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Resumo 

 

O presente artigo tem como foco mostrar o desenvolvimento municipal e a gestão fiscal de 

Três Rios-RJ, usando como base de estudo o Sistema FIRJAN. Foi realizada uma avaliação e 

observação dos dados estudados de maneira quantitativa no período de 2010 a 2015, 

analisando o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) e o Índice FIRJAN de 

Gestão Fiscal (IFGF). Através dos dados analisados será possível observar as variáveis diante 

a realidade do município. O artigo analisa os índices, utilizando uma pesquisa documental, 

bibliográfica, e quantitativa onde o foco é descrever a análise das variáveis dos índices em 

relação ao desenvolvimento municipal e a gestão fiscal. Após a comparação dos índices em 

ênfase histórica do município foi verificado o possível desenvolvimento ou retrocesso do 

processo das políticas públicas implementadas no município de Três Rios- RJ. Constatou-se 

que o município se tornou um polo industrial, atingindo um desenvolvimento moderado em 

relação ao IFDM, enquanto o IFGF sofreu oscilações, devido aos outros fatores de 

responsabilidade fiscal.    

 

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico; Gestão Municipal e Fiscal; Indicadores 

econômicos. 

1 Introdução 

Na atualidade os indicadores de desenvolvimento municipal e gestão fiscal passaram a 

ter uma dimensão de suma importância para as autoridades e para sociedade, neste contexto 

este artigo ganha uma relevância significativa. O artigo procura desenvolver uma comparação 

do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) e o Índice FIRJAN de Gestão 

Fiscal (IFGF), ambos desenvolvidos pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro (FIRJAN), tendo como objeto de estudo o município de Três Rios (RJ) no período 

2010 a 2015.  Diante do exposto, ao analisar os índices apresentados, até que ponto as 

políticas públicas afetam o desenvolvimento econômico em prol da melhoria da qualidade de 

vida da sociedade? 

Como direcionamento, serão usados dados coletados através dos índices e demonstrar 

uma possível comparação dos resultados sendo negativos ou positivos para o 

desenvolvimento e crescimento do município. Desta forma, o artigo objetiva analisar e 
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comparar o grau de eficiência do referido município, através do IFDM e IFGF, e como 

objetivo especifico verificar seu desenvolvimento ou retrocesso. É importante salientar que o 

administrador público deve agir de acordo com os princípios instituídos na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, no Artigo 37, os princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, agindo sempre em virtude da lei.  

Nesta acepção, destaca-se a importância do princípio da publicidade, benéfico tanto 

para a Administração Pública que possui essa ferramenta como solução para efetivar este 

princípio, quanto para a população que tem acessos a dados e às mídias em geral, por isso o 

artigo em tela aborda a possível eficácia da Administração Pública. Diante do exposto, 

compete questionar a efetividade das políticas públicas implementadas no município, no 

período analisado. 

O artigo estrutura-se em seis capítulos: a introdução, que aborda a importância do 

tema e os objetivos; o referencial teórico que apresenta uma revisão literária de autores que 

contribuíram para o desenvolvimento econômico, gestão municipal e fiscal com os 

indicadores econômicos do IFDM e IFGF; os procedimentos metodológicos por meio de uma 

pesquisa documental, bibliográfica e quantitativa;  o desenvolvimento da pesquisa que 

demonstra a apresentação e discussão dos resultados obtidos com a análise e comparação dos 

índices do FIRJAN e, por fim, a conclusão.  

2 Referencial Teórico 

2.1  Desenvolvimento econômico 

O desenvolvimento econômico de um município promove uma expansão igualitária 

em ambos os segmentos sociais e econômicos, que constitui uma determinada região 

reduzindo, outrossim, a condição de pobreza da população, elevando salários, gerando 

emprego, entre outros. Segundo Schumpeter, (1982 apud NIEDERLE; RADOMSKY, 2016 p. 

19) o desenvolvimento diante sua concepção:  

É um processo de outra natureza, a saber, uma mudança qualitativa mais ou menos 

radical na forma de organização desse sistema, gerada em decorrência de uma 

inovação suficientemente original para romper com o seu movimento regular e 

ordenado (NIEDERLE; RADOMSKY, 2016 p. 19).            
 

Complementando o pensamento de Schumpeter (1982), Bresser-Pereira (2008) faz 
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referência ao desenvolvimento como um processo que irá permitir avanço qualitativo para a 

população. O desenvolvimento se refere ao processo de sistemática acumulação de capital e 

deincorporação do progresso técnico ao trabalho e ao capital que leva ao aumento sustentado 

da produtividade ou da renda por habitante e, em consequência, dos salários e dos padrões de 

vida de uma determinada sociedade. O papel do Estado, é fundamental neste processo de 

desenvolvimento, como na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento adotada pela 

Revolução n.º 41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986: 

Artigo 1º §1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em 

virtude do qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do 

desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para ele contribuir e dele 

desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser 

plenamente realizados. Artigo 8º §1. Os Estados devem tomar, em nível nacional, 

todas as medidas necessárias para a realização do direito ao desenvolvimento, e 

devem assegurar, inter alia, igualdade de oportunidade para todos no acesso aos 

recursos básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, habitação, emprego e 

distribuição eqüitativa da renda.  

 

Diante do exposto, o papel da Administração pública é garantir bem-estar e os direitos 

da sociedade, já que o desenvolvimento econômico é um assunto de relevância para 

esclarecimento da sociedade. Ao se realizar uma historiografia deste papel, observa-se que foi 

a partir da década de 1960, que houve uma guinada nos estudos sobre desenvolvimento de 

uma abordagem centrada exclusivamente no padrão de vida, associado ao nível de consumo, 

para uma abordagem que enfatizava os indicadores sociais, levando também em conta o bem-

estar da população (BELLINGIERI, 2002 apud VITTE et al., 2017). Bellingieri (2017), 

também traz sua concepção sobre o Brasil, da busca do desenvolvimento, associado à 

industrialização. Esse ideário dominou o pensamento e a política econômica nacional, entre as 

décadas de 1950 e 1970, toda via desapareceu da agenda pública nos anos de 1980 e início de 

1990, pela prioridade a problemas macroeconômicos, principalmente a inflação.  

 

 2.2.1 Gestão Municipal 

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do Capítulo IV, 

do art.30, referente aos Municípios podemos destacar um conjunto de leis, normas e regras 

que rege o funcionamento da Administração Pública no país, o qual tem como obrigação 

legislar com eficiência e responsabilidade em prol de uma sociedade local mais digna e justa. 
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Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; III - instituir e arrecadar 

os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 

(BRASIL, 1988). 

 

Neste contexto do Art. 30 apresentado acima, a Administração Pública Municipal deve 

desempenhar estratégias e implementar ações através de planos para atender a demanda social 

da região local. Cabe ao poder municipal, estabelecer sua própria estrutura administrativa, 

através da gestão municipal, usando como alternativa seu poder de autonomia político 

administrativo, direcionando planos para alcançar o desenvolvimento econômico e adotar 

medidas que beneficie a população, mantendo uma visão direcionada para o crescimento. 

Segundo Berwig Aldemir (2011, p. 14) o município é ente dotado de autonomia 

político-administrativa nos termos das regras estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. 

Segundo Lenza (2011 p.400-401 apud BERWIG ALDEMIR, 2011 p.14), “é ente federativo e 

tem autonomia própria que possibilita a capacidade para auto-organização, autogoverno, 

autoadministração e auto legislação”.  Com a descentralização, os municípios pretendiam 

posicionar seu objetivo em ser mais autônomo em relação a sua conduta no atendimento à 

demanda da sociedade local. Esta foi acelerada com a Constituição Federal de 1988, 

transformando os municípios em entes autônomos e redefiniu o papel dos municípios no 

federalismo brasileiro (VELOSO; MONASTERIO; VIEIRA; MIRANDA, 2011, p. 13). 

 

2.2.2 Gestão Fiscal 

 Segundo o site do Tesouro nacional (2018), a Gestão Fiscal foi criada em razão de 

falhas no controle de receitas e despesas da Administração Pública e grande déficit público, 

surgindo a necessidade da criação da Lei da Responsabilidade Fiscal. Criada pelo Governo 

Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, teve como principal finalidade fiscalizar as 

finanças públicas nos três poderes do Governo Legislativo, Judiciário e Executivo.  

Esta lei trata das funções da gestão fiscal, guiadas por normas que estão estabelecidas 

na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 ou Lei da Responsabilidade Fiscal 

(2000). Segundo a referida lei, disponibilizada no site do Tesouro Nacional (2018), a gestão 

fiscal é a “ação planejada e transparente, que previne os riscos nas contas públicas e corrigem 

desvios capazes de afetar o equilíbrio, para cumprir metas dos resultados entre receitas e 

despesas”.  



 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

5 

 

Segundo Conti &Scaff (2010, p.59) “o objetivo central da LRF é regular a dívida 

pública”. A LRF é um norte para orientar os servidores, na ação de empregar corretamente o 

dinheiro público na prestação de serviços para a população, como o próprio autor relata, a 

LRF é um Manual de conduta para o Administrador.  

2.3.1 Indicadores econômicos 

 

Segundo Barros, A. J. D. e Victora, C. G. (2005, p. 523), o Indicador Econômico 

Nacional (IEN), “tem as distribuições de referência publicadas, para capitais, Estados, 

Regiões, bem como a distribuição nacional”.  Com o (IEN), é possível verificar a situação 

atual de um Estado ou Município, consequentemente a área pública tem mais autonomia para 

tomar decisões, sabendo quais procedimentos e investimentos, podem ser realizados. 

 

2.3.2 Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) foi criado, em 2008, com o 

intuito de estudar e acompanhar, anualmente, o desenvolvimento socioeconômico dos mais de 

cinco mil municípios brasileiros, em três áreas de atuação: Emprego e renda, educação e 

saúde; sendo essa base de formação do IFDM (FIRJAN, 2018). O IFDM utiliza estatísticas 

públicas oficiais, permitindo qualquer integrante da sociedade acompanhar o desempenho de 

seu município. A leitura do IFDM é simples, “varia de zero a um, sendo, quanto mais 

próximo de um, maior o desenvolvimento da localidade”. (FIRJAN, 2015/ ano base 2013, p. 

7). Conforme apresentado no Quadro 1: 

Quadro 1 - Leitura do IFDM (Município com Desenvolvimento) 
Alto 0,8 a 1 pontos 

Moderado 0,6 a 0,8 pontos 

Regular 0,4 a 0,6 pontos 

Baixo 0 a 0,4 pontos 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em FIRJAN (2018). 

 

2.3.3 Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) 
 

É alarmante que o Brasil possua uma das maiores cargas tributárias do mundo, já que 

o ajuste das contas públicas é considerado um problema econômico. Diante do ocorrido, 

muitos municípios não conseguem pagar as suas dívidas ao longo do ano, tendo como 

agravante o fato de que já estão descumprindo os limites impostos pela LRF, gerando, 

sobremaneira, riscos fiscais, sociais e político-institucionais.  
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Segundo o FIRJAN, “as prefeituras são responsáveis por administrar um quarto da 

carga tributária brasileira, ou seja, mais de R$ 461 bilhões, um montante que supera o 

orçamento do setor público da Argentina e do Uruguai somados”. (FIRJAN, 2017 p. 7).  Os 

municípios, de acordo com a LRF, em seu artigo 51 § 1
o
, devem encaminhar suas contas 

referentes ao exercício anterior para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), até o dia 30 de 

abril de cada ano. A (STN) deve apresentá-la ao público em até 60 dias, cumprindo com o 

princípio da publicidade. O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) foi lançado em 2012 com 

o objetivo de contribuir para uma gestão pública eficiente. Fazendo um levantamento anual 

dos seguintes tópicos: Receita própria, o Gasto com Pessoal, o Investimento, a Liquidez, e o 

Custo da Dívida; com esses índices se dá consolidação do IFGF.  Os cálculos de resultados do 

IFGF variam entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal do 

município. Conforme apresentado no Quadro 2: 

Quadro 2 - Leitura do IFGF :Conceitos relacionados à Gestão e seus Resultados. 
Conceito A: (Gestão de Excelência) Resultados superiores a 0,8 pontos 

Conceito B: (Boa Gestão) Resultados entre 0,6 e 0,8 pontos 

Conceito C: (Gestão em Dificuldades) Resultados entre 0,4 e 0,6 pontos 

Conceito D: (Gestão Crítica) Inferiores a 0,4 pontos 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em FIRJAN (2018). 

3 Procedimentos Metodológicos 

O artigo, quanto ao seu método, é de pesquisa documental, pois aborda dados oficiais 

do sistema FIRJAN do município de Três Rios. É considerada bibliográfica, pois utiliza como 

base informações coletadas através de artigos e estudos já realizados por outros autores. 

Possui caráter de pesquisa descritiva, onde o objetivo é relacionar os dados do IFGF com o 

IFDM no período de 2010 a 2015 comparando a variação de ambos. Segundo Gil (2008, p. 

28) “as pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”.  

Diante a argumentação do autor, a fundamentação da pesquisa se enquadra no método 

quantitativo, pois descreve e demonstra resultados onde existe uma possibilidade de análise de 

eficiência da gestão fiscal e gestão municipal, uma vez que através dos dados numéricos será 

averiguado o desenvolvimento econômico, incentivo fiscal, renda per capita, arrecadação do 

município e entre outras questões.  

É importante destacar que a abordagem do artigo estabelece relação entre as variáveis 
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decorrente aos anos propostos, de maneira quantitativa em relação ao cruzamento dos dados 

obtidos pelos índices IFDM e IFGF, através de gráficos feitos pelo software Excel, com base 

nas informações coletadas no FIRJAN, onde serão analisados e construídos. Após o 

levantamento desses dados, será destacada a análise, de posse do resultado estatístico. 

4 Desenvolvimento – Apresentação e discussão dos resultados 

4.1 Comportamentos do IFDM e IFGF no período de 2010 a 2015 

Em primeiro momento, a análise terá como base o IFGF, que segundo o FIRJAN 

(2018) o total desses componentes permite analisar o IFGF em seu respectivo total. Os quatro 

primeiros indicadores possuem peso 22,5% e o último indicador 10,0% no resultado final do 

Índice. Para compreensão dos gráficos deve considerar: Conceito A (Gestão em excelência: 

superior a 0,8 pontos); Conceito B (Boa gestão: entre 0,6 e 0,8 pontos); Conceito C (Gestão 

em dificuldade: entre 0,4 e 0,6); Conceito D Gestão Critica (inferior a 0,4 pontos). Conforme 

apresentado no Gráfico 1: 

Gráfico 1- Indicadores do IFGF de Três Rios-RJ. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em FIRJAN (2018). 

Para a leitura da Receita Própria é necessária a consideração do conceito 

disponibilizado pelo FIRJAN (2015), “na leitura dos resultados, quanto mais próximo de 1,0, 

menos a prefeitura é dependente das transferências intergovernamentais”. Já no Gasto com 

pessoal abordado no FIRJAN (2015), “a despesa com pessoal é o principal item da despesa do 

setor público, quanto mais próximo de 1.0, menor o comprometimento do orçamento com a 

folha de salários do funcionalismo municipal”. 
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O Investimento serve para o crescimento econômico sustentado da economia brasileira 

e fornecimento dos serviços necessários à população. O investimento público é variável 

chave, como destaca e aborda FIRJAN (2015). A leitura do resultado leva em conta que 

quanto mais próximo de 1.0 mais investimentos realizados pelas prefeituras. Segundo 

FIRJAN (2015) “para o cálculo do indicador Liquidez, foi mantida a regra que dá nota zero 

para o município que apresente mais obrigações em circulação do que disponibilidade de 

caixa”. O custo da dívida segundo o FIRJAN (2015) quanto “mais próximo de 1.0, menor é o 

comprometimento dos recursos da prefeitura com juros e amortização referente a empréstimo 

contraído em anos anteriores”. A seguir será apresentado o IFGF e seus indicadores. 

Conforme apresentado no Gráfico 2: 

Gráfico 2- IFGF Consolidado de Três Rios-RJ. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em FIRJAN (2018). 

 

No período de 2010, a economia Brasileira contou com uma Gestão em Dificuldade, 

apesar desse conceito de gestão, ocorre o aumento do PIB (Produto Interno Bruto). 

Consequentemente obteve-se produtividade total dos fatores de trabalho, capital e renda, 

caracterizando 2011 como um ano de Boa Gestão. Segundo Filho (2017, p.52), entre 2011 a 

2012, com a intenção de melhorar a economia, o país introduziu a Nova Matriz Econômica - 

NME, que foram as, “[...] políticas de forte intervenção governamental na economia que 

combinaram política a redução da taxa de juros e política fiscal com dirigismo no 

investimento, elevação de gastos, concessões de subsídios e intervenção em preços”. Diante o 

exposto, devido a erros nas políticas econômicas implementadas no Brasil, a Boa Gestão 

alcançada em 2011, não se manteve estável no ano 2012, visto que sofreu um decréscimo, 
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transformando-se em uma Gestão em Dificuldade e contribuindo, mais adiante para a 

conhecida crise econômica.  

Segundo o site do IPEA (2013), o ano de 2013 foi marcado por um maior consumo 

das famílias, desaceleração dos investimentos e recuo do PIB. O ano de 2014 se traduz como 

reflexo daquele. Segundo o site Governo do Brasil (2017), “A estabilidade do PIB em 2014, 

em relação ao ano anterior resultou da variação positiva de 0,2% do valor adicionado e do 

recuo nos impostos (-0,3%)”. Em 2015 segundo Filho (2017, p.51) “O esgotamento da NME 

devido à perda de capacidade financeira do governo reduziu diversos investimentos da 

economia brasileira a partir de 2015”, portanto, o ano de 2015 é marcado poruma Gestão 

Crítica.  

Em segundo momento será feita análise do IFDM que abrange três áreas de 

desenvolvimento, considerado um índice de referência, pois utiliza estatísticas do Ministério 

do Trabalho e Emprego, Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Para Leitura dos 

gráficos apresentados abaixo, do IFDM deve considerar: Alto desenvolvimento (superior a 0,8 

pontos); Desenvolvimento moderado: (entre 0,6 e 0,8 pontos); Desenvolvimento regular 

(entre 0,4 a 0,6 pontos); Baixo desenvolvimento (inferior a 0,4 pontos). Conforme 

apresentado no Gráfico 3: 

Gráfico 3- Indicadores do IFDM de Três Rios-RJ. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em FIRJAN (2018).  

Na área de desenvolvimento de Emprego e Renda serão analisados dados coletados no 

Ministério do Trabalho e Emprego nos seguintes componentes: “Geração de emprego formal; 

Absorção da mão de obra local; Geração de Renda formal; Salários médios do emprego 
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formal; e Desigualdade”. Em desenvolvimento de Educação são utilizados dados do 

Ministério da Educação, nos seguintes componentes: “Matrículas na educação infantil; 

Abandono no ensino fundamental; Distorção idade-série no ensino fundamental; Docentes 

com ensino superior e fundamental; Média de horas aula diárias no ensino fundamental; 

Resultado do IDEB no ensino fundamental” (FIRJAN, 2015). Assim, quanto mais próximo de 

1.0, maior será o estágio de desenvolvimento municipal.  

Já na área de desenvolvimento em Saúde, os dados são coletados no Ministério da 

saúde e sua avaliação se baseia nos componentes a seguir: “Número de consultas pré-natal; 

Óbitos por causas mal definidas; Óbitos infantis por causas evitáveis; e Internação sensível à 

atenção básica (ISAB)”. É importante destacar os métodos de avaliação do IFDM nas três 

áreas de desenvolvimento, onde municípios com IFDM entre 0,0 e 0,4 se encontram em baixo 

estágio de desenvolvimento, entre 0,4 e 0,6 se classifica como desenvolvimento regular, entre 

0,6 e 0,8 desenvolvimento moderado e municípios com IFDM entre 0,8 e 1,0 se caracteriza 

com o perfil alto estágio de desenvolvimento municipal. Conforme apresentado no Gráfico 4: 

Gráfico 4- IFDM Consolidado de Três Rios-RJ. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em FIRJAN (2018). 

 

Com o IFDM é possível acompanhar a evolução ou retração dos municípios, 

verificando se estes superam os desafios socioeconômicos brasileiros com competência 

municipal.  Desta forma, a leitura se torna simples permitindo a avaliação e comparação ao 

longo dos anos. Além da verificação se o município sobe no ranking do IFDM por 

consequências dos outros municípios retraírem ou constatação se realmente houve evolução 

da administração local com eficiente implementação de políticas públicas (FIRJAN, 2018).O 

Gráfico 4 apresentadono IFDM consolidado, avalia os três indicadoresde Três Rios, que 
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permaneceu em um desenvolvimento moderado, entre o período de 2010 a 2015, permitindo-

se a verificação que o desenvolvimento do referido município, nos propõe um paralelo sobre o 

pensamento de Bresser (2008). O autor destaca o desenvolvimento como um processo que irá 

permitir avanço qualitativo para a população. Diante disso, percebe-se que o desenvolvimento 

municipal contribui para um avanço qualitativo social, tanto na área da educação com 

programas estudantis, como na área do emprego com maior oportunidade profissional. 

 

4.2 Comparações entre os Índices do IFDM e IFGF 

O Gráfico 5 mostra uma correlação de dados dos índices IFGF e IFDM, permitindo 

avaliar a real situação do município de Três Rios- RJ. Conforme apresentado no Gráfico 5: 

Gráfico 5- Comparação IFGF e IFDM de Três Rios-RJ. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em FIRJAN (2018). 
 

Diante o gráfico 5, é possível perceber que nos anos de 2010 a 2011 ocorreu uma 
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Dificuldade, voltando ao seu ponto inicial. A gestão pública do município contou com uma 

receita própria em Gestão em Dificuldade, o que ocasionou um menor investimento em 

relação a 2011 sendo assim, obteve uma menor liquidez, chegando ao estágio zero com uma 

Gestão Crítica isolada desse indicador. 

 Em 2015, devido à crise econômica que se instalou no país o indicador voltou a 

retroceder. Uma das consequências foi o declínio percentual do PIB que deixou de ser 7,5% 

desde 2010 e passou a ser 3,62%, consequentemente isso afetou os componentes do IFGF. Já 
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na perspectiva do índice IFDM, os indicadores em geral têm um perfil moderado no período 

de 2010 a 2015, ou seja, não houve drásticas mudanças. Durante o período de 2009 a 2016 o 

município assume uma nova administração. Nesse governo, foi desenvolvido um modelo de 

desenvolvimento econômico com implementação de incentivos fiscais. Empresas de grande 

porte vieram para a cidade, o que ocasionou maior renda e emprego para a população. Em 

relação aos investimentos na área de saúde, podemos citar a implementação da Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA 24h) no ano de 2009, uma ação do Governo Federal com o 

município, aumentando a qualidade no atendimento e leitos para os pacientes.  

A partir de 2011, houve um forte investimento que proporcionou melhorias nas áreas 

de saúde e educação, levando o município de Três Rios- RJ a ter nota de alto desenvolvimento 

na área de educação e moderado na área da saúde. No ano de 2013 foi criada a Agência de 

Desenvolvimento - Fomenta Três Rios que segundo lei nº 3.937/13 capitulo I, art. 2º da 

câmara municipal de Três Rios, objetiva “a melhoria da vida de seus cidadãos e o fomento de 

uma sociedade da inovação e do empreendedorismo, exercendo o importante papel de 

promover o desenvolvimento sustentável [...]” (TRÊS RIOS, 2009). Com isso a renda per 

capita se manteve estável, juntamente com todos os indicadores do IFDM de Três Rios - RJ, 

mesmo com IFGF inferior durante todo o período de 2010 a 2015. 

Este perfil se efetiva devido aos incentivos fiscais implementados na Lei nº 3.346/09 

da Legislação do Município de Três Rios, que “dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais 

e econômicos para que as empresas que se estabeleçam no Município de Três Rios ou nele 

ampliem suas atividades e dá outras providências” (TRÊS RIOS, 2009).O município se tornou 

um polo industrial do Estado do Rio de Janeiro por concentrar grandes e pequenas empresas, 

o que explica a classificação do município com o Desenvolvimento Moderado. 

Ressalta-se que as correlações entre os índices demonstram que o IFGF retrocede em 

relação ao IFDM, porém é equivocado destacar que ambos não possuem relação, já que o 

IFGF sofre a interferência não apenas do IFDM, como também de fatores que envolvem a 

responsabilidade fiscal, como: “desenvolvimento social, turismo, cultura, habitação, meio 

ambiente, transporte, desenvolvimento urbano, saneamento básico, gestão das águas e manejo 

de resíduos sólidos”. (TCE, 2016, p.11). Diante a comparação dos índices com análise dos 

indicadores ambos do município, observa-se de forma hipotética que o município conseguiu 

manter o índice IFDM em nível moderado, mesmo com índice IFGF instável, devido à 

redução de fatores expostos, anteriormente, em relação ao desenvolvimento social. 
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5 Considerações finais 

O artigo apresentado serviu como base para analisar qual é o grau de eficiência do 

referido município, tendo-se como objetivo a análise dos indicadores do IFDM (saúde, 

educação, e emprego e renda) e do IFGF (receita própria, liquidez, investimento, gasto com 

pessoal e custo da dívida). Através desses indicadores, este artigo buscou destacar o período 

histórico de dados, dos anos de 2010 a 2015. Neste período, o município se tornou um grande 

concentrador de grandes indústrias no estado do Rio de Janeiro, gerando emprego e renda, o 

que permitiu manutenção da saúde e educação, não permitindo o retrocesso do município de 

Três Rios em relação ao IFDM. Concluímos que o IFGF sofreu oscilações anuais em sua 

gestão fiscal em dados numéricos e, portanto não se tornou eficiente ao período apresentado.  

O IFGF contou com uma Receita Própria instável, o seu indicador de Gasto com 

Pessoal sofreu alteração após os três primeiros anos, comprometendo a Receita Própria. No 

entanto, sua Liquidez permaneceu com obrigações financeiras próximas a zero, com menor 

disponibilidade em caixa. Por fim, o investimento caiu nos anos posteriores a 2011, com 

exceção ao ano de 2014. Neste enfoque, o município obteve avanço em relação ao Custo da 

Dívida, o que garantiu menor comprometimento dos recursos da prefeitura com juros e 

amortização.  

Por fim, conclui-se que o artigo se delimitou em analisar o período de seis anos de 

gestão municipal de Três Rios- RJ, entre o período de 2010 a 2015. A pesquisa teve 

limitações devido ao site do FIRJAN disponibilizar suas publicações apenas até ao ano de 

2016, impossibilitando uma análise mais recente do referido município, o que não permitiu a 

verificação das políticas públicas implementadas, se perduraram em anos atuais. Em virtude 

do que foi exposto, seria necessário uma análise futura de anos mais recentes do município, 

quando estes forem disponibilizados pelo FIRJAN. A política pública de incentivo fiscal do 

município de Três Rios é um grande exemplo de boa administração pública, que interferiu 

positivamente no IFDM, gerando emprego e renda, pois antes da implantação dos incentivos 

ficais e econômicos, a cidade praticamente não existia em termos econômicos, se analisarmos 

anos anteriores a 2009. Com o fito de explorarmos tal fato que seria imprescindível uma 

análise futura sobre este tema após uma eventual reforma tributária, visto que a mesma não se 

traduz como foco de dados temporal explorados no presente artigo. 
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