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Resumo 

Este artigo analisou as relações entre os entes federados a partir das Transferências Voluntárias 
repassadas do Governo do Estado de Minas Gerais para seus municípios, no período de 2000 a 
2012, a partir de três condicionantes: político-partidária, redistributiva e técnica. O objetivo foi 
verificar como esses fatores interferem, em maior ou menor proporção, no repasse desses recursos 
pelo Governo Estadual, utilizando-se de uma pesquisa quantitativa. De acordo com a regressão 
estatística utilizada, os resultados não rejeitam a hipótese de que há influência das três 
condicionantes. Os municípios com prefeitos da coalizão do governador, com maior votação no 
governador e maior população pactuaram mais recursos. Também foi identificada a influência do 
Ciclo Político. A relação entre o volume de transferências voluntárias e o PIB per capita e o FPM 
per capita foi estatisticamente significativa e positiva; enquanto o coeficiente para a variável 
Receita Tributária per capita, não foi estatisticamente significativo. 
 
Palavras-chave: Federalismo Fiscal; Transferências Voluntárias; Municípios de Minas 
Gerais. 
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1 Introdução 

 
A Constituição Federal de 1988 teve o objetivo de reorganizar o Estado brasileiro 

em bases democráticas, federativas e redistributivas, como uma resposta à experiência 
ditatorial vivenciada anteriormente. A partir disso, a reorganização no âmbito federativo 
foi caracterizada por uma descentralização fiscal e territorial com três níveis de governo, 
incorporando os municípios, juntamente com os estados, como entes autônomos dentro 
da federação brasileira. 

A década de 1990 foi marcada por algumas medidas tomadas pela União a fim de 
reverter, em parte, a descentralização fiscal de 1988, a qual ocasionou perdas na 
capacidade financeira da União. Assim, grande parte dos recursos dos municípios ficou 
condicionada a gastos sociais, tais como saúde e educação, outra parte sofreu muitas 
limitações, e, além disso, houve um aumento de arrecadação da União. 

Diante desse cenário, marcado pelo ajuste fiscal, as transferências voluntárias, 
definidas como a “entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, 
a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 
constitucional legal” (BRASIL, 2000, art.25), ganharam muita importância, pois 
poderiam aumentar a capacidade de arrecadação de recursos dos entes federados, 
principalmente dos municípios, para implementar políticas públicas. Esses recursos 
passaram a ser cobiçados pelos municípios, principalmente para execução de obras de 
infraestrutura. 

Como determinado em lei, essas transferências são recursos discricionários que, 
para serem realizadas, dependem apenas da disponibilidade orçamentária, da vontade do 
Poder Executivo e da regularidade fiscal do ente recebedor, e, de acordo com vários 
estudos (SOARES, 2012; MELLO, 2012; MENDES; MIRANDA; COSIO, 2008; 
COSTA et al., 2011; XAVIER, 2010; ARRETCHE; RODDEN, 2004), essa falta de 
critérios legais proporciona uma grande heterogeneidade no estabelecimento das 
transferências voluntárias de recursos da União para os estados e municípios, o que em 
tese demonstra uma possível falta de critério determinante para a seleção do ente 
recebedor desses recursos. Nesse sentido, pode haver distorções e tais transferências 
serem usadas como instrumento de poder por parte do governo federal na sua relação com 
os entes federados. 

Soares (2012) aponta para três variáveis que influenciam as transferências 
voluntárias: político-partidárias, social-distributivas e técnicas. O critério político-
partidário está relacionado à influência que questões políticas, tais como coalizações e 
eleitorado, podem interferir na transferência do recurso; o critério social-distributivo 
busca analisar em que medida as condições sociais e financeiras do ente que receberá o 
recurso determina o repasse; e, por fim, o critério técnico tem o objetivo de mensurar se 
a capacidade técnica do município, por exemplo, a capacidade para elaborar um projeto, 
influencia as transferências voluntárias. Ela conclui em seu estudo que os fatores políticos 
são aqueles que mais influenciam os repasses voluntários da União para os municípios, 
uma vez que são recursos discricionários e podem ser utilizados pelo Executivo para 
melhorar as relações políticas com os outros entes federados e com seus eleitores. Outros 
autores, tais como Costa et al. (2011) e Arretche e Rodden (2004), também chegaram a 
conclusões semelhantes. Sendo assim, pode estar havendo um possível distanciamento 
do Estado de seu papel de redistribuidor de recursos (FREY, 2000), quando não 
condiciona as transferências de recursos a localidades mais necessitadas visando à 
redução de desigualdades regionais, e sim, se aproxima do uso político dos recursos 
públicos nas formas de patronagem e clientelismo, implicando em um alto custo para o 
Brasil (MAINWARING,1999, apud PEREIRA; MUELLER, 2002). 
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Devido à falta de critérios objetivos que determinam as transferências voluntárias, 
a escassez de estudos que permitam compreender melhor a dinâmica desse processo e a 
possibilidade desses recursos estarem sendo utilizados para finalidades diversas, 
diferentes daquelas desejáveis em um país democrático (tais como para diminuir 
desigualdades sociais), se justifica estudar o fluxo dessas transferências no estado de 
Minas Gerais para identificar quais variáveis que influenciam a quantidade de recursos 
repassados para os municípios. Além disso, os recursos de transferências voluntárias são 
muito importantes para o aumento da capacidade financeira dos municípios para executar 
políticas públicas, principalmente para área de investimento, o que reforça mais ainda a 
necessidade de analisar esses recursos. A partir disso, o objetivo deste trabalho foi 
identificar quais critérios são utilizados pelo estado de Minas Gerais na distribuição de 
Transferências Voluntárias para os municípios mineiros, no período de 2000 a 20122, 
analisando algumas variáveis relacionadas a questões político-partidárias, redistributivos 
ou técnicas dos municípios. Sendo assim, foi investigado, entre outras variáveis, se 
recebem mais recursos: municípios que proveram maior apoio eleitoral ao governador em 
exercício; municípios que possuem maior eleitorado; municípios alinhados 
partidariamente com o governador; municípios mais pobres, carentes de recursos; e 
municípios que têm corpo técnico mais qualificado, com maior capacidade para responder 
às exigências legais para celebração de convênios. 

Para a análise das variáveis optou-se por elaborar uma pesquisa quantitativa, com 
análise estatística de dados secundários, utilizando-se da metodologia de dados em painel 
para identificar a relação entre as variáveis.  

 
2 Transferências Voluntárias do Estado de Minas Gerais para seus Municípios 

 
As transferências voluntárias são recursos repassados do órgão concedente para o 

órgão convenente para execução de projetos específicos, condicionados a regras e 
critérios de aplicação estabelecidos pelo órgão que cedeu o recurso. Essas regras e 
critérios não são estabelecidos em lei, exceto o valor da contrapartida, que normalmente 
é regulado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. O convênio é o instrumento mais 
comum de transferência voluntária em Minas Gerais e será o tipo de transferência 
abordada por este estudo. 

Dado que os recursos procedentes das transferências voluntárias são de suma 
importância para as políticas públicas dos municípios mineiros, principalmente para 
políticas de infraestrutura, e que esses recursos podem sofrer influência da dinâmica 
particular que assume a disputa política em cada contexto e/ou situação específica, cabe 
aqui uma análise sobre quais variáveis condicionam essas transferências. Para a 
realização dessa análise foram empregadas variáveis utilizadas por Soares (2012) em seu 
trabalho, além de variáveis de outros estudos (CARVALHO, 2009; COSTA et al., 2011; 
SOUZA, 2005; MARTINS; PEREIRA, 2010; ARRETCHE; RODDEN, 2004; XAVIER, 
2010) elaborados sobre o tema. 

As variáveis exploradas nas próximas seções foram dividas em três grupos, que 
segundo Soares (2012) são fatores muito relevantes na definição do destino dos recursos 
de Transferências Voluntárias, quais sejam: fatores político-partidários, redistributivos e 
técnicos. 

 

2.1 Fatores político-partidários 

                                                 
2 O período se justifica pela disponibilidade de dados. 
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Para o Governo de Minas Gerais celebrar convênios com seus municípios é 
necessário que as Secretarias de Estado demonstrem interesse ou que haja indicação de 
emenda parlamentar por algum deputado. Esse processo ocorre durante a elaboração e 
aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA, respectivamente.  

O convênio deve ser incluído na proposta orçamentária encaminhada para 
aprovação pelo Legislativo. No momento em que os deputados votam o orçamento, eles 
podem fazer alterações, desde que não prejudiquem as ações do governo e observe a LDO 
(VESPÚCIO, 2010). Eles podem celebrar convênios com quantos municípios 
determinarem (respeitando os limites determinados), desde que tenha sido consignado no 
orçamento sancionado e desde que o município atenda aos requisitos determinados na 
legislação.  

Depois de votado e aprovado pela Assembleia, o orçamento é encaminhado 
novamente para o Executivo para promulgação, publicação e posterior execução. Deste 
modo, os recursos destinados para convênios, podem não ser executados, ou seja, o 
Governo de Minas Gerais pode não realizar alguma dotação de acordo com sua 
conveniência, pois é um recurso voluntário. O Executivo é o poder que possui autonomia 
para definir o total de recursos a serem repassados e os municípios que serão agraciados.  

Sendo assim, para que o Executivo realize os convênios indicados no orçamento, 
dentre outras variáveis, é necessário um bom relacionamento com os deputados ou a 
vontade expressa do Executivo quanto à destinação do recurso (LIMONGI; 
FIGUEIREDO, 2005). Portanto, pode-se levantar a hipótese de que o Governador possa 
utilizar os recursos de transferências voluntárias para atender critérios político-partidários 
de seu interesse, utilizando-se, portanto, de recursos clientelísticos. 

Segundo Diniz (1982, apud DIAS; LIMA, 2009, p.2), o clientelismo é um 
“sistema de lealdades que se estrutura em torno da distribuição de recompensas materiais 
e simbólicas em troca de apoio político”. Trata-se de uma postura assumida pelo 
governante fruto de condicionantes culturais e estruturais da sociedade brasileira, que vai 
além de uma estratégia de maximização de benefícios, sendo também uma solução para 
a ação coletiva que enfrenta diversos dilemas. Seria, portanto, um mecanismo de inclusão 
no processo político (DIAS; LIMA, 2009). 

Sob esse aspecto, é razoável supor que o Poder Executivo de Minas Gerais possa 
beneficiar os municípios com prefeitos do seu partido ou de sua coalizão, com a finalidade 
de fortalecer sua base partidária no nível local. O Governador pode favorecer também os 
municípios em que ele recebeu mais votos, para que ele consiga se manter no poder e não 
perca esse apoio para futuras eleições. Essas hipóteses foram testadas em alguns estudos. 

Soares (2012), ao analisar as variáveis político-partidárias, no universo das 
Transferências Voluntárias da União (TVU) para todos os municípios brasileiros, de 1995 
a 2010, concluiu que os municípios com prefeitos do mesmo partido do Presidente 
recebem mais recursos. Estudo semelhante foi elaborado por Carvalho (2009), com base 
nos convênios firmados entre a União e os Estados brasileiros no período de 1996 a 2008. 
A autora chegou a resultados próximos aos de Soares (2012).  

Outros trabalhos (COSTA et al., 2011; SOUZA, 2005; MARTINS; PEREIRA, 
2010) concluíram também que o fator político, representado pela relação entre o volume 
de transferências voluntárias e o partido dos interessados, é um dos fatores que mais 
interfere na decisão de escolher o município beneficiado pelo recurso. 

Outro fator importante, quando questões políticas e partidárias são analisadas, é a 
influência dos deputados no volume de recursos repassados via transferências voluntárias. 
Os deputados são importantes para a celebração de convênios entre os entes federados, 
uma vez que eles liberam uma parte dos recursos, com a apresentação de emendas ao 
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orçamento. Portanto, municípios com prefeitos do partido dos deputados poderiam ser 
mais agraciados. 

A hipótese de que os municípios mais populosos serão mais agraciados com 
transferências voluntárias também é aplicada a esse caso. Segundo estudo elaborado por 
Costa et al. (2011): 

O coeficiente apontado para a variável eleitorado corrobora as 

afirmações de May (1969) de que nos estados federativos os governos 

centrais tendem a favorecer as regiões maiores devido principalmente 

ao fato de que nelas se concentram a maior parte do eleitor, são 

confirmadas pelos resultados obtidos nesse estudo  

(COSTA et al., 2011, p.11). 
 
Arretche e Rodden (2004), ao analisarem o fator político como condicionante das 

transferências voluntárias, chamam atenção para duas possibilidades. A primeira é de que 
os municípios que oferecerem maior apoio político ao governo, ou seja, os municípios 
nos quais o representante teve maior votação, irão receber mais recursos, uma vez que o 
governo deseja reforçar sua base eleitoral. A segunda, oposta à primeira, está relacionada 
à possibilidade do governo privilegiar os municípios que não compõem sua base de apoio, 
aqueles locais onde o representante não obteve muitos votos, para que sejam conquistados 
novos eleitores. Contudo, o número de votos recebidos pelo Chefe do Poder Executivo 
nos municípios pode influenciar de forma positiva ou negativa o volume de recursos 
recebido. 

Ao analisar a influência da quantidade de votos no total de recursos repassados 
via transferências voluntárias, Soares (2012) identificou que no período do governo de 
Fernando Henrique Cardoso, essa variável teve influência positiva e no governo Lula, 
não houve significância. 

Outra perspectiva sugere que nos anos eleitorais (para governador e para prefeito) 
o volume de transferências voluntárias repassadas é maior. Isso pode ser explicado pela 
busca de impactos eleitorais na composição do governo: o governador, por exemplo, pode 
destinar mais recursos para municípios presididos por seu partido, em período de eleição 
municipal, a fim de garantir a reeleição de seus aliados. Já em períodos de eleições 
estaduais, o Governador pode destinar mais recursos para os municípios para angariar 
votos para sua reeleição ou de seu sucessor (SOARES, 2012; ARRETCHE; RODDEN, 
2004). Essa ação do político está associada à Teoria do Ciclo Político-Econômico, que 
segundo Nordhaus (1975) citado por Preussler e Portugal (2001), os políticos se sentirão 
tentados a manipular os mecanismos da política econômica, com o objetivo de desenhar 
um cenário ideal para sua reeleição e de seu partido. Sendo assim, eles adotarão medidas 
de expansão econômica nos períodos próximos às eleições e de recessão logo após esses 
períodos. 

 

2.2 Fatores redistributivos 

O Estado Democrático brasileiro foi modelado pela Constituição Federal de 1988 
como um Estado social orientado para o bem comum e pela justiça social (BATISTA, 
2009). Segundo Batista: 

O Estado Democrático de Direito brasileiro é um Estado Distribuidor, 

um Estado da igualdade material, que deve proporcionar paz social 

mediante a promoção da justiça social, tanto pela sua atuação 

interventiva, como pela prestacional. Configura-se, assim, como 

Estado de Direito, social em seu desiderato (Estado da Justiça Social), 
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que não é dono dos meios (Estado Tributário), mas que para atuar e 

cumprir seu desiderato deve arrecadar recursos de quem pode e 

prestar serviços a quem deles necessita, conforme as necessidades 

sociais 

 (BATISTA, 2009, p.128). 
 
Sob esse aspecto, o papel do Estado está muito ligado a um papel redistribuidor 

(FREY, 2000), portanto, como as transferências voluntárias estão sob o poder do Estado, 
cabe a ele agir de forma a atingir a justiça social, buscando o bem estar social dos 
brasileiros, a diminuição das desigualdades regionais, bem como a estabilidade política e 
financeira dos entes federados. Sendo assim, uma das funções das transferências 
intergovernamentais é promover maior equalização fiscal entre as unidades, dispondo 
recursos suplementares aos entes com menor capacidade de arrecadação (PRADO, 2001; 
MAY, 1969, apud SOARES, 2012). Sobre o assunto discorre Xavier (2010): 

(...) os recursos provenientes das transferências voluntárias devem 

beneficiar àqueles estados que deles necessitam, adotando um caráter 

de suplementação das receitas arrecadadas, afim de reduzir os 

desequilíbrios federativos evidentes. Portanto, cabe ao Estado, em 

conformidade com sua função de intermediário distribuidor de 

recursos, direcionar esse recurso segundo o aspecto distributivo-social 

afim de propiciar justiça social. Desse modo, busca-se atender as 

necessidades sociais através da atuação do Estado direcionada aos 

hipossuficientes. 

(XAVIER, 2010, p.60) 
 

No que se refere às transferências voluntárias, não há nenhuma definição legal de 
que elas devem ser condicionadas a questões sociais dos municípios, uma vez que elas 
são voluntárias. Mas, existe na LDO uma exigência de contrapartida pelo órgão 
convenente, condicionada a quesitos populacionais e socioeconômicos (relacionados ao 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM). Desta forma, para municípios 
menores e com valores baixos de IDHM, os recursos de contrapartida são menores. Isso 
quer dizer que há um critério diferenciado que poderia incentivar o Estado a transferir 
mais recursos voluntários para regiões menos desenvolvidas e menos populosas. 

Com o intuito de investigar se o Estado está atuando como redistribuidor quando 
se trata das transferências voluntárias, vários estudos (COSTA et al, 2011; SOARES, 
2012; XAVIER, 2010) buscaram avaliar se essa modalidade de transferência realmente 
está sendo utilizada para diminuir as desigualdade sociais e econômicas entre os entes 
federados. 

No estudo elaborado por Costa et al. (2011), os estados brasileiros menos 
desenvolvidos (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) foram os que mais receberam recursos 
de Transferências Voluntárias da União, deixando claro, portanto, a intenção de utilizar 
essas transferências para diminuir disparidades sociais e econômicas. Soares (2012) 
também identificou resultados um pouco semelhantes ao analisar a relação das 
transferências voluntárias com o Produto Interno Bruto - PIB e com o Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM3. Essas duas variáveis foram utilizadas pela autora 

                                                 
3 O FPM é uma transferência de recursos financeiros da União para os Municípios, composto por 22,5% 
da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda (IR) (BRASIL, 
1988). Ele pode ser considerado uma transferência de caráter redistributivo uma vez que apresenta critério 
de população e renda para distribuir os recursos e por ter a finalidade de reduzir as desigualdades regionais 
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para medir a renda dos municípios e o valor recebido de forma redistributiva (variável 
utilizada pela autora como variável proxy4 para redistribuição), respectivamente. Ela 
identificou uma relação positiva entre o valor repassado pelo Governo Federal via 
transferências voluntárias e o PIB e o valor recebido de TVU pelos municípios, 
concluindo que municípios com renda (da atividade econômica) maior e maior TVU 
recebem mais recursos. Sendo assim, a União utiliza-se de critérios redistributivos em 
relação ao FPM e de concentração de renda em relação ao PIB, não possuindo, portanto, 
uma condicionante redistributiva muito forte. Segundo Soares (2012): 

A explicação para estes achados parece estar no fato que o governo 

federal busca conciliar o atendimento às demandas de infraestrutura 

urbana dos grandes municípios, destaque para as capitais, com uma 

postura redistributiva em favor dos municípios mais pobres  

(SOARES, 2012, p.26). 
 
Xavier (2010) também buscou analisar o aspecto redistributivo das transferências 

voluntárias da União para os Estados e assinalou que os entes mais beneficiados com 
esses recursos não são necessariamente aqueles que apresentam menores PIB per capita 
e IDH. Portanto, não foi identificada no uso das transferências voluntárias uma intenção 
de diminuir as desigualdades regionais. Costa et al (2011), também não encontraram em 
seu estudo nenhuma relação entre o valor repassado e o PIB per capita da região. 

 

2.3 Fatores técnicos 

 
Para um município firmar convênio com o Estado de Minas Gerais é necessário 

que ele cumpra alguns requisitos indicados nas legislações pertinentes5. Dentre outras 
exigências, o Município deve estar com suas contas em dia, comprovar adimplência 
fiscal, cumprir todos os limites constitucionais e ter elaborado um projeto, denominado 
Plano de Trabalho. Esse Plano deve ser registrado no Sistema de Gestão de Convênios, 
Portarias e Contratos - SIGCON. 

Todas essas exigências dificultam a captação de recursos para os municípios, 
fazendo com que “o processo de captação de recursos de transferências voluntárias via 
convênio seja um trabalho complexo e, algumas vezes, caro, quando, por exemplo, há 
exigência de um projeto de engenharia” (SOARES, 2012, p.22). 

Para atender todos os requisitos, os municípios precisam de recursos financeiros 
e servidores capacitados e bem treinados para manusear o sistema, elaborar os projetos, 
manter a questão fiscal do município em dia e identificar oportunidade para captar 
recursos. Sendo assim, municípios com menor capacidade técnica, humana e financeira 
pode encontrar muitas dificuldades para atender as exigências do ente concedente para 
celebrar convênios.  

                                                 
(PRADO, 2001; SOARES, 2012). As transferências que compõem o Fundo dividem-se em três partes: 10% 
do FPM são distribuídos entre as capitais estaduais, de acordo com coeficientes de população e inverso da 
renda per capita; 86,4% do FPM são distribuídos entre os municípios do interior de acordo com faixas 
populacionais; e 3,6% do Fundo é destinado à Reserva do Fundo de Participação do Município e distribuído 
a municípios do interior, considerando população e o inverso da renda per capita, segundo legislação 
pertinente (SOUZA, 2007). 
4 É uma variável que substitui aproximadamente o que está procurando. 
5 DECRETO nº 43.635, de 20 de outubro de 2003; DECRETO nº 46.319, de 26 de setembro de 2013; Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). 
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Para medir a capacidade técnica do município para firmar convênios, uma variável 
é de suma importância: a Receita Tributária Própria do município. Segundo Soares 
(2012), a capacidade técnica do município está muito relacionada com os recursos 
internos deste. Em sua pesquisa, a autora identificou que os municípios com maiores 
receitas tributárias são aqueles que mais recebem recursos de Transferência Voluntárias 
da União. 

 
3 Hipóteses e Variáveis 

 
Com base nos três fatores levantados, político-partidários, redistributivos e 

técnicos, que podem condicionar os recursos transferidos via transferências voluntárias, 
e de acordo com a literatura abordada, cabe aqui analisar se os recursos repassados do 
Governo de Minas Gerais para os municípios mineiros por meio de convênios, são 
influenciados por esses fatores. Sob esses aspectos foram traçadas as três hipóteses (H1, 
H2 e H3). 

 
H1: Questões político-partidárias influenciam positivamente o valor das transferências 
voluntárias repassadas do Governo de Minas Gerais para seus municípios. 

Para mensurar a questão político-partidária foi analisada a relação entre o valor 
total repassado via convênios do Governo de Minas Gerais para seus municípios e 
algumas variáveis já relatadas anteriormente. Portanto, a hipótese testada é de que os 
municípios recebem mais recursos: 

 
I. Se o partido do prefeito é o mesmo partido do governador; 
II. Se o partido do prefeito compõe a coalizão do governo estadual; 
III. Quanto maior for o percentual de votação obtido pelo governador no 

município; 
IV. Se o município possui maior número de habitantes; 
V. Se for ano de eleição estadual; 
VI. Se for ano de eleição municipal; 
VII. Quanto maior for o número de deputados estaduais eleitos do partido do 

prefeito. 
 

H2: Os municípios mineiros mais pobres, carentes de recursos para executar suas políticas 
públicas, recebem mais transferências voluntárias do Governo de Minas Gerais. 

 
Como já foi explicado, espera-se que os municípios com menor capacidade 

financeira recebam mais recursos, uma vez que o Estado tem o papel de redistribuir os 
recursos de forma a combater as desigualdades sociais e regionais. Sendo assim, esta 
hipótese busca analisar se recebem mais recursos de convênios do Estado de Minas Gerais 
os municípios com: 

 
I. Menor PIB per capita; 
II. Maior valor recebido do Fundo de Participação dos Municípios per capita. 

 

H3: Os municípios mineiros que possuem um corpo técnico mais qualificado, com maior 
capacidade para responder às exigências e demandas do Governo de Minas Gerais, podem 
captar mais recursos de transferências voluntárias. 
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Por último, julga-se que quanto mais capacitado for o município, mais convênios 
ele conseguirá firmar com o Estado, de acordo com as justificativas já detalhadas. Essa 
capacidade técnica do município pode ser medida pela Receita Própria que ele recebe, 
pois esta receita é independente de transferências e de outras esferas federadas, ou seja, 
relata exatamente a capacidade financeira dos municípios. Portanto, será mensurado se o 
município receberá mais recursos: 

 
I. Quanto maior for a Receita Tributária Própria per capita. 

 
Em relação às hipóteses é importante ressaltar que relacionar Receita Própria com 

capacidade técnica pode ser questionável, pois mensurar objetivamente capacidade 
técnica com dados observáveis não é facilmente implementável; além disso, e com maior 
gravidade, é impossível separar o efeito do menor PIB per capita na condicionante 
redistributiva do efeito de um maior PIB per capita na condicionante técnica. 

Estas considerações implicam que um coeficiente positivo estatisticamente 
significante para a variável PIB per capita não pode ser tomado como evidência de que a 
hipótese do efeito distributivo deva ser rejeitada, ao mesmo tempo em que reforça a 
ausência de relação estatisticamente significante entre receita própria e transferências 
voluntárias como evidência de que a hipótese do efeito técnico não pode ser rejeitada. 

As três hipóteses, político-partidária, redistributiva e técnica, testadas por este 
trabalho, somam dez variáveis. Essas variáveis estão descritas no Quadro 1, com os 
respectivos sinais esperados. 

 
Variáveis Descrição Sinal Esperado 

Receita 
Tributária 

Receita Tributária per 

capita do município 

Positivo, pois espera-se que o Município com maior 
capacidade financeira, independente de outros órgãos, 
tenha um corpo de servidores mais qualificado 

População População do município 

Positivo, pois julga-se que quanto maior o número de 
habitantes, maior o número de eleitores e maior será a 
necessidade dos governantes no sentido de agradar o 
município visando a reeleição 

PIB 
Produto Interno Bruto per 

capita do município 

Negativo, pois acredita-se que o Estado adota uma postura 
redistributiva e irá repassar mais recursos para municípios 
mais carentes 

FPM 
Fundo de Participação do 
Município per capita 

Positivo, uma vez que o FPM é considerado uma 
transferência redistributiva e espera-se que o critério para 
as transferências voluntárias seja o mesmo 

Deputados 
do partido 

Número de deputados que 
são do mesmo partido que 
o prefeito 

Positivo, pois como os deputados solicitam recursos para 
convênios, acredita-se que eles possam facilitar a liberação 
de verbas para sua base aliada 

Eleição 
Estadual 

Dummy para identificar 
se é eleição estadual 

Positivo, acredita-se que os políticos utilizam mecanismos 
como as transferências de recursos para obter apoio da 
população para se reelegerem ou elegerem seus aliados 

Eleição 
Municipal 

Dummy para identificar 
se é eleição municipal 

Positivo, pois julga-se que os políticos utilizam as 
transferências de recursos para obter apoio da população 
para se (re)elegerem seus aliados 

Votos no 
Governador 

Percentual de votos do 
município no governador 

Positivo, pois espera-se que o Governador execute mais 
recursos voluntários nos municípios que mais contribuíram 
para sua eleição 

Coligação 
do 
Governador 

Dummy para identificar 
se a coligação do prefeito 
é a mesma do governador 

Positivo, uma vez que é aceitável que o governador libere 
mais recursos para municípios cujo prefeito é da sua base 
de apoio, fortalecendo seu grupo político local 

Partido do 
Governador 

Dummy para identificar 
se o partido do prefeito é 
o mesmo do governador 

Positivo, pois presume-se que o Governador contemple 
com mais recursos os municípios liderados por políticos de 
seu partido, visando fortalecer a imagem de seu partido. 
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Quadro 1 – Descrição e sinal esperado das variáveis do modelo 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
 

4 Metodologia 

 
A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi uma pesquisa quantitativa, 

com análise estatística de dados secundários. Os dados utilizados sobre as transferências 
voluntárias e sobre os municípios mineiros, entre os anos 2000 e 2012, foram retirados 
do site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, da 
Fundação João Pinheiro (FJP), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
(SEPLAG) e outros foram solicitados junto a Secretaria de Estado de Governo de Minas 
Gerais (SEGOV), por meio do Portal da Transparência de Minas Gerais. Este último dado 
é referente às transferências voluntárias do governo de Minas Gerais para seus 
municípios, registradas no SIGCON6 . 

Para a estimação do modelo estatístico, foi utilizado o software Stata 13.0. As 
variáveis utilizadas estão identificadas no Quadro 2. 

 
Variáveis Descrição 

Log_vrtot_pc Logaritmo do Valor Total Repassado per capita via convênios 

Log_rect_pc Logaritmo da Receita Tributária per capita 

Log_pop Logaritmo da população 

Log_pib_pc Logaritmo do Produto Interno Bruto per capita 

Log_fpm_pc Logaritmo do Fundo de Participação do Município 

ndepp Número de deputados do partido do prefeito 

deleie Dummy para identificar se é eleição estadual 

deleim Dummy para identificar se é eleição municipal 

pvotosgov Percentual de votos do município no governador 

dcol Dummy para identificar se a coligação do prefeito é a mesma do governador 

dpg Dummy para identificar se o partido do prefeito é o mesmo do governador 

Quadro 2 - Identificação das variáveis 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
Inicialmente, foi definida a variável dependente: valor total repassado per capita 

via convênios do Governo de Minas Gerais para seus municípios. Essa variável foi 
transformada em logaritmo, uma vez que apresentou uma forte assimetria na distribuição 
de recursos entre os municípios. Outras variáveis também foram transformadas em 
logaritmo, quais sejam: Receita Tributária per capita, população, PIB per capita e FPM 

                                                 
6 O sistema registra apenas os convênios firmados entre o estado e os municípios, desconsiderando outros 
tipos de transferências voluntárias, menos comuns no Estado, além de registrar tanto convênios provindos 
de emendas parlamentares, quanto aqueles celebrados pelas próprias secretarias. Importante ressaltar 
também que foram retirados do banco de dados das transferências voluntárias todos os convênios destinados 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), que segundo a legislação vigente, não é considerado transferência 
voluntária (BRASIL, 2000). 
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per capita. Com isso, os campos com valores iguais a zero (relativos à ausência de dados 

de receita tributária e ao não recebimento de transferências voluntárias), foram eliminados 
por se tornarem missing7 e a base de dados fechou em 8192 observações. 

As dummies8 foram construídas seguindo os seguintes valores: “um” para 
comprovar a situação e “zero” para negar. Por exemplo, em relação à dummy para 
identificar se a coalizão do prefeito é a mesma do governador, foi atribuído “um” para os 
municípios que possuíam o prefeito da coalizão do governador e “zero” para os que não 
possuíam. 

Foi realizado um teste de multicolinearidade para testar a relação das variáveis e 
não foram encontradas evidências de multicolinearidade entre as variáveis do modelo (o 
resultado do teste está no Anexo). 

Para testar as hipóteses elaboradas, optou-se por ajustar as variáveis em uma 
função linear, utilizando-se de dados em painel. O modelo de regressão de dados em 
painel caracteriza-se por combinar diferentes observações ao longo tempo, contendo duas 
dimensões: uma temporal e outra espacial. Ainda permite que ao mesmo tempo sejam 
considerados dois elementos: a) os dados em cortes transversais (representado por “i” na 
Equação 1) de um conjunto de indivíduos (cross-section9) e b) os dados em séries de 
tempo (representado por “t” na Equação 1). A união dessas duas características permite 
que o modelo estatístico leve em conta variáveis individuais específicas, forneça dados 
mais informativos, seja mais adequado ao estudo da dinâmica de mudança e na análise 
de comportamentos mais complexos, proporcionando uma maior eficiência dos 
parâmetros estimados (GUJARATI, 2006). 

Existem duas técnicas de estimações em painel destacadas por Gujarati (2006): 
modelo de efeitos fixos e modelo de efeitos aleatórios. O primeiro é mais adequado para 
variáveis omitidas que permanecem constantes no tempo, em que os efeitos individuais 
podem ser correlacionados com o componente invariante do termo de erro. Já o modelo 
de efeitos aleatórios trata os efeitos específicos e individuais com as outras variáveis, 
supondo que não há uma correlação entre elas. Para identificar qual dos dois modelos é 
mais adequado, utiliza-se o Teste de Hausman10. 

O Teste de Hausman foi elaborado para este estudo e a hipótese nula (H0) não foi 
rejeitada, comprovando a falta de relação entre os efeitos específicos, os individuais e as 
variáveis explicativas (GUJARATI, 2006). Portanto, conclui-se que o método de efeitos 
aleatórios é o mais adequado ao estudo em questão, logo, foi o método adotado, uma vez 
que apresenta estimador mais consistente e eficiente. 

A equação escolhida para este modelo foi, portanto, a seguinte: 
 

 
 
 

                                                 
7 Alguns valores se tornam “missing” porque não podem ser calculados. Neste caso, foi porque o valor não 
foi identificado, pois o campo estava em branco. 
8 Utiliza-se uma variável dummy para quantificar algum atributo e construir uma variável, que assumam 
valores de 1 ou 0, por exemplo, indicando ausência de um atributo ou sua presença 
9 Seções cruzadas para uma ou mais variável ao longo do tempo 
10 O Teste de Hausman “é um teste do tipo Wald, cuja hipótese nula é que as diferenças nos coeficientes 
não são sistemáticas, ou seja, os coeficientes do modelo e os efeitos aleatórios são ortogonais. A rejeição 
da hipótese nula indica que a melhor escolha é o modelo de efeitos fixos, tendo em vista que esta condição 
é essencial no modelo de efeitos aleatórios” (CRUZ; DIAZ; LUQUE, 2004, p.58). 
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5 Resultados 

 

Os resultados obtidos através dos procedimentos descritos na metodologia estão 
resumidos na Tabela 1. 

 
Variáveis Beta 

Log_rec_pc -0,037921 (0,150) 

Log_pop 0,849735 (0,000) 

Log_pib_pc 0,428730 (0,000) 

Log_fpm_pc 1,669147 (0,000) 

Ndepp -0,002404 (0,150) 

Deleie 0,827342 (0,000) 

Deleim 0,174257 (0,001) 

Pvotosgov 0,026580 (0,000) 

Dcol 0,331003 (0,000) 

Dpg -0,886021 (0,000) 

N = 8192 

  R2 = 0,3253 

Tabela 1 - Resultado das Estimações 
Fonte: Elaboração Própria - Dados da pesquisa usando o Stata 

Observação: Valor p entre parênteses 

 
Ao analisar os resultados relacionados à influência político-partidária, identifica-

se que o tamanho da população explica o volume de recurso repassado (“valor p” 11 é 
menor que 1%) e, além disso, é notável que esta é uma das variáveis que mais influencia 
o modelo. Em termos percentuais, enquanto a população aumenta em 1%, o valor 
repassado per capita via convênio do estado de Minas Gerais para seus municípios 
aumenta em 0,84%. Logo, pode-se dizer que o Governador prioriza executar convênio 
nos municípios mais populosos. Isso pode ser explicado por dois motivos: primeiro, os 
lugares mais populosos são aqueles que demandam mais obras de infraestruturas, levando 
em conta as escalas técnicas, e segundo, relacionado ao critério político, o governador 
pode priorizar os lugares com população maior com a finalidade de atingir um maior 
público-alvo para angariar mais votos. 

As variáveis relacionadas aos anos de eleições estaduais e municipais também 
explicam o valor repassado de transferências voluntárias do estado de Minas Gerais para 
seus municípios, apresentando o “valor p” menor que 1%. Há uma relação positiva entre 
o valor repassado e as variáveis de ano de eleição estadual e municipal, ou seja, se é ano 
de eleição o Governo de Minas Gerais pactua mais recursos voluntários com os 
municípios. Isso confirma a hipótese de Soares (2012) e Arretche e Rodden (2004) de que 

                                                 
11 “A força evidência contra a hipótese nula é avaliada através do valor de p, que representa a probabilidade 
de se observar uma diferença entre os grupos como a que foi encontrada no estudo, quando, na verdade, 
esta diferença não existe. O valor de p também é chamado de nível de significância e, quanto menor ele 
for, maior a evidência contra a hipótese nula. Por se tratar de uma probabilidade, o valor de P varia entre 0 
e 1”(COUTINHO; CUNHA, 2005, p. 149). 
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em períodos eleitorais o Poder Executivo pactua mais recursos para angariar votos para 
sua reeleição ou para eleição de aliados políticos em níveis locais.  

Em relação ao percentual de votos que o governador recebeu no município, têm-
se o sinal esperado, embora o valor do coeficiente seja muito reduzido. Em municípios 
onde o governador recebeu mais votos foram alocados mais recursos via transferências 
voluntárias. Identificou-se que quando o percentual de votos no governador aumenta em 
1% em determinado município, o valor repassado para tal aumenta em 0,02%.  

Outras variáveis que representam fatores políticos partidários são as dummie para 
identificar se o prefeito é do partido ou da coalizão do governador. O comportamento da 
variável referente à coalizão foi de acordo com o que já era esperado, isto é, os municípios 
com prefeitos da mesma coalizão do governador recebem mais recursos voluntários. Isso 
comprova a pretensão do governador de fortalecer os partidos de sua coalizão em níveis 
locais. Já o comportamento da variável relacionada ao partido do governador teve um 
resultado contrário ao esperado. Segundo a regressão estatística adotada, os municípios 
com prefeitos do mesmo partido do governador recebem menos recursos em relação 
àqueles que não são do mesmo partido. Isso pode ser decorrente da vontade do 
Governador de formar novos aliados, priorizando assim municípios com prefeitos da 
oposição e de sua coalizão (ARRETCHE; RODDEN, 2004).  

A variável que identifica o número de deputados que são do mesmo partido do 
prefeito não foi explicativa para o modelo por apresentar o “valor p” maior que 1%. Isso 
indica que não há uma relação entre o volume de recursos repassados e o fato do prefeito 
ter mais deputados na Assembleia que são do seu partido. Costa et al. (2011) ao analisar 
essa relação entre a quantidade de deputados federais do partido do governador também 
obteve o mesmo resultado. 

Percebe-se, portanto, que dentre as varáveis escolhidas para analisar a influência 
político-partidária no valor repassado de transferências voluntárias do estado de Minas 
Gerais para seus municípios, a maioria delas apresentou relação significativa com o 
repasse do recurso. Os municípios com maior proporção de votos no governador, com 
prefeitos da coalizão do governador e com maior eleitorado receberam mais recursos do 
estado, além da relação positiva do repasse em anos de eleição estadual e municipal. 
Logo, a condicionante político-partidária pode ser considerada forte neste estudo. 

Em relação aos critérios redistributivos, as duas variáveis escolhidas para a análise 
foram significativas. Entretanto, apenas uma delas obteve o resultado esperado. Pelas 
estimativas apresentadas, o volume de recursos transferidos via convênios do Estado de 
Minas Gerais para os municípios mineiros está muito relacionado aos valores transferidos 
através do FPM. Aqueles municípios que mais recebem recursos do Fundo são os que 
mais recebem transferências voluntárias, na seguinte proporção: enquanto o valor per 

capita recebido pelo FPM aumenta em 1%, o valor recebido per capita via convênio pelos 
municípios mineiros aumenta em 1,67%. É válido ressaltar que essa variável foi a que 
apresentou o maior valor para o coeficiente, ou seja, de acordo com o modelo estatístico 
adotado, a variável FPM per capta é a variável que mais influencia as transferências 
voluntárias. Sendo assim, como o FPM é considerado uma transferência redistributiva, 
pois estabelece critérios populacionais e de renda para o repasse, as transferências 
voluntárias do estado de Minas Gerais podem ser consideradas redistributivas, sob esse 
aspecto. 

Em contraponto, a outra variável escolhida para medir a influência redistributiva, 
o PIB, apresentou um resultado contrário: os municípios com maiores valores de PIB per 
capita são aqueles que mais recebem recursos voluntários. A proporção identificada foi 
a seguinte: enquanto o PIB per capita aumenta em 1%, o valor recebido per capita via 
convênio pelos municípios mineiros aumenta em 0,43%. Isso contraria um pouco a 
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afirmativa anterior de que as transferências podem ser consideradas redistributivas. O PIB 
mede o nível de riqueza e de atividade econômica dos municípios, no entanto, nem 
sempre, aqueles que possuem PIB maiores são mais desenvolvidos segundo os critérios 
dos indicadores sociais. De acordo com o modelo apresentado, os municípios com maior 
PIB per capita recebem mais recursos. Como o coeficiente encontrado na relação das 

transferências voluntárias com o PIB é bem menor que o coeficiente relacionado ao FPM, 
e considerando que nem sempre o PIB é um bom indicador do desenvolvimento social12, 
pode-se concluir que não se encontrou evidência suficiente para negar que o 
condicionante distributivo teve um papel importante. 

No que se refere à Receita Tributária, variável escolhida para medir a capacidade 
técnica dos municípios, não foi possível o estabelecimento de alguma relação, uma vez 
que o “valor p” encontrado foi maior que 10%. Sendo assim, pode-se dizer que de acordo 
com este estudo, a capacidade técnica do município, medida por essa variável, não está 
relacionada com o volume de recursos voluntários repassados do Estado de Minas Gerais 
para seus municípios. Entretanto, não se pode descartar a hipótese de que a importância 
da capacidade técnica do município tenha sido captada pelo efeito do PIB per capita e do 
tamanho da população. 

 
 

6 Considerações Finais 

 
A partir da regressão estatística utilizada e a metodologia de dados em painel, não 

foi possível rejeitar a hipótese de influência de nenhuma das três dimensões, apenas 
identificar uma possível maior influência de algumas condicionantes. Em relação às 
variáveis político-partidárias, pode-se afirmar que os municípios que têm uma maior 
população, que têm prefeitos da coalizão do governador e que possuem muitos votos 
contemplados ao governador, receberam mais recursos de convênios do Estado de Minas 
Gerais. Ainda, em relação ao critério político, em anos de eleição estadual e municipal, o 
volume de recursos repassados foi maior. Sendo assim, a hipótese de que há influência 
político-partidária no repasse desses recursos não pode ser rejeitada, uma vez que a 
maioria das variáveis apresentaram resultados que convergem para utilização desses 
recursos para negociações políticas verticais. 

No que se refere às variáveis utilizadas para medir o critério redistributivo, tanto 
a variável PIB per capita, quanto a variável FPM per capita, foram explicativas para o 
modelo. Os municípios com maior PIB per capita e maior volume de recurso recebido 
por meio do FPM per capita auferem mais recursos de convênios do estado de Minas 
Gerais, o que destaca, portanto, um viés redistributivo quando analisado o FPM e não 
redistributivo, quando analisado o PIB (reforçando desigualdades sociais). No entanto, o 
coeficiente da variável FPM per capita foi bem maior que a do PIB per capita, além de 
apresentar o maior valor de todos os coeficientes para explicar o modelo. A partir disso, 
a hipótese de que critérios redistributivos influenciam o repasse de recursos voluntários 
do estado de Minas Gerais para seus municípios não pode ser rejeitada. 

Já o critério técnico, medido pela variável Receita Tributária per capita, não foi 
explicativo para o modelo. Todavia, não se pode descartar a possibilidade da capacidade 
técnica dos municípios ter sido capturada pela variável PIB per capita e pela variável 

                                                 
12 Conforme Nordhaus e Tobin (1973), citado por Brugnara (2010, p.15), “uma grande questão levantada 
pelos críticos do crescimento econômico é se realmente temos crescido de qualquer maneira que seja 
significativa. O Produto Interno Bruto não pode nos dar a resposta, pois o PIB não é uma medida de bem-
estar econômico. (...) Uma deficiência óbvia do PIB é que ele é um índice de produção, não de consumo”. 
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população. Sendo assim, não se pode rejeitar a hipótese de que municípios mais 
capacitados tecnicamente pactuam mais recursos com o Governo do Estado de Minas 
Gerais. 

Contudo, a partir da metodologia utilizada, pode-se perceber, que dentre as 
variáveis utilizadas, aquelas que mais foram significativas, ou seja, que apresentaram 
coeficiente maior, e, portanto, explicam melhor o modelo, foram as variáveis “população” 
e “FPM per capita”, sendo que a última inequivocamente representa o critério 
redistributivo, enquanto que a primeira, além de revelar considerações relacionadas ao 
cálculo político, também evidencia a existência de maiores escalas técnicas e de maior 
competência técnica do corpo burocrático da prefeitura. Por conseguinte, pode-se 
concluir que as Transferências Voluntárias do estado de Minas Gerais para seus 
municípios objetivam tanto diminuir desigualdades sociais, quanto barganhar apoio 
político, além de dependerem da capacitação técnica das prefeituras. 

Quando comparados os resultados deste trabalho com outros estudos já 
mencionados, percebe-se uma proximidade no que se refere à utilização de tais variáveis. 
As decisões relativas à alocação das Transferências Voluntárias da União para os estados 
e municípios brasileiros, se aproximam, em partes, com as decisões do Governo do Estado 
de Minas Gerais. 

Os resultados encontrados são muito relevantes para o entendimento das escolhas 
dos governantes em Minas Gerais, no período estudado, no que se refere aos critérios 
utilizados para o repasse de recursos de Transferências Voluntárias para os municípios 
mineiros. Entende-se que critérios político-partidários, redistributivos e técnicos podem 
influenciar as decisões do Executivo na escolha do ente convenente. São recursos que 
compreendem uma pequena parte do orçamento, mas que devido a discricionariedade do 
Poder Executivo de repassar o recurso, é de suma importância para entender a atuação 
desse Poder, quando não tem suas decisões subsidiadas por leis. 

A maioria dos autores que estuda as transferências voluntárias é instigada pela 
possível utilização do Poder Executivo de critérios políticos para a transferência de 
recursos voluntários, uma vez que a maioria dos recursos públicos tem sua destinação 
obrigatória e/ou vinculada à determinada despesa. Sendo assim, a pequena parte do 
orçamento que é discricionária poderia ser utilizada meramente para barganhar apoio 
político, o que por sua vez foge do real papel do Estado, num contexto de democracia, 
em que o ideal seria a efetiva utilização de recursos para diminuir as desigualdade sociais 
e promover o desenvolvimento econômico das regiões.  

Deve-se ressaltar que o Estado não deve ser visto apenas como um mero comitê 
de negócios destinados a oprimir as massas e a maximizar seus interesses individuais. O 
Estado deve ser visto também como o grande solucionador de problemas, em meio a uma 
cultura do setor público e da sociedade cercada por características clientelistas e 
patrimonialistas, e principalmente por fortes grupos de interesses, que, muitas vezes, vão 
de encontro aos interesses coletivos. Sendo assim, utilizar as transferências voluntárias 
como mecanismo de poder na dinâmica política não pode ser considerado meramente 
antidemocrático, deve também ser visto como instrumento legítimo (porque legalmente 
o repasse é discricionário e é feito por aqueles eleitos democraticamente) de 
balanceamento entre os interesses tanto locais, como supralocais. Isso, todavia, não retira 
a importância da utilização das transferências voluntárias, pelos Governos, como fomento 
à execução de políticas públicas a fim de diminuir as desigualdades sociais (Nogueira, 
2004). 

Sendo assim, este trabalho partiu de uma reflexão sobre as relações 
intergovernamentais inerentes ao federalismo brasileiro e o sistema de transferências de 
recursos, com o objetivo de identificar quais critérios influenciam as transferências 
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voluntárias do Governo do estado de Minas Gerais para seus municípios. Identificou-se 
que critérios redistributivos e políticos são bastante significativos para tal explicação, e 
que a distribuição de recursos por meio de convênios, como todo fenômeno social, é 
permeada por um amplo rol de variáveis com poder explicativo. Nesse sentido, é válido 
destacar que o mais desejável, numa democracia representativa e num contexto brasileiro 
marcado por desigualdades sociais, é que o Estado atue como um agente capaz de 
amenizar estas desigualdades, redistribuindo recursos, a fim de promover o 
desenvolvimento social e econômico das regiões. 
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ANEXOS 

 
TESTE DE MULTICOLINEARIDADE ENTRE AS VARIÁVEIS. 

 
 

Teste de multicolinearidade 
 

  pop pib_pcap FPM_pcap DPG DCOL PVOTOSGOV VRTOTpcap DELEIM DELEIE NDEPP RECT_PC 
             

 pop 1           

 pib_pcap 0,09 1          

 FPM_pcap -0,09 -0,01 1         

 DPG -0,02 -0,01 -0,08 1        

 DCOL 0,00 0,01 0,07 0,02 1       

 PVOTOSGOV -0,02 -0,01 0,13 -0,24 0,16 1      

 VRTOTpcap -0,01 -0,01 0,10 -0,04 0,03 0,06 1     

 DELEIM 0,01 0,03 0,03 0,09 -0,05 -0,12 0,03 1    

 DELEIE 0,00 -0,01 -0,02 -0,11 0,12 0,12 0,02 -0,37 1   

 NDEPP 0,00 0,01 -0,02 0,10 0,02 -0,06 -0,02 -0,02 0,01 1  

 RECT_PC 0,00 0,01 0,25 0,01 0,02 -0,02 0,00 -0,02 0,02 0,00 1,00 
 


