho relevante 

desenvolvido por  esta instância institucional  Para isso foi necessário obter 

autorização do Fórum dos COREDES. Para tanto a pesquisadora apresentou a 

proposta de trabalho na reunião mensal do Fórum realizada em 13 de outubro de 

2011, na Assembléia Legislativa do RS. A recepção foi positiva.  

 O questionário continha 10 questões das quais 06 (seis) eram fechadas do 

tipo múltipla escolha e  4 (quatro) eram abertas (as duas primeiras versavam sobre o 

número de componentes das equipes técnicas, sua formação e metodologia de 

trabalho, a terceira sobre o conhecimento dos recursos disponíveis para as 

Comissões Setoriais. A última pergunta estava relacionada a importância de 

participar de cursos de capacitação), sendo as quatro de caráter obrigatório. .  O 

questionário foi desenvolvido por meio da ferramenta denominada “Google Docs”, 

tendo sido aplicado no período de 17/10/12 a 17/11/12.  Foi dado inicialmente o 

prazo até o final do mês de Outubro, prorrogado até 17 de novembro, quando a 

pesquisa foi encerrada. 

A metodologia de análise adotada para alcançar os objetivos traçados e 

comprovar a hipótese deste trabalho fundou-se na construção de dois índices: um 

para a estrutura e outro para a efetividade. 

A construção do referido índice se fundamentou nas respostas das questões 

do instrumento de pesquisa, sendo construída uma matriz com as respostas dos 20 

respondentes. As características estruturais dos COREDEs ficaram definidas como: 

Organização (Assembleia, Comissões Setoriais, Equipes Técnicas); Capacitação 

(escolaridade dos respondentes); e Apoio Institucional: (Universidades, Prefeituras, 

Associação de Municípios), sendo atribuídos pontos a cada uma delas. 

Para a construção do índice de efetividade foram considerados os dados da 

execução orçamentária da Consulta Popular no período 2004-2011, estabelecendo a 

relação percentual entre os recursos alocados e as despesas efetivamente pagas, 

atribuindo-se pontos aos percentuais como segue: até 20% de execução (1 ponto); 

de 21 a 40% ( 2 pontos); de 41 a 60% (3 pontos); de 61 a 80%, (4 pontos) e de 81 a 

100% (5 pontos).. 

O instrumento de coleta de dados constituía-se dos seguintes itens, além da 

identificação do COREDE: dados do respondente (capacitação, função no COREDE, 
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nível de escolaridade) e dados do COREDE (organização, apoio institucional, 

sistemática de trabalho e opinião sobre cursos de capacitação). 

Também foi analisada a execução orçamentária dos recursos alocados para a 

Consulta Popular, no período de 2004-2011, e realizadas 03 entrevistas informais 

que tinham como objetivo básico subsidiar a autora acerca da real importância da 

capacitação dos COREDEs em Gestão Pública, para a qualificação do 

Desenvolvimento Regional/Local. 

 

 

6.2.4 Análise estatística das respostas dos questionários 
 
            
           A ferramenta foi utilizada para elaborar os gráficos 1, 2, 3 e 4. 
 

A análise estatística objetiva “extrair sentido dos dados” (Oppenhein apud 

Roesch, 2010, p. 150). Foi aplicada para calcular médias e porcentagens das 

respostas dadas às perguntas do questionário e se deu por meio do software Google 

Docs. 

O próximo capitulo será destinado à discussão da importância da efetividade 

dos recursos públicos para a qualificação do processo de desenvolvimento regional. 
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7 A IMPORTÂNCIA DA EFETIVIDADE DOS RECURSOS PÚBLICOS PARA A 

QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

7.1 ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS COREDES 

 

 

O objetivo principal desta monografia é identificar se a capacitação dos 

Conselheiros, apoio de universidades e de órgãos públicos têm impacto no 

desempenho dos COREDEs (captação de recursos/local, alcance de resultados, 

etc.). 

Para comprovar a hipótese de que a “estrutura” tem influência positiva sobre o 

desempenho do COREDE, foi necessário construir dois índices: um para a estrutura 

e outro para a efetividade. 

O teste da hipótese será feito a partir do cruzamento de duas dimensões (a 

estrutura e a efetividade), das quais os índices são indicadores. 

O índice da estrutura representa um indicador dos recursos materiais, 

humanos e intelectuais do COREDE para desempenhar o seu objetivo. 

Segundo a Lei Estadual nº 10.283, art. 2º os Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento tem como objetivo a 

 

[...] promoção do desenvolvimento regional, harmônico e sustentável, 
através da integração dos recursos e das ações do governo na região, 
visando à melhoria da qualidade de vida da população, à distribuição 
equitativa da riqueza produzida, ao estímulo à permanência do homem em 
sua região e à preservação e recuperação do meio ambiente.  

 

O índice da efetividade representa um indicador da capacidade que o 

COREDE tem para trabalhar com os recursos alocados, ou seja, capacidade de 

atingir metas propostas no Orçamento do Estado. O índice vai ser dado a partir da 

equação (Pago/Orçado dos Recursos da Consulta Popular (2004/2011)). 

Para os fins deste estudo, a estrutura do COREDE foi caracterizada com os 

seguintes itens. 
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Caracterização da estrutura: 

 

1. Organização (Assembléia, Comissões Setoriais e Equipe Técnica); 

2. Capacitação (Escolaridade); 

3. Apoio Institucional. (Universidades, Prefeituras, Associações de Municípios, 

etc.). 

 

 

7.1.1 Apresentação do Resultado da Pesquisa 

 

 

A População Total (2010) do Rio Grande do Sul é de 10.693.929 habitantes. 

A análise aqui estabelecida compreende 62,64% desta população, representada 

pela soma da população dos 20 COREDEs, que responderam a pesquisa 

(6.699.096 habitantes). 

Os COREDEs que responderam a pesquisa são os a seguir elencados: Alto 

da Serra do Botucaraí Alto Jacuí, Campanha, Campos de Cima da Serra, Central, 

Centro-Sul, Fronteira Noroeste, Médio Alto Uruguai, Missões, Nordeste, Noroeste 

Colonial, Paranhana Encosta da Serra, Produção, Serra, Sul, Vale do Caí, Vale do 

Rio dos Sinos, Vale do Jaguari, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. A análise dos 

dados foi feita à luz da Lei de criação dos COREDEs. 

O resultado da pesquisa viabilizou a construção de um índice denominado 

“índice da estrutura”. 

 

 

7.1.1.1 Estrutura (Assembleia, Comissões Setoriais e Equipes Técnicas) 

 

 

a) Comissões Setoriais; 

 

A estrutura de um COREDE, conforme Lei Estadual nº. 10.283/1994 é 

constituída por uma Assembleia Geral Regional, por um Conselho de 

representantes, por Comissões Setoriais e por uma Diretoria Executiva, composta 

por um Presidente, um Vice Presidente, um Secretário Executivo e um Tesoureiro. O 
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Conselho de Representantes é escolhido na Assembleia Geral, onde delegados de 

todos os municípios se reúnem, por segmentos, para elegerem seus representantes. 

Assim, por exemplo, os presidentes, por cooperativas existentes na região, reunidos 

na Assembleia Geral, escolhem o seu representante. Cabe às Comissões Setoriais 

assessorar o Conselho de Representantes e a Diretoria Executiva nas suas 

deliberações e decisões, estudar os problemas regionais, elaborar programas e 

projetos e indicar temas de interesse regional a serem debatidos pelo Conselho. 

Além das Comissões Setoriais, previstas no inciso IV do art. 4º da referida Lei, 

criadas para tratar de temas específicos, os Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento devem implantar, em cada município, Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento – COMUDES. (Redação dada pela Lei Estadual nº 11.451/00). 

Entretanto, os COMUDES não serão objeto de análise neste trabalho, ficando como 

indicação para outro face à importância do tema para a qualificação do processo. 

Conforme Bandeira (1999, p.4), a participação da sociedade civil guarda 

especificidades em âmbito tanto territorial quanto temático. 

 

Em âmbito territorial, tais práticas participativas referem-se a espaços 
subregionais, ou seja, espaços intermediários entre o estado e o município, 
em que não se encontram instâncias político-administrativas 
correspondentes. Em âmbito temático, buscam promover não a 
implementação de ações especificas ou setorialmente bem delimitadas, 
mas ao contrário, a articulação social em caráter permanente, visando 
influenciar o processo de tomada de decisões públicas que se refiram ao 
desenvolvimento regional (BANDEIRA, 1999,p.4). 

 

Em função da normatização legal, a apresentação das respostas da pesquisa 

obedecerá a ordem a seguir. O gráfico 1, a seguir, demonstra que apenas 55% dos 

COREDEs estão em conformidade com a legislação que determina a existência de 

Comissões Setoriais nos COREDEs. 

 

 

Gráfico 1 - Existência de Comissões Setoriais no COREDE 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Além disso, dos 11 COREDEs que afirmaram trabalhar com Comissões 

Setoriais (Campanha, Centro-Sul, Fronteira Noroeste, Médio-Alto Uruguai, Noroeste 

Colonial, Produção, Serra, Sul, Vale do Cai, Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari), 

apenas o Vale do Taquari informou que as 07 Comissões (ambiental, infraestrutura, 

agronegócio - desenvolvimento de novas cadeias produtivas e inovação tecnológica, 

segurança, saúde, educação) se reuniam periodicamente. Já o Vale do Rio Pardo 

informou que das 09 Comissões Setoriais apenas 02 funcionavam (Ciência e 

Tecnologia e Agricultura). No COREDE Centro Sul há 11 Comissões Setoriais, 

porém o entrevistado não especificou quais eram. Futuras investigações poderão 

identificar se a ausência de Comissões Setoriais reflete falta de representantes 

capacitados nas áreas especificas ou decorre de baixo índice de representatividade. 

Portanto, as respostas apresentadas sugerem a necessidade de se fazer uma 

reflexão sobre o porquê do não atendimento do inciso IV do art. 4º, da Lei Estadual 

nº 10.283/1994 por 45% dos COREDEs participantes da pesquisa. 

 

b) Equipes Técnicas; 

 

A descentralização é um processo político no sentido social, quando envolve 

a migração, para fora dos limites do governo, de parte do poder decisório, 

atribuições, responsabilidades e recursos (transferência de atividades, poderes, 

encargos e recursos para outra esfera do poder político-administrativo). E a 

implementação e utilização de organizações de caráter intermediário na comunidade 

(associações, conselhos comunitários, conselhos regionais, etc.), como instrumentos 

de políticas públicas, tendo como base a participação comunitária, com determinado 

nível de responsabilidades e poderes redistribuídos pelo governo (FELICÍSSIMO, 

1992). 

Portanto, o papel “executivo” imputado aos COREDEs, com a migração para 

fora dos limites do governo de parte do poder decisório, requer a existência de uma 

equipe técnica qualificada que consiga transformar os anseios e necessidades da 

comunidade em políticas públicas e projetos que promovam o desenvolvimento 

regional. 
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Gráfico 2 - Equipe técnica no COREDE 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

O resultado da pesquisa mostra que os COREDEs a seguir especificados 

contam com uma equipe técnica: Campanha, Central, Centro-Sul, Fronteira 

Noroeste, Médio Alto Uruguai, Missões, Paranhana Encosta da Serra, Produção, 

Serra, Sul, Vale do Caí, Vale do Jaguari, Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari. 

Importante salientar que só foi contabilizado o COREDE que informou que a 

composição era de mais de um membro. 

 

 

7.1.1.2 Capacitação (Nível de Escolaridade) 

 

 

 

Gráfico 3 - Nível de escolaridade do respondente 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

O quadro acima demonstra que 65% dos entrevistados tinham nível de 

escolaridade acima do superior. 
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Gráfico 4 - Capacitação do respondente em áreas específicas 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 

Os dados da pesquisa apontam que 60% dos respondentes dos COREDEs 

realizaram cursos na área de planejamento. Cabe ressaltar que o resultado pode ser 

em decorrência do Curso de Gestão Estratégica e do Desenvolvimento Regional e 

Local, voltado para a qualificação técnica de atores sociais vinculados aos 

COREDEs. A Carta de Lajeado, resultado do XII Encontro Anual dos COREDEs 

aborda o tema com destaque (ALLEBRANDT, 2009, pg. 206): 

 

Um dos pontos de destaque foi a parceria firmada com o Governo Federal, 
através do Ministério da Integração Nacional, e com o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, através das Secretarias Extraordinária de Assuntos 
Institucionais e de Planejamento e Gestão, para a capacitação técnica em 
planejamento estratégico regional. O fruto desta parceria foi a realização, 
em Santa Maria, no período de 2 a 20 de março de 2009, do 8º Curso 
Internacional de Gestão Estratégica do Desenvolvimento Regional e Local. 
Antecedido por um treinamento à distância, via Internet, este curso foi 
ministrado por técnicos do Instituto Latino-Americano e do Caribe de 
Planejamento Econômico e Social (Ilpes), órgão vinculado à Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) e do Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (Iica) no Brasil. [...] 
representantes de todos os Conselhos Regionais de Desenvolvimento 
cursaram 182 horas de formação e capacitação, habilitando-os para 
liderarem o processo de elaboração dos Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento de cada região (CARTA DE LAJEADO, 2009). 

 

 

7.1.1.3 Apoio Institucional (Universidades, Prefeituras, Associação de Municípios, 

etc.) 

 

a) Recursos disponíveis no COREDE 

 

As respostas apontam que a grande maioria dos COREDEs tem apoio 

institucional. Segue alguns exemplos: 
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COREDE     RECURSOS DISPONÍVEIS 

Alto da Serra do Botucaraí   Duodécimo 

Alto Jacuí     A Universidade disponibiliza toda a estrutura 

Campanha     A Prefeitura cede móveis, comp. e telefone 

Campos de Cima da Serra  Estrutura da Universidade de Caxias do Sul 

Central     A sala é cedida p/ Associação de Municípios 

Centro-Sul     Sala alugada pelo COREDE  

Fronteira Noroeste    Estrutura/UNIJUI c/apoio outras Instituições 

Médio Alto Uruguai    Pessoas voluntárias, móveis, veículos 

Missões     Estrutura da Universidade (URI Santo 

Ângelo) 

Nordeste     Cedidos - sala e internet 

Noroeste Colonial    Apoio Logístico da Universidade 

Paranhana Encosta da Serra  Cedidos - sala, móveis e telefone 

Produção     Sala própria, pessoal próprio Apoio UPF 

Serra      Estrutura da Universidade de Caxias do Sul 

Vale do Caí     Sala cedida p/ Associação Municípios V. Caí 

Vale do Jaguari    Sala cedida pela Universidade (URI)I 

Vale dos Sinos    Estrutura da UNILASALLE 

Vale do Rio Pardo    A UNISC disponibiliza a estrutura 

Vale do Taquari    Sala e telefone alugada da UNIVATES 

Moveis e pessoal cedidos pela UNIVATES 

 

Como ficou evidenciado nas respostas apresentadas, existe uma grande 

diferença de apoio institucional entre os COREDEs. 

 

 

7.1.2 Índice da Estrutura 

 

 

A construção deste índice se ancorou nas respostas das questões do 

instrumento de pesquisa. Para tanto foi construída uma matriz com as respostas dos 

20 atores sociais vinculados aos COREDEs. 
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Características estruturais dos COREDEs: 

1. Organização: Assembléia, Comissões Setoriais, Equipes Técnicas; 

2. Capacitação: Escolaridade dos respondentes; 

3. Apoio Institucional: Universidades, Prefeituras, Associação de Municípios. 

 

Como medir: 

 

1 Organização  

Assembléia  1 ponto 

Assembléia + Comissão Setorial 2 pontos 

Assembléia + Comissão Setorial + Equipe Técnica 3 pontos 

 

2 Capacitação  

Até Ensino Superior 0 

Ensino Superior 1 ponto 

Mais que Ensino Superior 2 pontos 

 

3 Apoio Institucional  

Não 0 

Sim 1 

 

 

7.1.2.1 Matriz de Análise a Partir dos Dados Levantados 

 

 

Tabela 1 – Matriz de Análise a Partir dos Dados Levantados 

COREDEs Capacitação Organização 
Apoio 

Institucional 

1 Alto da Serra do Botucaraí Mestrado Assembléia  não 
2 Alto Jacuí Mestrado Assembléia  sim 

3 Campanha Ensino Superior 
Assembléia +Equipe 
Técnica+ C Setoriais 

sim 

4 Campos de Cima da Serra Especialização Assembléia  sim 

5 Central Ensino Superior 
Assembléia +Equipe 
Técnica 

sim 

6 Centro-Sul Mestrado 
Assembléia +Equipe 
Técnica+ C Setoriais 

não 

     
Continua.    
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Continuação.    

COREDEs Capacitação Organização 
Apoio 

Institucional 

7 Fronteira Noroeste Mestrado 
Assembléia +Equipe 
Técnica+ C Setoriais 

sim 

8 Médio Alto Uruguai Especialização 
Assembléia 
+EquipeTécnica+ C 
Setoriais 

não 

9 Missões Mestrado 
Assembléia +Equipe 
Técnica 

sim 

     
10 Nordeste Mestrado Assembléia  sim 

11 Noroeste Colonial Doutorado 
Assembléia +Comissão 
Setorial 

sim 

12 
Paranhana Encosta da 
Serra 

Mestrado Assembléia  não 

13 Produção Ensino Superior 
Assembléia +Equipe 
Técnica+ C Setoriais 

sim 

14 Serra Ensino Fundamental 
Assembléia 
+EquipeTécnica+ C 
Setoriais 

sim 

15 Sul Ensino Superior 
Assembléia +Equipe 
Técnica+ C Setoriais 

sim 

16 Vale do Caí Ensino Superior 
Assembléia +Equipe 
Técnica+ C Setoriais 

sim 

17 Vale do Jaguari Especialização 
Assembléia +Comissão 
Técnica 

sim 

18 Vale do Rio dos Sinos Especialização Assembléia  sim 

19 Vale do Rio Pardo Especialização 
Assembléia +Equipe 
Técnica+ C Setoriais 

sim 

20 Vale do Taquari Mestrado Assembléia + C Setoriais sim 

TOTAL     

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Índice da Estrutura 

 

Tabela 2 - COREDEs – Características dos Conselhos (estruturação) 

COREDEs Capacitação Organização 
Apoio 

Institucional 
TOTAL 

1 Alto da Serra do Botucaraí 2 2 0 4 

2 Alto Jacuí 2 1 1 4 

3 Campanha 1 3 1 5 

4 Campos de Cima da Serra 2 1 1 4 

5 Central 1 2 1 4 

6 Centro-Sul 2 3 0 5 

7 Fronteira Noroeste 2 3 1 6 

8 Médio Alto Uruguai 2 3 0 5 

9 Missões 2 2 1 5 

10 Nordeste 2 1 0 3 

11 Noroeste Colonial 2 2 1 5 

12 Paranhana Encosta da Serra 2 2 0 4 

13 Produção 1 3 1 5 

14 Serra 0 3 1 4 

15 Sul 1 3 0 4 

16 Vale do Caí 1 3 1 5 

17 Vale do Jaguari 2 2 1 5 

18 Vale do Rio dos Sinos 2 1 1 4 

Continua.     
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Continuação.     

COREDEs Capacitação Organização 
Apoio 

Institucional 
TOTAL 

19 Vale do Rio Pardo 2 3 1 6 

20 Vale do Taquari 2 3 1 6 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Índice de Efetividade 

 

Tabela 3 - Relação Entre os Recursos Alocados Para a Consulta Popular e o Efetivamente 
Pago 2004 – 2011 

COREDEs ORÇADO 
Efetivamente 

Pago 
% 

Índice de 
Efetividade 

1 Alto da Serra do Botucaraí 15.548.530 8.549.142      54,98  3 

2 Alto Jacuí 19.680.979 10.226.069      51,96  3 

3 Campanha 31.417.456 13.243.129      42,15  3 

4 Campos de Cima da Serra 4.858.533 2.081.192      42,84  3 

5 Central 74.634.263 37.955.189      50,85  3 

6 Centro-Sul 41.427.095 19.566.428      47,23  3 

7 Fronteira Noroeste 26.308.930 15.374.431      58,44  3 

8 Médio Alto Uruguai 35.703.122 23.437.830      65,65  4 

9 Missões 36.307.243 17.434.814      48,02  3 

10 Nordeste 24.721.448 13.715.809      55,48  3 

11 Noroeste Colonial 42.111.333 24.958.159      59,27  4 

12 Paranhana Encosta da Serra 43.845.691 16.471.154      37,57  2 

13 Produção 56.244.143 28.224.239      50,18  3 

14 Serra 81.169.133 44.115.449      54,35  3 

15 Sul 135.471.412 57.002.805      42,08  3 

16 Vale do Caí 30.075.203 13.360.241      44,42  3 

17 Vale do Jaguari 6.055.638 2.747.854      45,38  3 

18 Vale do Rio dos Sinos 110.878.086 38.912.723      35,10  2 

19 Vale do Rio Pardo 72.199.168 31.706.983      43,92  3 

20 Vale do Taquari 51.927.809 21.311.321      41,04  3 

TOTAL Total I 940.585.215 440.394.961      46,82   

Elaborado pela Autora. (Dados DPO/SEPLAG/RS) 

 

Tabela 4 - Estruturação x Efetividade 

COREDEs 
Índice de 
Estrutura 

Índice de  
Efetividade 

1 Alto da Serra do Botucaraí 4 3 

2 Alto Jacuí 4 3 

3 Campanha 5 3 

4 Campos de Cima da Serra 4 3 

5 Central 4 3 

6 Centro-Sul 5 3 

7 Fronteira Noroeste 6 3 

8 Médio Alto Uruguai 5 4 

9 Missões 5 3 

10 Nordeste 3 3 

11 Noroeste Colonial 5 4 

12 Paranhana Encosta da Serra 4 2 

Continua.   
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Continuação.   

COREDEs 
Índice de 
Estrutura 

Índice de  
Efetividade 

13 Produção 5 3 

14 Serra 4 3 

15 Sul 4 3 

16 Vale do Caí 5 3 

17 Vale do Jaguari 5 3 

18 Vale do Rio dos Sinos 4 2 

19 Vale do Rio Pardo 6 3 

20 Vale do Taquari 6 3 

TOTAL     

            Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Efetividade 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O Gráfico acima referido, resultado do estudo comparativo da relação entre 

índice da estrutura e da efetividade demonstra que 80% dos COREDEs obtiveram o 

mesmo índice de efetividade (3), independente do índice da estrutura. 

Portanto, podemos concluir que os COREDEs com mais alto índice de 
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estrutura (6), (Fronteira Noroeste, Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari) não são os 

que apresentam mais alto índice de efetividade. 

Da mesma forma podemos concluir que os COREDEs com maior índice de 

efetividade (Noroeste Colonial e Médio Alto Uruguai) obtiveram 5 pontos no índice 

de estrutura. 

O COREDE Nordeste, menor índice de estrutura (3) compõem os 80% que 

obtiveram o índice de efetividade 3. 

Assim, mesmo sabendo da importância que se deve atribuir a estruturação 

dos COREDES não foi possível estabelecer a relação direta entre estrutura e 

efetividade. 

O resultado da pesquisa aponta que a hipótese de que a “estrutura” tem 

influência positiva sobre o desempenho do COREDE_não se confirmou e parece 

depender também da influência de outras variáveis cuja identificação e exata 

mensuração estão além do escopo deste trabalho. 

.Segundo Rorato (2010, p. 21), a inclusão da instância regional no 

planejamento e orçamento não esteve ligada à criação de uma nova instância de 

administração pública. Esta característica fragiliza as tentativas de regionalização 

vivenciadas no Brasil e, em especial, no Rio Grande do Sul, pois estas ficam 

subordinadas às inconstâncias políticas e trocas de governo. 

Dessa fragilidade institucional resulta que, a cada quatro anos, os COREDEs 

reiniciem a construção de um novo diálogo com o governo que se instala, tanto do 

ponto de vista estratégico como operacional. Portanto, é preciso que as instâncias 

de desenvolvimento regional estejam institucionalmente ancoradas. 

Atualmente não existe nenhum instrumento que obrigue a execução pelos 

governantes dos projetos que foram alocados para atender os pleitos resultantes da 

Consulta Popular. Neste sentido, tramita proposta de emenda à Constituição 

Estadual – PEC 223/2011, para incluir parágrafo no art. 149 da Constituição, 

priorizando as demandas oriundas da CONSULTA POPULAR, com a execução 

preferencial no Orçamento Estadual - competindo ao Governo do Estado a 

prestação de contas bimensal ao Poder Legislativo dos respectivos empenhos da 

despesa, correspondentes liquidações e as providências adotadas para pagamento. 

Por outro lado, a inexistência de um ente institucional que possa zelar pela 

memória histórica pode desacreditar a eficácia do processo frente às novas 

gerações. 
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7.4 ANÁLISE DOS PLANOS ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO  

 

 

Para atendimento do terceiro objetivo especifico, foi feita análise dos 27 

Planos Estratégicos de Desenvolvimento, elaborado pelos COREDEs, para 

identificar demandas na área de gestão pública. 

O mapa das prioridades identificadas sinaliza a importância que os COREDEs 

atribuem a essa temática, conforme  exemplos em destaque a seguir. 

 

A) Cursos de Capacitação, parceria com as instituições de ensino, 

pesquisa e extensão, programa de capacitação continuada de gestores 

públicos, líderes comunitários e técnicos, capacitação do quadro técnico 

municipal, qualificar gestores públicos com vistas ao desenvolvimento 

regional, qualificação permanente dos COMUDES e sociedade civil 

organizada;  

B) Central de Projetos e/ou Agencia de Desenvolvimento criar uma 

Central de Projeto Regional com grupo técnico qualificado para 

elaboração de projetos, captação de recursos, avaliação e 

monitoramento; 

C) Comitê Gestor Regional criar um Comitê para a gestão do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento, articulado com as regiões funcionais de 

planejamento do Estado. 

 

O resultado do levantamento feito nos 27 Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento permite refletir sobre a importância da capacitação dos COREDEs 

para a qualificação do desenvolvimento regional, estando em sintonia com as 

considerações de Felicíssimo (1992). 

O referido autor considera a descentralização um processo político no sentido 

social, ao envolver migração para fora dos limites do governo de parte do poder 

decisório, atribuições, responsabilidades e recursos. A implementação e utilização 

de organizações de caráter intermediário na comunidade, como os Conselhos 

Regionais de Desenvolvimento, representam instrumentos de políticas públicas, que 

têm a participação comunitária como suporte. (FELICÍSSIMO, 1992). 

Ainda, o resultado da pesquisa indica que as articulações que foram feitas em 
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torno da elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento fortaleceu o processo 

de desenvolvimento regional, resgatando a função planejamento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os COREDEs estão completando a sua maioridade e estão cada vez mais 

fortalecidos como instância de planejamento, como fica evidenciado na parceria que 

logo se estabelece com o governo que chega, mas sempre procurando manter a sua 

independência política. Entretanto, algumas considerações se fazem importantes 

apontar. Como este trabalho não tem a pretensão de tratar do tema 

desenvolvimento regional e sim procurar identificar maneiras de potencializá-lo, foi 

realizado um diagnóstico dos COREDEs que apontou existir uma diferença muito 

grande entre eles, principalmente do que diz respeito à gestão. Enquanto alguns 

COREDEs dispõem de um corpo técnico estabelecido e atuante, que dá suporte ao 

Presidente e faz a interface com suas comissões setoriais, outros não têm nem 

corpo técnico, nem comissões setoriais. 

O objetivo principal da pesquisa apresentada nesta monografia foi identificar 

se a capacitação dos Conselheiros, apoio de universidades e de órgãos públicos 

têm impacto no desempenho dos COREDEs (captação de recursos/local, alcance de 

resultados, etc.). O resultado da pesquisa aponta que a hipótese de que a “estrutura” 

tem influência positiva sobre o desempenho do COREDE_não se confirmou e 

parece depender também da influência de outras variáveis cuja identificação e exata 

mensuração estão além do escopo deste trabalho, ficando como indicação para 

estudos posteriores. 

As proposições para articulação entre os Conselhos e de capacitação que 

possam dinamizar os COREDEs passam necessariamente pelo resgate de seus 

Planos Estratégicos de Desenvolvimento, resultante de uma grande mobilização e 

com dispêndio de recursos humanos e de capital, pois os Planos se constituem num 

patrimônio dos COREDEs. É importante gestionar junto à esfera governamental 

medidas para aumentar a qualificação dos atores sociais vinculados ao COREDEs, 

objetivando potencializar o processo de desenvolvimento regional. 

O objeto deste trabalho vai ao encontro do que preceitua o Programa 

Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), no esforço de qualificação 

dos gestores públicos brasileiros, com especial atenção no atendimento ao interior 

do País. O alcance desse objetivo de formação de gestores possibilita que as 

demandas oriundas da comunidade possam chegar ao órgão estadual responsável 
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pelo planejamento de forma mais qualificada e propiciando melhor efetividade. 

O diagnóstico apontou que não são todos os COREDEs que estão de acordo 

com a legislação, no que diz respeito a trabalhar com Comissões Setoriais. Tal 

diagnóstico aponta também que para os quadros e atores sociais existe a 

necessidade de capacitação nas áreas de planejamento, orçamento e gestão. A 

análise dos 27 Planos Estratégicos de Desenvolvimento indica que muitos 

COREDEs solicitaram uma Central de Projetos, outros tantos, Agência de 

Desenvolvimento, etc. permitindo uma reflexão sobre a importância da capacitação 

dos COREDEs para a qualificação do desenvolvimento regional, sugerindo um 

resgate da função planejamento. 

As proposições de articulação e capacitação que possam dinamizar os 

COREDEs vêm ao encontro da contribuição deixada por Dinizar Fermiano Becker, 

no livro REDENEP, 2000, onde apresenta a proposta de construção de uma rede. 

 

A proposta de construção de uma rede parte do pressuposto de que 
pesquisadores, planejadores e gestores local-regionais do desenvolvimento 
trabalham isoladamente. Cada pesquisador, na sua Instituição e com sua 
pesquisa disciplinar, procura por conta de um objeto de estudo cada vez 
mais complexo, porque resultante de múltiplas determinações. Cada 
burocrata, no seu órgão público ou privado e com seus modelos, procura 
prever um futuro cada vez mais incerto, porque resultante de complexos 
determinantes competitivos. Cada gestor, na sua entidade e com suas 
atividades cotidianas, procura dar conta de um processo decisório cada vez 
mais estratégico, porque resultante de múltiplos desafios cooperativos. 
(DINIZAR FERMIANO BECKER, 2000). 

 

O contexto tecnológico permite que os COREDEs criem uma Rede de Estudo, 

Planejamento e Gestão Local-Regional do Desenvolvimento, a partir de seus Planos 

Estratégicos de Desenvolvimento. Seria uma forma de fortalecer o processo de 

planejamento governamental no Estado do Rio Grande do Sul.   

A Rede de Estudo se daria a partir da criação de um Núcleo de Planejamento 

em cada COREDE, usando como ferramenta as Comissões Setoriais, sempre 

respeitando a especificidade de cada região. Tal metodologia representaria um 

avanço para a qualificação do processo de desenvolvimento regional. O Fórum dos 

COREDEs seria o Núcleo Central. 

A realização do presente estudo ajudou a autora a entender melhor como se 

dá a dinâmica do processo de participação popular em curso no Estado do Rio 

Grande do Sul. Possibilitou também qualificar o embasamento teórico e a pratica 

profissional adquirida ao longo de trinta anos de trabalho na área de orçamento 
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público. Foi possível, também, visualizar um resgate da função planejamento. Este 

trabalho poderá contribuir para os COREDEs, na medida em que possibilitou chamar 

atenção  para a fragilidade institucional desta instância de planejamento, que parece 

depender também de outras variáveis para a efetividade da aplicação de recursos 

públicos disponibilizados no orçamento estadual. Por outro lado, o estudo feito nos 

27 Planos Estratégicos de Desenvolvimento para identificar ações na área de gestão 

pública permite refletir sobre a importância da capacitação dos COREDEs para a 

qualificação do desenvolvimento regional. Do ponto de vista da sociedade, sendo os 

COREDEs um avanço democrático, tudo o que contribuir para a sua melhoria e sua 

eficácia poderá retornar como bem-estar à população, oportunizando um maior 

engajamento dos diversos segmentos sociais que devem fazer parte dos Conselhos 

Regionais de Desenvolvimento. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Sou aluna do Curso de Especialização em Gestão Publica Municipal, da 

Escola de Administração – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 

estou realizando uma pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob 

a orientação do Professor Pedro de Almeida Costa, cujo objetivo é elaborar uma 

reflexão sobre a situação atual dos COREDEs, limites e possibilidades de melhoria 

do seu papel na sociedade, pelo fortalecimento de seu corpo técnico.  Para tanto, 

será necessário realizar um diagnóstico do perfil dos atores sociais vinculados aos 

COREDEs. 

Neste sentido, foi encaminhada uma pesquisa para todos os COREDEs, que 

deverá ser respondida até o final do corrente mês. 

Por outro lado, estou entrando em contato com pessoas que tiveram 

importância para a consolidação dos COREDEs, ao longo dos seus 20 anos de 

existência. 

Assim sendo, frente ao seu excelente trabalho como Secretario de Assuntos 

Institucionais gostaria de saber o seu entendimento sobre a necessidade de se 

qualificar quadros e atores dos COREDEs nas questões orçamentárias e de gestão 

de recursos públicos. O seu depoimento será utilizado unicamente para fins 

acadêmicos. 

Se o senhor tiver qualquer pergunta em relação à pesquisa, por favor, 

telefone para (51) 30618698 ou (51) 99598540 (telefone do cursista). Desde já 

agradecemos sua contribuição no estudo proposto. 

Atenciosamente, 

 

Aluna Derli Teixeira Rodrigues 

Porto Alegre, em 19 de outubro de 2011. 

 

 

 
 



 

 

 
APÊNDICE B - DIAGNÓSTICO DO PERFIL DOS ATORES SOCIAIS VINCULADOS 

AOS COREDES 
 

Esta pesquisa destina-se a realizar um diagnóstico do perfil dos atores sociais vinculados aos 

COREDEs, buscando contribuir na reflexão sobre como potencializar o trabalho relevante 

desenvolvido por esta instância institucional. 

*Obrigatório 

Li e aceito o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. * 

  Aceito. 

Qual o COREDE a que você está vinculado? *Escolha abaixo da lista onde constam todos os 

COREDEs.                            

Qual sua função no COREDE? *Escolha uma das funções na lista 

abaixo.                

Qual o seu nível de escolaridade? *Escolha na lista abaixo.       

Você fez, nos últimos cinco anos, uma capacitação em alguma das áreas listadas 

abaixo? *Selecione na lista abaixo. 

  Planejamento 

  Orçamento Público 

  Gestão Pública 

  Não realizei nenhuma capacitação. 

O COREDE em que você trabalha conta com uma equipe técnica? *Selecione na lista abaixo. 

  Sim 

  Não 

  Desconheço 

Se dispõe da equipe técnica, quantos são os membros desta equipe? *Selecione na lista abaixo. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
 

 
          

 

Qual é a formação profissional dos membros desta equipe? *Liste as formações do campo 

abaixo.Não é necessário citar os nomes dos membros.Por exemplo: 2 economistas, 1 sociólogo, 

etc.  



 

 

Como é a metodologia de trabalho dos COREDEs? *Descreva se há reuniões periódicas ou 

apenas por demanda, se há grupos de trabalho organizados e demais detalhes que julgar 

importante.  

Quais recursos estão disponíveis no COREDE a que você está vinculado? *Exemplos de 

recursos: sala própria ou cedida;telefone;pessoal próprio, cedido ou voluntário; móveis, 

computador,etc.  

Seu COREDE está trabalhando com Comissões Setoriais? * 

  Sim 

  Não 

  Desconheço esta informação. 

Você acha importante ter conhecimento/capacitação na temática de planejamento governamental, 

orçamento público e ferramentas de gestão? * 

  Sim 

  Não 

  Desconheço esta informação. 

Em caso positivo, por quê? *  

Enviar
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