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RESUMO 

 

Esta dissertação examina a relação entre o efeito das despesas na esfera 

infantil e fundamental municipais, propiciados pelos valores advindos do Fundef e 

Fundeb, e os resultados das eleições municipais. Para isto, utilizam-se os valores 

investidos pelos municípios brasileiros por estes fundos nos anos de 2005, 2006, 

2007 e 2008 e os resultados das eleições municipais realizadas nos anos de 2000, 

2004 e 2008, levando em conta os resultados em âmbito partidário e dos candidatos. 

Os resultados sugerem que os municípios que (pelos fundos citados) despendem 

mais em educação infantil e fundamental apresentam maior probabilidade de 

reeleição partidária ou do candidato. O resultado permite confirmar a existência de 

avaliação do eleitorado municipal manifestada pelo do voto (electoral accountability), 

para estas despesas.  

Palavras-chave:  Municípios; Educação; Reeleição; Fundef; Fundeb. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation examines the relation between expenses on preschool and 

fundamental education, from the funds Fundef and Fundeb, and the results of 

municipal elections. For such are used the sums invested by Brazilian municipalities 

through these channels on the years of 2005, 2006, 2007 and 2008, and the 

outcomes of the municipal elections on the years 2000, 2004 and 2008, considering 

partisan and candidates results. The results suggest that the municipalities that – 

though the fore mentioned funds – invest more on preschool and fundamental 

education present a higher probability of partisan or candidate reelection. The 

findings allows to confirm the existence electoral accountability has an impact on 

these expenses. 

 

Keywords: Municipalities, Education, Reelection, Fundef; Fundeb. 
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1 Introdução 

Em um estado democrático o voto é o principal meio de avaliação dos 

eleitores sobre a administração corrente em sua determinada esfera, federal, 

estadual ou municipal. O resultado desta avaliação pode ser mensurado pelo  

resultado do pleito eleitoral, que permitirá, ou não a reeleição do executivo em 

questão ou de seu partido político.  

O objetivo deste trabalho é avaliar empiricamente se os gastos dos 

municípios brasileiros em educação infantil e fundamental, municiados por valores 

advindos de fundos públicos de incentivo, apresentam accountability eleitoral. Por 

fim, busca-se ainda identificar qual ano do mandato do incumbente apresenta maior 

efeito sobre a probabilidade de reeleição, relacionado à existência de ciclos 

eleitorais no orçamento educacional. Com este intuito, foram identificados os valores 

gastos pelos municípios em educação para os anos de 2005 a 2008, bem como o 

resultado das eleições municipais realizadas no segundo semestre de 2008. 

A literatura existente já apresenta resultados que atestam a existência de 

ciclos eleitorais nos municípios, em determinadas áreas como saúde e saneamento 

conforme relatado em Sakurai (2009). Quanto a questão da reeleição, Novaes e 

Mattos (2010) encontram evidências de que a variável reeleição influi nas despesas 

dos municípios para a área da saúde. Meneguim, Bugarin e Carvalho (2005) 

constataram que obras públicas entendidas pelo eleitorado como investimentos e 

não como despesas aumentam a chance de reeleição. Quanto a educação não foi 

encontrado trabalho específico relacionando esta área a reeleição, porém Zoghbi, 

Rocha, Mattos e Avarte (2009) ao analisarem o desempenho e eficiências dos 

Estados brasileiros em relação aos gastos com educação, apontam que os Estados 

com maior desempenho nem sempre apresentam maior eficiência. 

O presente estudo encontrou evidências de que o gasto municipal em 

educação infantil, que envolve creche e pré-escola se relaciona positivamente com a 

probabilidade de reeleição do prefeito ou partido. Porém, não foram encontrados 

resultados que apontem para a existência ciclo eleitoral voltado especificamente 

para o setor da educação. 



10 

 

Deste modo, esta dissertação apresenta a seguinte estrutura: O capítulo 1 

será dividido em 2 seções, na seção 1.1 será apresentada a Revisão da Literatura e 

a Caracterização dos Fundos de Incentivo a Educação. No Capítulo 2 serão 

relacionados os dados utilizados nas análises que se seguirão, a seguir, no Capítulo 

3 será descrita a metodologia utilizada. O Capítulo 4 apresentará os resultados 

encontrados e no Capítulo 5 teremos a conclusão. 
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2 Revisão da Literatura 

A presente seção se encontra divida em duas partes, na primeira parte são 

apresentados os principais estudos que embasam o tema abordado, bem como 

determinados trabalhos desenvolvidos com esta base. Na segunda parte são 

apresentados e caracterizados os fundos de incentivo a educação: FUNDEF (Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental) e FUNDEB (O Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação). 

 

2.1 Literatura 

Existe uma vasta literatura que trata a relação entre o desempenho do 

governante e o resultado das eleições, dentro deste quadro as principais análises 

focam no modo como o governante em questão busca emitir sinais aos eleitores 

para que estes avaliem seu desempenho como positivo, possibilitando assim 

quando possível, sua reeleição ou e eleição de seus parceiros políticos. 

A chamada teoria dos ciclos políticos eleitorais apresenta duas correntes 

teóricas que fazem uso da curva de Phillips, que aborda o trade – off entre taxa de 

juros e desemprego. Nordhaus (1975), que traz a ideia de um ciclo político eleitoral 

oportunista, aponta a habilidade do governante em influenciar os resultados 

econômicos em períodos imediatamente anteriores à eleição, e passado o período 

das eleições, trabalhar no sentido de trazer os resultados aos parâmetros pré 

eleições novamente. A segunda corrente, capitaneada pelo trabalho Hibbs (1977), 

apresenta o conceito de ciclo político eleitoral partidário. Este, além de utilizar a 

curva de Phillips aponta diferenças de cunho ideológico devido ao partido do 

governante. Em seu trabalho Hibbs sugere que a diferença entre as ideologias dos 

partidos farão com que seus respectivos governantes trabalhem de forma diferente. 

É importante destacar que tanto Nordhaus (1975), quanto Hibbs (1977) imputam um 

traço ingênuo ao eleitor. Algo que será mudado por importantes trabalhos 

posteriores, porém baseados nas teorias apresentadas até o momento. 
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2.1.1 Ciclos Políticos Eleitorais Oportunistas  

O trabalho pioneiro de Nordhaus (1975) se baseava na hipótese de que as 

taxas de inflação e desemprego e o nível de produto faziam parte das funções de 

preferências dos indivíduos, e que os políticos maximizariam seus votos diminuindo 

a taxa de desemprego e elevando o produto através da expansão da moeda (o 

trade-off da curva de Phillips), o que levaria, no momento seguinte à eleição, a um 

aumento da inflação. 

Baseando sua teoria num eleitor “míope”, que teria em sua memória apenas o 

desempenho econômico num curto período pré-eleição, Nordhaus concluiu que em 

sistemas democráticos as decisões políticas seriam tomadas pensando-se apenas 

no curto prazo e em detrimento às futuras gerações, ressaltando que tal espécie de 

análise poderia ser utilizada não apenas no âmbito da dinâmica emprego-inflação, 

mas também ao se examinar outros tipos de políticas econômicas em que houvesse 

escolhas intertemporais, como investimentos em bens públicos e situação do 

balanço de pagamentos. 

Rogoff & Silbert (1988) e Rogoff (1990) procuraram ir mais além, introduzindo a 

possibilidade de um comportamento guiado por expectativas racionais. Focando na 

política fiscal (citando impostos, transferências e gastos governamentais), e não 

níveis de desemprego, produto ou inflação. Considera racionais políticos e eleitores, 

porém destaca que há uma assimetria “temporária” de informações: o governo 

maximizaria seus votos sinalizando sua competência por meio de corte de impostos 

e aumento de transferências e gastos no período pré-eleitoral. Porém, tais distorções 

levariam mais tempo para serem percebidas, mesmo levando-se em conta a 

racionalidade do eleitor. 

Indo além do ponto inicial de Nordhaus, trabalhos que abordam os ciclos 

políticos eleitorais com expectativas racionais com foco nos gastos governamentais, 

seguem alinhados aos trabalhos de Rogoff & Silbert (1988) e Rogoff (1990). 

 

 

 



13 

 

 

2.1.2 Ciclos Políticos Eleitorais Partidários 

Detalhadamente, o trabalho de Hibbs consistiu aponta a existência de uma 

diferença ideológica entre os partidos de direita e esquerda. Onde os partidos de 

direita constroem suas políticas tendo como principal objeto o combate à inflação, 

que seria um dos principais problemas do seu eleitorado. Por outro lado, os partidos 

de esquerda teriam maior preocupação com o desemprego. Desse modo, estariam 

ajudando a classe trabalhadora que supostamente seria a maioria em seu 

eleitorado. 

Preussler & Portugal (2003) fazem uma crítica muito pertinente ao trabalho de 

Hibbs pelo fato do autor ignorar que a inflação também é uma grande mazela para a 

classe trabalhadora de menor renda, pois estes não possuem meios para se 

proteger da alta de preços através de investimentos que lhe proporcionem um ganho 

maior que a inflação. Alesina (1987) insere o conceito de expectativas racionais ao 

tratar da relação eleitor e governante abordando a questão ideológica partidária, 

onde partidos voltados para ideologia esquerdista focam uma menor taxa de 

desemprego, enquanto os partidos de direita miram a redução da inflação mesmo 

que isso afete positivamente a taxa de desemprego. 

Relacionados os trabalhos seminais do tema que o presente trabalho aborda, 

bem como seus principais desdobramentos teóricos, apresenta-se em seguida 

importantes contribuições para a evolução da discussão sobre ciclos políticos e 

reeleição. 

O trabalho de Peltzman (1992) que estudou as eleições americanas entre os 

anos de 1950 e 1988, buscando entender como as despesas públicas se relacionam 

com a quantidade de votos dedicados a um determinado candidato, é uma das 

principais referências sobre o tema. A principal conclusão de Peltzman é a de que os 

eleitores penalizam o crescimento das despesas governamentais. Além disso, foi 

apurado que nas eleições para presidente a composição do aumento nos gastos 

federais é irrelevante quando seus efeitos são verificados sob a ótica das urnas, o 

simples fato de ser um aumento já seria respondido por uma menor quantidade de 

votos. Porém no tocante às eleições para governador, a composição dos gastos não 
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é indiferente ao eleitor, o aumento nas despesas com saúde e educação são os que 

mais penalizam o governante no momento das eleições.  

2.1.3 Evidências para o Brasil  

Mendes e Rocha (2004) estudaram a eficiência da reeleição para selecionar os 

melhores políticos, utilizando a reeleição de prefeitos no Brasil no ano 2000 como 

variável dependente para testar certas hipóteses por  um modelo Probit com seleção 

(no caso, os eleitores têm informação imperfeita e se guiam por “sinais”, fatos de 

grande divulgação; a eficiência da reeleição é função direta do grau de informação 

do eleitorado e função inversa da sua heterogeneidade). Os resultados encontrados 

pelos autores corroboram suas premissas: a eficiência das eleições depende da 

existência de sinais corretos sobre o desempenho dos políticos, do grau de 

informação dos eleitores e do grau de desigualdade social (o eleitorado é mais 

seletivo nos municípios com menor grau de analfabetismo e melhor distribuição de 

renda). 

Em Sakurai (2007) o autor procura por evidências empíricas sobre como 

fatores políticos podem influenciar as performances econômicas, utilizando como 

objeto de análise os municípios brasileiros de 1989 a 2003. Na primeira parte de seu 

trabalho aborda os ciclos políticos oportunistas e constata que existe uma mudança 

de comportamento nas despesas municipais em períodos eleitorais, porém esta 

constatação se dá para os anos eleitorais de 1992 e 1996, não ocorrendo o mesmo 

para o ano de 2000. Em 2000, as oscilações mais suaves para os orçamentos 

municipais são frutos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a partir de sua 

promulgação imprime um maior senso de responsabilidade dos administradores, já 

que os mesmos se tornaram passíveis de punição devida a má administração dos 

recursos públicos. Outro ponto que teria cooperado com este resultado é a 

possibilidade de reeleição que se inaugurava naquele ano e que também seria 

capaz de alterar o comportamento do interessado na reeleição. Vale o destaque 

para as despesas correntes como principal variável a explicar as alterações 

ocorridas nas despesas orçamentárias. 

Ao abordar a questão partidária Sakurai aponta uma maior facilidade na busca 

de capital por parte dos municípios, quando estes estão alinhados partidariamente 
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com o governo estadual e federal, já que isso facilitaria as relações de transferências 

de recursos entre União, estados e municípios. 

O autor conclui que não existe um movimento de ciclos eleitorais 

generalizados, e sim relativo, pois tal comportamento não se apresenta em todas as 

contas orçamentárias e nem em todos os anos. E aponta também que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e a possibilidade de reeleição podem cooperar para que 

tais ciclos se tornam mais suaves com o passar das eleições. Além disso, outro 

resultado que o trabalho traz relacionado a reeleição é que os eleitores tendem a 

penalizar aumentos de gastos nos períodos eleitorais, reduzindo a chance de 

reeleição de governantes que assim agem, porém premiam com maior chance de 

reeleição o governante que realizou a expansão fiscal nos anos anteriores ao ano de 

eleição. 

No trabalho elaborado por Videira e Mattos (2011), o objetivo é encontrar 

evidências de interação espacial entre os gastos municipais, determinando qual o 

modelo de interação entre os gastos municipais de fronteira e o processo eleitoral do 

determinado município. Com esse intuito foi analisado o período de 1997 a 2008.  

Sugerindo uma corrida entre os governantes de municípios fronteiriços, com o 

intuito de demonstrarem uma melhor capacidade de proporcionar maiores benefícios 

aos seus contribuintes com uma arrecadação de impostos entendida como a menor 

possível dentre os municípios da microrregião. Neste caso, se o governante não 

sinaliza essa capacidade ele poderá correr risco de ver seu contribuinte se 

deslocando em direção aos municípios que melhor atendem aos seus anseios 

(voting with their feet). 

Videira e Mattos descrevem dois conceitos importantes para esta abordagem: 

yardstick competition, onde o governante busca apresentar o mesmo padrão de 

gastos apresentado pelos governantes de sua vizinhança, tentando demonstrar 

competência ao seu eleitorado. E também o efeito spillover, no qual o município que 

aumenta o gasto em determinada área, poderá amenizar a necessidade deste 

mesmo investimento nos municípios vizinhos, se a população da microrregião e 

portanto de outros municípios puderem usufruir desta estrutura. 
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Concluindo que há ciclo eleitoral oportunista nos objetos de sua análise, 

apontando que em ano eleitoral os gastos com investimento educação e saúde 

apresentam variação positiva em relação aos anos anteriores da gestão. Além disso, 

destaca-se a interação das variáveis políticas com as variáveis de microrregião, 

cooperando para identificar e mensurar as condicionantes do município com relação 

à microrregião em que está inserido, comprovando a existência de interação entre as 

unidades da federação.     

O estudo sobre a existência de ciclos eleitorais e partidários e como eles 

afetam a composição dos gastos nas diversas áreas do orçamento é feito por 

Sakurai (2009) ao analisar os municípios brasileiros entre 1990 e 2005, por 

intermédio  de dados de painel. Verificou-se a existência do ciclo eleitoral, porém, 

especificamente nas áreas de habitação e urbanismo, transportes, saúde e 

saneamento, assistência e previdência. Além disso, algumas áreas chegaram a 

apresentar variações negativas como agricultura e legislação.  Dessa forma, o autor 

sugere a composição de um orçamento municipal específico para os anos de 

eleição. 

Quanto aos partidos é observado que todas as linhas partidárias priorizam as 

áreas de saúde e saneamento em detrimento de habitação e urbanismo, educação e 

cultura, comprovando o ciclo partidário, mas de forma relativa.  Observa-se também 

que a pirâmide demográfica de cada município interfere na composição de seu 

orçamento.  O autor indica também um efeito “composição” dos recursos municipais 

ao notar uma tendência de crescimento para as funções de saúde e saneamento, 

assistência e previdência, educação e cultura, enquanto transporte, habitação e 

urbanismo apresentam variação negativa, é citado também o fato de as despesas 

correntes apresentarem crescimento em detrimento das despesas de investimento. 

Em Novaes e Mattos (2010), os autores embasados no modelo de reputação 

de Besley e Case (1995) em que o governante que tenta reeleição deverá se 

mostrar ao seu eleitorado, que trabalha de forma competente, na distribuição de 

bens públicos. Desse modo, Novaes e Mattos testam a hipótese de que a elevação 

do gasto público na área da saúde é um esforço do governante em distribuir bens 

públicos para a população, e por fim sinalizar sua competência ao eleitorado, 

aumentando assim sua chance de reeleição. 
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Para isso os autores analisaram uma amostra de 3.004 municípios brasileiros 

para os anos de eleitorais de 2000 e 2004.  Foram encontradas evidências de que o 

governante com intenção de se reeleger conduz sua política de maneira a elevar os 

gastos em saúde, algo não constatado na política do governante não concorrente a 

reeleição. Assim, ao buscar sinalizar competência no papel de provedor de serviços 

públicos, o governante brasileiro se mostra adequado ao modelo de reputação.   

Além disso, o trabalho encontrou evidências de que incentivos partidários 

apresentaram influência nas administrações estudadas, sugerindo que os 

governantes prezam pela eleição de seu colega de partido. Como teste de robustez 

o estudo comparou prefeitos que concorreram à reeleição contra prefeitos que 

poderiam ter concorrido, mas não o fizeram. Ainda assim, os prefeitos concorrentes 

e perdedores se diferenciaram dos não concorrentes na questão fiscal. 

Ferreira e Bugarin (2007), estudaram a relação entre as transferências 

voluntárias e o ciclo político-orçamentário no federalismo fiscal brasileiro, além de 

inserir no modelo de Rogoff (1990) o efeito de transferências com motivações 

políticas sobre o equilíbrio eleitoral e fiscal sobre as esferas estaduais e municipais. 

Primeiramente, os autores mediante análise econométrica encontraram evidências 

de viés nas transferências voluntárias, no sentido de que tais transferências se 

devem de maneira significativa ao fato de haver uma identidade política entre as 

esferas municipais e estaduais e/ou federal. 

Em relação ao trabalho junto ao modelo de Rogoff (1990), os autores inserem 

um segundo nível de governo, o estado, com uma estrutura de eleições intercaladas 

entre diferentes níveis de governo, buscando qual o nível de influência desta 

estrutura nas eleições municipais. Os resultados encontrados para este teste 

apresentam evidências de que as transferências voluntárias distorcem o processo de 

escolha de um político pelo eleitorado em questão, afetando a escolha por um 

candidato que sinalize competência, como descrito no trabalho de Rogoff.  

Racionalmente os eleitores podem decidir não reeleger um prefeito 

competente, em função deste não ser apoiado pelo governador. Esse tipo de 

escolha reflete a ideia do eleitor que mesmo o candidato concorrente sendo menos 

competente que o atual governante, o fato de o concorrente ter uma aliança com o 

governador do estado lhe dará mais acesso a recursos que serão suficientes para 
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compensar a menor competência deste em relação ao prefeito que busca a 

reeleição. Alternativamente, se as transferências partidárias não forem muito 

significativas, os eleitores escolherão o candidato de maior competência. 

Também no tocante à reeleição Meneguim, Bugarin e Carvalho (2005), 

testaram econometricamente de que maneira o comportamento fiscal do município é 

afetado pela possibilidade de seu governante ser reeleito, e quais seriam as 

características de uma política fiscal que agrade o eleitorado. Para isso, foram 

utilizados os dados das eleições municipais de 2000, e além dos dados fiscais, o 

fato de o prefeito ser ou não do partido do governador e/ou do presidente. 

Em um primeiro momento a variável reeleição é explicativa, observa-se qual o 

efeito da expectativa de reeleição no gasto das prefeituras. Posteriormente, 

seguindo o modelo de Rogoff (1990), a reeleição figura como variável dependente.  

As evidências colhidas pelo trabalho sugerem que o governante que pretende 

concorrer à reeleição deve ser conservador em relação aos gastos públicos, pois 

sua probabilidade de sucesso na reeleição é reduzida conforme sua despesa per 

capita variam positivamente. Porém, ao discriminar a despesa em custeio e 

investimento, o eleitor penaliza apenas o custeio, premiando o investimento público 

(obras). Quanto a receita, o eleitorado premia o governante que aumenta a geração 

de recursos para o município, porém sem fazer uso do aumento na arrecadação 

tributária. 

O trabalho de Nakaguma e Bender (2010) apresenta uma inovação 

metodológica ao analisar o comportamento do eleitor brasileiro analisando os ciclos 

eleitorais e os resultados nas eleições estaduais brasileiras no período de 1986 a 

2004. A inovação metodológica consiste em decompor os ciclos eleitorais, buscando 

identificar as parcelas devidas ao oportunismo e à atividade sinalizadora dos 

governantes. 

Através disso os autores procuraram entender se os ciclos eleitorais estão de 

fato presentes na política fiscal brasileira e quais seriam as causas determinantes 

destes ciclos. Além disso, entender em que medida pode se considerar os eleitores 

como agentes racionais, com capacidade de distinguir o oportunismo e a 

competência dos governantes. 
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Os resultados encontrados evidenciam a presença de ciclos fiscais bem 

definidos, porém constatou-se que os ciclos eleitorais estão reduzindo sua 

magnitude de maneira agressiva ao longo das eleições, o que pode ser relacionado 

ao amadurecimento do eleitor brasileiro durantes os anos, bem como a consolidação 

das instituições fiscais e democráticas nacionais. Apesar da evolução apresentada, 

verificou-se que os eleitores ainda premiam a parte oportunista dos ciclos eleitorais, 

em relação às receitas, como também às despesas orçamentárias. 

Sobre a identificação da competência do governante, os resultados indicaram 

que isso se dá através das variáveis da receita orçamentária. Corroborando os 

resultados apresentados por modelos de ciclos políticos racionais e denotando que o 

reconhecimento da competência se mostra mais vigoroso ao avaliar a capacidade de 

arrecadação do que a performance do governante relativa aos gastos públicos.  

Por fim, baseado nos resultados obtidos, o trabalho aponta que tais ciclos são 

característicos das “democracias jovens” e serão reduzidos conforme estas 

democracias evoluem nas questões eleitorais. Simultâneo a esta evolução, o nível 

de controle político se eleva, permitindo aos eleitores reconhecer e punir 

movimentos oportunistas, tornando-se, assim, “fiscalmente conservadores”. 

 

2.2 FUNDEF e FUNDEB 

FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental) 

e FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação), são classificados como Fundos de 

Transferências Constitucionais, por definição do Tesouro Nacional, instituição 

responsável pela organização e distribuição destas transferências, as transferências 

constitucionais são definidas como: 

 

São as parcelas de recursos arrecadados pelo Governo 
Federal, transferidas para estados, Distrito Federal e 
municípios, conforme estabelecido na Constituição 
Federal. 
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Conforme descreve o Ministério da Educação, um fundo pode ser definido 

como produto de receitas específicas que, por lei, vincula-se à realização de 

determinados objetivos. O extinto Fundef e seu substituto o Fundeb são 

caracterizados como fundos de natureza contábil, com tratamento idêntico ao Fundo 

de Participações dos Estados (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

dada a automaticidade nos repasses de seus recursos aos Estados e Municípios, de 

acordo com coeficientes de distribuição estabelecidos e publicados previamente.  

Atualmente, a composição do Fundeb se faz através de 20% das seguintes 

receitas: Fundo de Participação dos Estados; Fundo de Participação dos Municípios; 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços; Imposto sobre Produtos 

Industrializados, proporcional às exportações; Desoneração das Exportações; 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações; Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores; Cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural devida aos 

municípios. 

O repasse destes valores é feito com base no número de matriculados na 

educação pública, segundo censo escolar mais recente para o período. Vale 

destacar que a Constituição Federal no art. 211, aponta as esferas da educação que 

devem ser de prioridade dos municípios e dos estados. Desse modo os municípios 

recebem os recursos do Fundo proporcionalmente ao número de alunos na 

educação infantil e fundamental, enquanto os estados recebem com base nos 

matriculados no ensino fundamental e médio. 

Além dos recursos descritos acima, tanto Fundef como atualmente o Fundeb, 

podem ser compostos por uma parcela de recursos federais sempre quando houver 

a necessidade de um aporte complementar para que o valor por aluno não deixe de 

atingir o valor mínimo definido nacionalmente. Assim, chegamos a um ponto de 

fundamental importância para o trabalho em questão, o Fundef em sua época e o 

Fundeb nos dias de hoje, tem como função primordial garantir um mínimo de recurso 

por aluno, esteja ele matriculado na esfera estadual ou municipal. 

A importância do entendimento destes fundos para a presente dissertação se 

deve ao fato tais ferramentas, assim como as transferências voluntárias abordadas 

em Ferreira e Bugarin (2007), apresentarem–se como fonte de recursos capaz de 

distorcer a sinalização de competência do governante para o eleitor. Vale destacar 
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que as transferências constitucionais não passam pelo problema do viés político, 

pois estando garantidas pela constituição brasileira, funcionam como leis, 

independente das relações partidárias que se estabeleçam entre as esferas 

municipais, estaduais e federal.  
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3 Dados 

Os dados utilizados para a elaboração deste trabalho são referentes aos anos 

de 2005 a 2008, em nível municipal, partindo-se de uma base inicial de 5455 

municípios. Sendo assim o banco de dados utilizado é formado por: População, 

Receita Tributária, Receita de Transferências Correntes, Total de Transferências 

Constitucionais Fundef/Fundeb, Despesas com Educação Infantil (Creche e Pré-

Escola), Despesas com Educação Fundamental, Número de Alunos Matriculados no 

Ensino Infantil, Número de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental, Produto 

Interno Bruto, e a única exceção em relação ao período, os Resultados para Eleição 

de Prefeito nos anos de 2000, 2004 e 2008. Os dados são aqui divididos em três 

grupos: Variáveis Explicativas, Variáveis de Controle e Variáveis Dependentes.   

 

3.1 Variáveis Explicativas 

Um primeiro grupo de variáveis explicativas é formado por: População, Número 

de Alunos Matriculados no Ensino Infantil e Número de Alunos Matriculados no 

Ensino Fundamental. Estes dados foram recolhidos juntos ao INEP – Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, uma autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Educação.  

Nesta fonte, os dados são organizados ano a ano, com o número de alunos 

matriculados no ensino público em cada município da federação, separados em 

instituição municipal, estadual ou federal, e por nível educacional. 

O segundo grupo de variáveis explicativas, são todas referente à Receita e 

despesas municipais, sendo elas: Receita Tributária, Receita de Transferências 

Correntes, Total de Transferências Constitucionais Fundef/Fundeb, Despesas com 

Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), Despesas com Educação Fundamental.  

A fonte destas variáveis dependentes é o Tesouro Nacional por intermédio do 

programa FINBRA (Finanças do Brasil). Os dados estão disponíveis em 

periodicidade anual, em níveis municipais, em moeda corrente. 
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3.2 Variáveis de Controle 

As variáveis de controle utilizadas no presente trabalho são o Produto Interno 

Bruto dos Municípios, a fonte para estes dados foi o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), onde os dados são disponibilizados com periodicidade 

anual e em nível municipal. Os resultados das eleições para prefeito nos anos de 

2000 e 2004, estes foram coletados junto aos dados estatísticos do Tribunal 

Superior Eleitoral. Esta fonte disponibiliza o resultado de todas as eleições 

realizadas no território nacional com histórico e detalhamento mais do que suficiente 

para o propósito desta dissertação. E as populações de cada município de 2005 a 

2008, coletadas em conjunto com os dados de matrículas por município junto ao site 

do INEP. 

 

3.3 Variáveis Dependentes 

Os resultados das eleições para prefeitos realizadas em 2008 são as variáveis 

a serem explicadas neste trabalho, os dados foram coletados junto ao Tribunal 

Superior Eleitoral bem como os resultados das eleições passadas, conforme descrito 

na seção anterior. 
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Tabela 1.  Variáveis Explicativas e de Controle Utilizadas na Dissertação. 

 

 

Fonte: Tesouro Nacional – FINBRA, Ministério da Educação –INEP. 

Elaboração: Própria 

(1) Dados sem a inclusão dos municípios que não apresentam despesas de qualquer natureza em educação. 

Variáveis Obs. Média (R$) Desvio Padrão Mínimo (R$) Máximo (R$) Obs. Média (R$) Desvio Padrão Mínimo (R$) Máximo (R$)

Período

Investimento em Educação Infantil / Aluno 5.005 714,85 878,8 0,00 9.706,76 4.192 853,49 896,58 1,03 9.706,76

Investimento em Educação Fundamental / Aluno 4.940 2.397,45 2661,1 0,00 47.351,97 4.808 2.463,27 2667,18 3,25 47.351,97

Tranferências de Fundo / Total de Aluno 5.030 793,47 287,2 0,00 2.346,95 4.872 819,20 253,10 1,31 2.346,95

Receita Tributária / Habitante 5.035 63,70 88,9 1,50 1.332,74 N/A N/A N/A N/A N/A

Receita de Transferência / Habitante 5.035 966,08 548,8 142,00 9.063,63 N/A N/A N/A N/A N/A

PIB per capita Municipal 5.034 7.423,58 8294,2 1.174,96 192.603,84 N/A N/A N/A N/A N/A

População Muncipal 5.168 34.614 202.791 823 10.927.985 N/A N/A N/A N/A N/A

Período

Investimento em Educação Infantil / Aluno 5.168 857,08 1260,5 0,00 29.718,40 4.360 1.015,91 1312,20 1,12 29.718,40

Investimento em Educação Fundamental / Aluno 5.117 2.790,14 5093,0 0,00 157.597,46 4.978 2.868,04 5141,94 0,54 157.597,46

Tranferências de Fundo / Total de Aluno 5.196 867,38 475,3 0,00 10.987,40 5.040 894,23 457,04 1,07 10.987,40

Receita Tributária / Habitante 5.203 57,50 45,7 0,09 247,51 N/A N/A N/A N/A N/A

Receita de Transferência / Habitante 5.203 1.061,14 586,2 237,64 2.397,73 N/A N/A N/A N/A N/A

PIB per capita Municipal 5.203 6.503,33 4075,4 1.112,50 21.155,38 N/A N/A N/A N/A N/A

População Muncipal 5.333 34.627 201.729 828 11.016.700 N/A N/A N/A N/A N/A

Período

Investimento em Educação Infantil / Aluno 4.972 953,89 1358,5 0,00 18.716,84 4.192 1.131,38 1410,04 1,09 18.716,84

Investimento em Educação Fundamental / Aluno 4.919 2.926,92 2803,0 0,00 49.992,29 4.778 3.013,29 2797,90 0,89 49.992,29

Tranferências de Fundo / Total de Aluno 4.990 1.058,82 282,2 0,00 2.796,82 4.911 1.075,85 250,23 1,70 2.796,82

Receita Tributária / Habitante 4.997 1.142,53 596,4 139,93 9.512,48 N/A N/A N/A N/A N/A

Receita de Transferência / Habitante 4.997 1.142,53 596,4 139,93 9.512,48 N/A N/A N/A N/A N/A

PIB per capita Municipal 4.997 8.212,06 9352,6 1.481,91 207.579,69 N/A N/A N/A N/A N/A

População Muncipal 5.195 34.396 202.654 804 10.886.520 N/A N/A N/A N/A N/A

Período

Investimento em Educação Infantil / Aluno 4.745 1.162,62 1537,1 0,00 21.001,29 3.986 1.384,00 1583,07 1,02 21.001,29

Investimento em Educação Fundamental / Aluno 4.692 3.234,27 2494,8 0,00 50.199,07 4.555 3.331,55 2467,17 2,40 50.199,07

Tranferências de Fundo / Total de Aluno 4.757 1.333,64 314,3 0,00 3.029,49 4.714 1.345,52 289,23 30,70 3.029,49

Receita Tributária / Habitante 4.763 88,12 113,5 1,81 1.440,03 N/A N/A N/A N/A N/A

Receita de Transferência / Habitante 4.762 1.298,10 678,1 212,55 10.207,17 N/A N/A N/A N/A N/A

PIB per capita Municipal 4.764 8.656,63 9368,0 1.602,83 185.967,91 N/A N/A N/A N/A N/A

População Muncipal 4.949 36.141 210.201 834 10.990.249 N/A N/A N/A N/A N/A

Período

Investimento em Educação Infantil / Aluno 19.890 918,38 1287,6 0,00 29.718,40 16.730 1.091,84 1334,76 1,02 29.718,40

Investimento em Educação Fundamental / Aluno 19.668 2.831,67 3473,3 0,00 157.597,46 19.118 2.913,13 3489,06 0,89 157.597,46

Tranferências de Fundo / Total de Aluno 19.973 1.007,64 406,9 0,00 10.987,40 19.537 1.030,13 382,25 1,07 10.987,40

Receita Tributária / Habitante 19.994 74,96 100,1 0,09 2.068,14 N/A N/A N/A N/A N/A

Receita de Transferência / Habitante 19.997 1.108,53 615,8 139,93 10.207,17 N/A N/A N/A N/A N/A

PIB per capita Municipal 19.998 7.964,56 8994,3 1.112,50 207.579,69 N/A N/A N/A N/A N/A

População Muncipal 20.645 34.928 204.272 804 11.016.700 N/A N/A N/A N/A N/A

2005 2005 (sem zeros para educação)1

Consolidação (sem zeros para educação)

2006

2007

2008

Consolidado

2006 (sem zeros para educação)

2007 (sem zeros para educação)

2008 (sem zeros para educação)
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Tabela 2. Análise Descritiva das Variáveis. 

Nota: (1) Desvio Padrão nas colunas 2,3,5 e 6. Estatística t nas colunas 4 e 7. 

Na Tabela 2 acima são apresentadas as estatísticas descritivas, confrontando os 

valores para o ano de 2005 e a média de todos os períodos contra o ano eleitoral de 

2008. Pode-se notar que todas as variáveis apresentaram nível em 2008 superior tanto 

a média do período como no início (2005).  

Importante frisar que as transferências aumentaram muito mais que as receitas 

tributárias neste período o que parece reforçar o papel importante das transferências 

na reeleição dos partidos e prefeitos.

2005 2008
Diferença 

Percentual
Média 2008

Diferença 

Percentual

Investimento Educação Infantil / Aluno

Média 746,3 1.182 58,3% 946,14 1155,2 22,1%

Desvio Padrão/ Estatística t
(1)

13,55 24,6 22,49 17,71 23,87 15,9

Número de Observações 4588 4588 - 4841 4841 -

Investimento Educação Fundamental / Aluno

Média 2.549 3.281 28,7% 2910,9 3252,6 11,7%

Desvio Padrão/ Estatística t
(1)

68,2 49,52 14,21 53,71 47,41 10,48

Número de Observações 4540 4540 - 4789 4789 -

Transferência de Fundo Educacional / Aluno

Média 807,5 1.351 67,3% 1036,1 1345,8 29,9%

Desvio Padrão/ Estatística t
(1)

5,01 11,46 49,9 7,37 10,95 34,8

Número de Observações 4624 4624 - 4859 4859 -

Receita de Transferências Correntes / Hab.

Média 976,64 1.298 32,9% 1115,8 1289,6 15,6%

Desvio Padrão/ Estatística t
(1)

8,14 10,05 78,09 8,47 9,7 74,64

Número de Observações 4626 4626 - 4860 4860 -

Receita Tributária / Habitante

Média 65,39 89,67 37,1% 76,84 87,84 14,3%

Desvio Padrão/ Estatística t
(1)

1,30 1,72 24,84 1,37 1,65 20,7

Número de Observações 4626 4626 - 4860 4860 -

PIB per Capita

Média 7.639 8.742 14,4% 8033,6 8579,7 6,8%

Desvio Padrão/ Estatística t
(1)

124,2 139,1 18,42 122,94 133,64 15,98

Número de Observações 4626 4626 - 4860 4860

2005 - 2008 Média - 2008

Variáveis



26 

 

4 Metodologia 

O objetivo da análise econométrica é verificar como gastos em educação 

advindos dos fundos de investimento influenciam a probabilidade do incumbente (ou 

partido) se reeleger. Para isto, um modelo probit é estimado, onde se verifica a 

probabilidade de um prefeito (partido) ser reeleito, que é comumente utilizado quando 

se tem variável dependente qualitativa (GREENE, 2003). Assim, considerando que y é 

a variável dependente, a referida probabilidade pode ser representada da seguinte 

forma:y = 0 quando prefeito (partido) não for reeleito; 

y = 1 quando prefeito (partido) não for reeleito. 

 

 Apresentado de outra forma: 

 

Probabilidade (yi/xi)= 1, se prefeito eleito; 

Probabilidade (yi/xi)= 0, se prefeito não eleito. 

Neste sentido estima-se a seguinte equação: 

Y= F(xef xep xet,xetrib, xtransf, pib)                                   (1) 

Em que: 

xef : despesa com educação infantil por aluno ; 

xep : despesa com educação fundamental; 

xet: :receita com transferência 

.xetrib :receita tributária 

Xtransf: transferência de fundo 

Pib: produto interno produto percapita 

Pop: população municipal 

Formalmente assume-se que a distribuição acumulada da probabilidade pode 

ser escrita como,  
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(2)  

O que reflete que estaremos estimando o modelo: 

)()()|1( 2121 iiii XFXZPXYPP    (3)  
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Onde Z são os erros da regressão distribuídos normalmente com média zero e 

variância 1. Já beta2 seria o coeficiente de interesse da variável educação. 

Os dados compreendem dois períodos, 2005 até 2008. Por isso, podemos testar 

ao menos 12 diferentes especificações econométricas, agrupadas em 6 grupos 

diferentes, cada grupo é composto por um teste para reeleição de prefeito e reeleição 

de partido. Como nosso objeto são os resultados das eleições de 2008, para se 

controlar os prefeitos passíveis de reeleição no período citado, os resultados das 

eleições de 2000 e 2004 fazem parte de nosso controle. Desse modo, municípios com 

prefeitos eleitos em 2000 e reeleitos em 2004, só participam dos testes envolvendo 

reeleição partidária. Além das variáveis de controle para reeleição, o presente trabalho 

utiliza o PIB per capita como variável de controle sócio econômica, assim como 

utilizado no trabalho de Hamilton (1983). 

O primeiro grupo de regressões envolveu as seguintes variáveis explicativas: 

Despesa em Educação Fundamental por Aluno Matriculado nesta esfera para os anos 

de 2005, 2006, 2007 e 2008; Despesa em Educação Infantil por Aluno Matriculado 

nesta esfera para os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008; Transferência de Fundo 

(Fundef ou Fundef, a depender do ano em questão) pelo Total de Alunos Matriculados 

nas duas esferas do ensino Municipal para os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008; 

Receita Tributária por Habitante para os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, Receita de 

Transferências Correntes 2005, 2006, 2007 e 2008. Como variáveis de controle 

utilizou–se o PIB per capita para os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, bem como o 

resultado das eleições em 2000 e 2004 para a segregação entre modelo probit para 

reeleição de prefeito e modelo probit para reeleição de partido. 

Apurados os resultados para este primeiro grupo, aplicou-se outra regressão para 

cada conjunto de resultados com intuito de apurar o efeito marginal sobre a 

probabilidade de reeleição do prefeito ou partido. Os resultados para este primeiro 

grupo estão reportados na Tabela 2 inserida no capítulo seguinte. 

Após os resultados encontrados na regressão anterior, optou-se por verificar o 

comportamento de tais variáveis quando agrupadas por média, desse modo o segundo 

grupo de regressões, formado por modelos probit para reeleição de prefeito e modelo 

probit para reeleição de partido, apresenta as seguintes variáveis explicativas: Média 
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dos quatro anos estudados para a Despesa em Educação Fundamental por Aluno 

Matriculado nesta esfera; Média da Despesa em Educação Infantil por Aluno 

Matriculado nesta esfera para os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008; Média dos valores 

advindos de Transferência de Fundo (Fundef ou Fundef, a depender do ano em 

questão) pelo Total de Alunos Matriculados nas duas esferas do ensino Municipal para 

os quatro anos em questão; Média da Receita Tributária por Habitante; Média da 

Receita de Transferências Correntes 2005, 2006, 2007 e 2008. Como variáveis de 

controle utilizou–se o PIB per capita médio para os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

bem como o resultado das eleições em 2000 e 2004. Após os resultados obtidos foram 

aplicados cálculos econométricos para captar o efeito marginal sobre a probabilidade 

de reeleição. Os resultados estão reportados na Tabela 3 do capítulo seguinte. 

Após analisar os resultados apresentados pelos dois grupos de regressões, 

julgou-se interessante focar a trabalho nos dois últimos anos do período estudado. 

Desta forma, o terceiro grupo de regressões é formado por variáveis pertencentes ao 

ano precedente ao ano eleitoral e por variáveis do próprio ano eleitoral, 2007 e 2008.  

Sendo assim o terceiro grupo de regressões é formado especificamente pelas 

seguintes variáveis explicativas: Despesas em Educação Fundamental por Aluno 

Matriculado nesta esfera para os anos de 2007 e 2008; Despesas em Educação Infantil 

por Aluno Matriculado nesta esfera para os anos de 2007 e 2008; Transferência de 

Fundo pelo Total de Alunos Matriculados nas duas esferas do ensino Municipal para os 

anos de 2007 e 2008; Receita Tributária por Habitante para os anos de 2007 e 2008, 

Receita de Transferências Correntes 2007 e 2008. Como variáveis de controle utilizou–

se o PIB per capita para os anos de 2007 e 2008, bem como o resultado das eleições 

em 2000 e 2004 para a segregação entre modelo probit para reeleição de prefeito e 

modelo probit para reeleição de partido. Como nos grupos anteriores, após os 

resultados dos modelos probit, buscou-se o efeito marginal na probabilidade de 

reeleição para partidos e prefeitos. Os resultados estão reportados na Tabela 4 do 

capítulo seguinte. 

Feita a análise do comportamento conjunto das variáveis de 2007 e 2008, os 

resultados apresentados sugeriram ser interessante analisar as variáveis dos de 2007 
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e 2008 de forma individual. Dessa forma, partiu-se para análise individualizada dos 

respectivos anos. 

Sendo assim o quarto grupo é composto pelas variáveis de 2007, bem como o 

quinto grupo é composto pelas variáveis de 2008. Logo, respeitando-se os períodos 

ambos os grupos são formados pelas seguintes variáveis explicativas: Despesas em 

Educação Fundamental por Aluno Matriculado nesta esfera; Despesas em Educação 

Infantil por Aluno Matriculado nesta esfera; Média dos valores advindos de 

Transferência de Fundo pelo Total de Alunos Matriculados nas duas esferas do ensino 

Municipal; Receita Tributária por Habitante; Receita de Transferências Correntes. 

Variáveis de controle: PIB per capita e o resultado das eleições em 2000 e 2004. Após 

os resultados obtidos foram aplicados cálculos econométricos para captar o efeito 

marginal sobre a probabilidade de reeleição. Os resultados estão reportados 

respectivamente nas tabelas 5 e 6 no Capítulo 5. 

Com o intuito de abordar de forma diferente as variáveis apresentadas, 

respeitando a mesma metodologia dos grupos anteriores na questão do modelo probit 

e na apuração dos efeitos marginais. O sexto grupo utiliza a taxa de crescimento de 

todas as variáveis apresentadas ao longo desta seção, da seguinte maneira: Taxas de 

crescimento de 2005 a 2008, 2006 a 2008 e 2007 e 2008. Considerando, Despesas em 

Educação Fundamental por Aluno Matriculado nesta esfera; D em Educação Infantil por 

Aluno Matriculado nesta esfera; Média dos valores advindos de Transferência de 

Fundo pelo Total de Alunos Matriculados nas duas esferas do ensino Municipal; 

Receita Tributária por Habitante; Receita de Transferências Correntes, bem como as 

variáveis de controle referente a PIB per capita e reeleição utilizadas em todos os 

grupos anteriores. Os resultados estão reportados na tabelas 7 no Capítulo seguinte. 

Buscou-se com as diversas estratégias econométricas alcançar robustez nos 

resultados obtidos. 
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5 Resultados 

No presente capítulo estão apresentadas as tabelas com os resultados de todos 

os cálculos econométricos desenvolvidos nesta dissertação. Os resultados para as 

colunas Mfx apresentam o mesmo nível de significância para as regressões das 

colunas abaixo do modelo Probit.  

Tabela 3: Probit e Mfx para todas as variáveis ano a ano, reeleição de prefeitos e partidos.  

 

Variáveis
Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

-0,000004 0,000009 -0,000002 0,000004
(0,000015) (0,000014) (0,000010) (0,000010)

0,000022 0,000008 0,000009 0,000003
(0,000018) (0,000012) (0,000010) (0,000000)

0,000018 0,000000 0,000007 0,000000
(0,000019) (0,000017) (0,000010) (0,000010)

 -0,000055*** 0,000003  -0,000022*** 0,000001
(0,000018) (0,000014) (0,000010) (0,000010)

-0,000043 0,000025 -0,000017 0,000009
(0,000040) (0,000033) (0,000020) (0,000010)

0,000034 -0,000006 0,000013 -0,000002
(0,000027) (0,000017) (0,000010) (0,000010)

0,000059* 0,000039 0,0000234* 0,000015
(0,000033) (0,000025) (0,000010) (0,000010)

-0,000008 0,000009 -0,000003 0,000003
(0,000024) (0,000018) (0,000010) (0,000010)

 -0,002840*** -0,000951  -0,001133*** -0,000366
(0,000850) (0,000713) (0,000340) (0,000270)

0,000164 0,001319* 0,000655 0,000513*
(0,000935) (0,000756) (0,000370) (0,000290)

0,000697 -0,000847 0,000278 -0,000326
(0,000908) (0,000766) (0,000360) (0,000300)

-0,000061 0,000245 -0,000024 0,000095
(0,000539) (0,000452) (0,000210) (0,000170)

 -0,000897*** -0,000015  -0,0003565*** -0,000006
(0,000287) (0,000240) (0,000110) (0,000090)

0,000492 -0,000249 0,000195 -0,000094
(0,000269) (0,000238) (0,000110) (0,000090)

-0,000110 -0,000137 -0,000044 -0,000053
(0,000257) (0,000194) (0,000100) (0,000070)

0,000472** 0,000346** 0,000188** 0,0001332**
(0,000215) (0,000144) (0,000090) (0,000060)

-0,000050 0,000110 -0,000020 0,000043
(0,000115) (0,000081) (0,000050) (0,000030)

 -0,000159** -0,000020  -0,000064** -0,000008
(0,000072) (0,000028) (0,000030) (0,000010)

0,000063 -0,000039 0,000025 -0,000016
(0,000107) (0,000084) (0,000040) (0,000030)

0,000022 -0,000059 0,000008 -0,000023
(0,000088) (0,000062) (0,000030) (0,000020)

-0,000013 -0,000013 -0,000005 -0,000005
(0,000011) (0,000009) (0,000000) (0,000000)

0,000023 0,000031 0,000009 0,000012
(0,000014) (0,000012) (0,000010) (0,000000)

-0,000014 -0,000017 -0,000006 -0,000006
(0,000014) (0,000012) (0,000010) (0,000000)

0,000004 0,000003 0,000001 0,000001
(0,000010) (0,000008) (0,000000) (0,000000)

-0,000030 -0,000012 -0,000012 -0,000003
(0,000016) (0,000012) (0,000010) (0,000000)

0,000025 0,000007 0,000010 0,000003
(0,000016) (0,000012) (0,000010) (0,000000)

-0,000094 -0,000005 -0,000004 -0,000002
(0,000011) (0,000008) (0,000000) (0,000000)

0,000014 0,000006 0,000006 0,000002
(0,000008) (0,000007) (0,000000) (0,000000)

Nº de Observações 3.341 4.363

R
2 0,0167 0,0103

Probit Mfx

Ano a Ano

Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2005

Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2006

Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2008

Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2005

Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2007

PIB per capita Municipal 

2005

Receita de Transferência 

Corrente / Habitante - 2007

Receita de Transferência 

Corrente / Habitante - 2008

Transferência de Fundo / 

Total de Alunos - 2005

Transferência de Fundo / 

Total de Alunos - 2006

Transferência de Fundo / 

Total de Alunos - 2008

Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2006

Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2007

Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2008

Transferência de Fundo / 

Total de Alunos - 2007

Receita Tributária / Habitante - 

2005

Receita Tributária / Habitante - 

2006

Receita Tributária / Habitante - 

2007

Receita Tributária / Habitante - 

2008

Receita de Transferência 

Corrente / Habitante - 2005

Receita de Transferência 

Corrente / Habitante - 2006

PIB per capita Municipal 

2006

PIB per capita Municipal 

2007

PIB per capita Municipal 

2008

População Muncipal 2005

População Muncipal 2006

População Muncipal 2007

População Muncipal 2008
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Nota: *** Estatisticamente significante a 1%; ** Estatisticamente significante a 5%; * 

Estatisticamente significante a 10%. 

Os valores apurados na regressão acima apresentaram alguns resultados que 

não eram esperados pelo presente estudo como a contribuição negativa para a 

probabilidade de reeleição de prefeitos nas variáveis de Despesa em Educação 

Fundamental por Aluno em 2008 (aumento de R$1 implica na redução da probabilidade 

em 0,00002 na reeleição do prefeito), bem como Receita de Transferências Correntes 

em 2005 por Habitante (aumento de R$1 implica na redução da probabilidade em 

0,0003 na reeleição do prefeito). Por outro lado, foram alcançados os resultados 

esperados para reeleição de prefeitos no que diz respeito a Despesa em Educação 

Infantil por Aluno em 2007 (aumento de R$1 implica na aumento da probabilidade em 

0,00001 na reeleição do prefeito), como fator positivo para a probabilidade de 

reeleição. E para a Receita de Transferências Correntes por Habitante em 2008, que 

sugere o aumento da chance de reeleição tanto do prefeito, quanto do partido 

(aumento de R$1 implica na aumento da probabilidade em 0,00018 na reeleição do 

prefeito e em 0,00013 para o partido).  

 

Variáveis
Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

-0,000004 0,000009 -0,000002 0,000004
(0,000015) (0,000014) (0,000010) (0,000010)

0,000022 0,000008 0,000009 0,000003
(0,000018) (0,000012) (0,000010) (0,000000)

0,000018 0,000000 0,000007 0,000000
(0,000019) (0,000017) (0,000010) (0,000010)

 -0,000055*** 0,000003  -0,000022*** 0,000001
(0,000018) (0,000014) (0,000010) (0,000010)

-0,000043 0,000025 -0,000017 0,000009
(0,000040) (0,000033) (0,000020) (0,000010)

0,000034 -0,000006 0,000013 -0,000002
(0,000027) (0,000017) (0,000010) (0,000010)

0,000059* 0,000039 0,0000234* 0,000015
(0,000033) (0,000025) (0,000010) (0,000010)

-0,000008 0,000009 -0,000003 0,000003
(0,000024) (0,000018) (0,000010) (0,000010)

 -0,002840*** -0,000951  -0,001133*** -0,000366
(0,000850) (0,000713) (0,000340) (0,000270)

0,000164 0,001319* 0,000655 0,000513*
(0,000935) (0,000756) (0,000370) (0,000290)

0,000697 -0,000847 0,000278 -0,000326
(0,000908) (0,000766) (0,000360) (0,000300)

-0,000061 0,000245 -0,000024 0,000095
(0,000539) (0,000452) (0,000210) (0,000170)

 -0,000897*** -0,000015  -0,0003565*** -0,000006
(0,000287) (0,000240) (0,000110) (0,000090)

0,000492 -0,000249 0,000195 -0,000094
(0,000269) (0,000238) (0,000110) (0,000090)

-0,000110 -0,000137 -0,000044 -0,000053
(0,000257) (0,000194) (0,000100) (0,000070)

0,000472** 0,000346** 0,000188** 0,0001332**
(0,000215) (0,000144) (0,000090) (0,000060)

-0,000050 0,000110 -0,000020 0,000043
(0,000115) (0,000081) (0,000050) (0,000030)

 -0,000159** -0,000020  -0,000064** -0,000008
(0,000072) (0,000028) (0,000030) (0,000010)

0,000063 -0,000039 0,000025 -0,000016
(0,000107) (0,000084) (0,000040) (0,000030)

0,000022 -0,000059 0,000008 -0,000023
(0,000088) (0,000062) (0,000030) (0,000020)

-0,000013 -0,000013 -0,000005 -0,000005
(0,000011) (0,000009) (0,000000) (0,000000)

0,000023 0,000031 0,000009 0,000012
(0,000014) (0,000012) (0,000010) (0,000000)

-0,000014 -0,000017 -0,000006 -0,000006
(0,000014) (0,000012) (0,000010) (0,000000)

0,000004 0,000003 0,000001 0,000001
(0,000010) (0,000008) (0,000000) (0,000000)

-0,000030 -0,000012 -0,000012 -0,000003
(0,000016) (0,000012) (0,000010) (0,000000)

0,000025 0,000007 0,000010 0,000003
(0,000016) (0,000012) (0,000010) (0,000000)

-0,000094 -0,000005 -0,000004 -0,000002
(0,000011) (0,000008) (0,000000) (0,000000)

0,000014 0,000006 0,000006 0,000002
(0,000008) (0,000007) (0,000000) (0,000000)

Nº de Observações 3.341 4.363

R
2 0,0167 0,0103

Probit Mfx

Ano a Ano

Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2005

Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2006

Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2008

Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2005

Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2007

PIB per capita Municipal 

2005

Receita de Transferência 

Corrente / Habitante - 2007

Receita de Transferência 

Corrente / Habitante - 2008

Transferência de Fundo / 

Total de Alunos - 2005

Transferência de Fundo / 

Total de Alunos - 2006

Transferência de Fundo / 

Total de Alunos - 2008

Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2006

Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2007

Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2008

Transferência de Fundo / 

Total de Alunos - 2007

Receita Tributária / Habitante - 

2005

Receita Tributária / Habitante - 

2006

Receita Tributária / Habitante - 

2007

Receita Tributária / Habitante - 

2008

Receita de Transferência 

Corrente / Habitante - 2005

Receita de Transferência 

Corrente / Habitante - 2006

PIB per capita Municipal 

2006

PIB per capita Municipal 

2007

PIB per capita Municipal 

2008

População Muncipal 2005

População Muncipal 2006

População Muncipal 2007

População Muncipal 2008
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Tabela 4: Probit e Mfx para a média de todas as variáveis, reeleição de prefeitos e partidos. 

 

Na Tabela 4, o cálculo utilizando as médias, apesar de apresentar resultados 

apontando uma queda na probabilidade de reeleição para prefeito e partidos no tocante 

as transferências advindas de Fundos Educacionais, algo que não era esperado. 

Apresentou resultado positivo na reeleição de partidos relacionado a Despesa em 

Educação Fundamental e na Educação Infantil tanto para prefeitos, (aumento de 

0,000021 por Real despendido, na probabilidade de reeleição dos prefeitos e de 

0,000025 para reeleição de partido) resultados que seguiram as expectativas desta 

dissertação. 

 

 

 

 

 

 

Variáveis
Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

0,000002 0,000013** 0,000001 0,000006**
(0,000003) (0,000007) (0,000000) (0,000000)

0,000052** 0,000064*** 0,000021** 0,000025***
(0,000022) (0,000019) (0,000010) (0,000010)

-0,000039 -0,000139 -0,000016 -0,000054
(0,000271) (0,000240) (0,000110) (0,000090)

0,000068 0,000020 0,000027 0,000008
(0,000041) (0,000038) (0,000020) (0,000010)

 -0,000165**  -0,000071*  -0,000066**  -0,000027*
(0,000067) (0,000039) (0,000030) (0,000020)

-0,000002 0,000003 -0,000001 0,000001
(0,000003) (0,000003) (0,000000) (0,000000)

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
(0,000000) (0,000000) (0,000000) (0,000000)

Nº de Observações 3.441 4.487

R
2 0,0029 0,0059

Média do Périodo 2005 a 2008

Probit Mfx

Média do período para Despesa em 

Educação Fundamental / Aluno

Média do período para Despesa em 

Educação Infantil / Aluno

Média do período para Receita 

Tributária / Habitante

 Média do período para Receita de 

Transferência Corrente / Habitante 

Média do período para Transferência 

de Fundo / Total de Alunos

Média do período para o PIB per capita 

Municipal

Média do período para a População 

Municipal
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Tabela 5: Probit e Mfx para as variáveis de 2007 e 2008, reeleição de prefeitos e 
partidos. 

  

Variáveis
Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

0,000019* 0,000014 0,000008* 0,000005
(0,000010) (0,000011) (0,000000) (0,000000)

0,000061** 0,000052** 0,000024** 0,000012**
(0,000029) (0,000022) (0,000010) (0,000010)

-0,000179 -0,000391 -0,000072 -0,000151
(0,000587) (0,000501) (0,000230) (0,000190)

-0,000272  -0,000364** -0,000108  -0,00014**
(0,000212) (0,000159) (0,000090) (0,000060)

0,000007 -0,000018 -0,000003 -0,000007
(0,000095) (0,000072) (0,000040) (0,000030)

-0,000009 0,000004 -0,000004 0,000001
(0,000009) (0,000008) (0,000000) (0,000000)

 -0,000018** -0,000008  -0,000007** 0,000003
(0,000008) (0,000007) (0,000000) (0,000000)

 -0,000039*** 0,000000  -0,000016*** 0,000000
(0,000016) (0,000013) (0,000010) (0,000000)

-0,000007 0,000052 -0,000003 0,000004
(0,000023) (0,000022) (0,000010) (0,000010)

0,000085 0,000197 0,000034 0,000076
(0,000522) (0,000443) (0,000210) (0,000170)

0,000347 0,000348** 0,000139 0,000134**
(0,000197) (0,000139) (0,000080) (0,000050)

-0,000052 -0,000044 -0,000021 -0,000017
(0,000081) (0,000056) (0,000030) (0,000020)

0,000006 -0,000001 0,000002 0,000000
(0,000009) (0,000008) (0,000000) (0,000000)

0,000018 -0,000008 0,000007 -0,000003
(0,000008) (0,000007) (0,000000) (0,000000)

Nº de Observações 3.384 4.416

R
2 0,0057 0,0072

População Muncipal 2008

Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2008

Variáveis de 2007 e 2008

Probit Mfx

Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2007

População Muncipal 2007

Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2007

Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2008

Receita Tributária / Habitante - 

2008

Receita de Transferência 

Corrente / Habitante - 2008

Transferência de Fundo / 

Total de Alunos - 2008

PIB per capita Municipal 

2008

Receita Tributária / Habitante - 

2007

Receita de Transferência 

Corrente / Habitante - 2007

Transferência de Fundo / 

Total de Alunos - 2007

PIB per capita Municipal 

2007
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A  

Tabela 5 traz alguns resultados não esperados, sendo eles a contribuição 

negativa para reeleição de partidos, trazida pela Receita de Transferências Correntes 

por habitante em 2007, bem como para a reeleição de prefeitos pelo resultado negativo 

para a Despesa em Educação Fundamental por Aluno em 2008. Porém, apresenta 

novamente relação positiva para a reeleição de prefeitos e partidos com a variável de 

Despesa em Educação Infantil por Aluno em 2007 (trazendo a implicação do aumento 

em 1R$, no aumento de 0,000024 na probabilidade de reeleição de prefeitos e 

0,000012 na reeleição de partidos) e também relação positiva para Despesa em 

Educação Fundamental em 2007 para reeleição de prefeitos (apontando a implicação 

do aumento em 1R$, de 0,000001 na reeleição de prefeitos). 

 

Tabela 6: Probit e Mfx para as variáveis de 2007, reeleição de prefeitos e partidos. 

  

Variáveis
Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

-0,000003 0,000010 0,000000 0,000004
(0,000005) (0,000006) (0,000000) (0,000000)

0,000052*** 0,000063*** 0,000021*** 0,000025***
(0,000020) (0,000016) (0,000010) (0,000010)

-0,000022 -0,000155 -0,000009 -0,000059
(0,000245) (0,000218) (0,000100) (0,000080)

0,000093** 0,000032 0,000032** 0,000013
(0,000043) (0,000038) (0,000020) (0,000010)

-0,000096 -0,000069 -0,000039 -0,000037
(0,000063) (0,000051) (0,000020) (0,000020)

-0,000003 0,000003 0,000000 0,000001
(0,000003) (0,000003) (0,000000) (0,000000)

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
(0,000000) (0,000000) (0,000000) (0,000000)

Nº de Observações 3.412 4.449

R
2 0,0027 0,0061

População Muncipal 2007

Variáveis de 2007

Probit Mfx

PIB per capita Municipal 

2007

Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2007

Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2007

Receita Tributária / Habitante - 

2007

Receita de Transferência 

Corrente / Habitante - 2007

Transferência de Fundo / 

Total de Alunos - 2007
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A Tabela 6 acima ao analisar isoladamente as variáveis de 2007 apresenta 

resultados que confirmam as expectativas do trabalho, trazendo resultados positivos 

em relação à reeleição de prefeitos e partidos para a Despesa em Educação Infantil (o 

acréscimo de R$ 1, gera um aumento da probabilidade em 0,000021 na reeleição de 

prefeitos e um aumento de 0,000025 na probabilidade de reeleição de partidos), além 

de resultado positivo para reeleição de prefeito com relação às Receitas de 

Transferências Correntes por Habitante. 

 

Tabela 7: Probit e Mfx para as variáveis de 2008, reeleição de prefeitos e partidos. 

  
Na Tabela 7 apresentam-se apenas as variáveis para o ano eleitoral de 2008, no 

cálculo em questão, os resultados encontrados vão ao encontro do esperado pelo 

presente trabalho. Sendo assim, tem–se como fator positivo para a reeleição de 

partidos, as despesas em educação Infantil por aluno matriculado (Implicação do 

aumento em R$1, de aumento na probabilidade de reeleição em 0,000014), bem como 

a Receita de Transferências Correntes. 

Variáveis
Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

-0,000012 0,000012 -0,000005 0,000005
(0,000008) (0,000008) (0,000000) (0,000000)

0,000024 0,000037*** 0,000010 0,000014***
(0,000016) (0,000012) (0,000010) (0,000000)

0,000048 -0,000032 0,000019 -0,000012
(0,000221) (0,000193) (0,000090) (0,000070)

0,000091** 0,000044 0,000036** 0,000017
(0,000040) (0,000034) (0,000020) (0,000010)

-0,000046 -0,000053 -0,000019 -0,000020
(0,000055) (0,000032) (0,000020) (0,000010)

-0,000002 0,000003 -0,000001 0,000001
(0,000003) (0,000003) (0,000000) (0,000000)

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
(0,000000) (0,000000) (0,000000) (0,000000)

Nº de Observações 3.400 4.438

R
2 0,0021 0,0044

População Muncipal 2008

Variáveis de 2008

Probit Mfx

Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2008

Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2008

Receita Tributária / Habitante - 

2008

Receita de Transferência 

Corrente / Habitante - 2008

Transferência de Fundo / 

Total de Alunos - 2008

PIB per capita Municipal 

2008
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Tabela 8: Probit e Mfx para as taxas de crescimento 2005-2008, 2006-2008, 

2007-2008 para todas as varáveis, reeleição de prefeitos e partidos. 

  

0,000016 0,000178 -0,000006 0,000069
(0,000024) (0,000109) (0,000010) (0,000040)

0,000010 -0,000007 0,000004 -0,000003
(0,000046) (0,000020) (0,000020) (0,000010)

0,000239 0,000174 0,000095 0,000067
(0,000274) (0,000235) (0,000110) (0,000090)

0,000868 0,002591*** 0,000345 0,001000***
(0,001147) (0,000991) (0,000460) (0,000380)

-0,013392  -0,003828*** -0,000532  -0,001478***
(0,001548) (0,001368) (0,000610) (0,000530)

0,001566 0,000688 0,000622 0,000266
(0,001629) (0,001443) (0,000650) (0,076840)

0,005214 0,006952 0,002070 0,000268
(0,007788) (0,007565) (0,003090) (0,002920)

0,006947 -0,003701 0,000458 -0,001429
(0,006947) (0,006747) (0,002760) (0,002600)

-0,011088 0,003360 -0,000685 0,001297
(0,001629) (0,010093) (0,004400) (0,003900)

Nº de Observações 3.483 4.555

R
2 0,0097 0,0062

Taxa de Crescimento do PIB per capita Municipal 

- 2006 a 2008

Taxa de Crescimento do PIB per capita Municipal 

- 2007 a 2008

Taxa de Crescimento de Transferência de Fundo 

/ Total de Alunos - 2005 a 2008

Taxa de Crescimento de Transferência de Fundo 

/ Total de Alunos - 2006 a 2008

Taxa de Crescimento de Transferência de Fundo 

/ Total de Alunos - 2007 a 2008

Taxa de Crescimento do PIB per capita Municipal 

- 2005 a 2008

Taxa de Crescimento da População Muncipal - 

2005 a 2008

Taxa de Crescimento da População Muncipal - 

2006 a 2008

Taxa de Crescimento da População Muncipal - 

2007 a 2008

Variáveis
Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

Reeleição de 

Prefeitos

Reeleição de 

Partidos

0,000383 -0,000165 0,000015 -0,000064
(0,000066) (0,000166) (0,000030) (0,000060)

-0,000006 0,000009 -0,000003 0,000003
(0,000044) (0,000015) (0,000020) (0,000010)

 -0,00177** -0,000012  -0,0007044** 0,000004
(0,008395) (0,000025) (0,000330) (0,000010)

-0,000015 -0,000004 -0,000006 -0,000002
(0,000013) (0,000008) (0,000000) (0,000000)

0,000004 0,000003 0,000002 -0,000001
(0,000004) (0,000003) (0,000000) (0,000000)

0,000010 0,000016 0,000004 0,000006
(0,004940) (0,000010) (0,000000) (0,000000)

0,000276 0,000043 0,000110 0,000017
(0,000263) (0,000171) (0,000100) (0,000070)

0,000175 0,000129 -0,000070 0,000496
(0,000411) (0,000320) (0,000160) (0,000120)

-0,000741 -0,000239 -0,000294 -0,000092
(0,076705) (0,000457) (0,000230) (0,000180)

0,005517*** -0,000471 0,0021902*** -0,000182
(0,001816) (0,001535) (0,000720) (0,000590)

0,000066 0,032822** 0,000026 0,001508**
(0,002344) (0,001953) (0,000930) (0,000750)

-0,000198 0,001153 0,000076 0,000445
(0,001468) (0,001514) (0,000580) (0,000580)

Taxa de Crescimento

Probit Mfx

Taxa de Crescimento da Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2005 a 2008

Taxa de Crescimento da Receita Tributária / 

Habitante - 2005 a 2008

Taxa de Crescimento da Receita Tributária / 

Habitante - 2006 a 2008

Taxa de Crescimento da Receita Tributária / 

Habitante - 2007 a 2008

Taxa de Crescimento da Receita de 

Transferência Corrente / Habitante - 2005 a 2008

Taxa de Crescimento da Receita de 

Transferência Corrente / Habitante - 2006 a 2008

Taxa de Crescimento da Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2006 a 2008

Taxa de Crescimento da Despesa em Educação 

Fundamental / Aluno - 2007 a 2008

Taxa de Crescimento da Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2005 a 2008

Taxa de Crescimento da Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2006 a 2008

Taxa de Crescimento da Despesa em Educação 

Infantil / Aluno - 2007 a 2008

Taxa de Crescimento da Receita de 

Transferência Corrente / Habitante - 2007 a 2008
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A  

Tabela 8 situada na página anterior apresenta uma análise utilizando as taxas de 

crescimento entre os anos de 2005 a 2007 em relação ao ano de 2008. Foram 

encontrados resultados positivos para a probabilidade de reeleição de partidos para a 

taxa de crescimento apresentada entre os anos 2007 e 2008 para a Despesa em 

Educação Fundamental por Aluno Matriculado (crescimento de 1% na taxa, implica no 

aumento de probabilidade de reeleição para partidos em 0,0007). Bem como relação 

positiva para a taxa de crescimento de Receita de Transferências Correntes por 

Habitante entre 2005 e 2008 com relação à reeleição de prefeitos, o mesmo ocorrido 

para a reeleição de entre os anos de 2006 e 2008. Tais resultados atendem a 

expectativa deste trabalho. 
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6 Considerações Finais 

Os resultados apurados pelos cálculos econométricos desenvolvidos durante esta 

dissertação apontam evidências de que a despesa em educação pelas prefeituras 

contribui para a reeleição de prefeito e partido. Vale destacar que as evidências são 

mais fortes para os dois últimos anos do mandato, e além disso foram apresentados 

resultados mais significativos para a esfera da educação infantil. 

Quanto aos resultados mais significativos para os gastos realizados nos dois 

últimos anos das gestões analisadas, corroboram a ideia de eleitor míope, que define 

seu voto através da análise da performance mais recente do candidato à reeleição ou o 

que procura colocar o seu colega de partido em situação de vantagem entre os outros 

candidatos. 

Com relação aos resultados que apontam a educação infantil que envolve creche 

e pré–escola como forte agregador de probabilidade de voto, parece fazer sentido com 

a realidade das famílias que utilizam este serviço público, pois as crianças que utilizam 

tal serviço estão em uma faixa etária que, caso não tenham creche ou pré–escola para 

freqüentar regularmente, impedem que todos os membros da família possam deixar 

seus lares simultaneamente durante o dia para exercer algum tipo de atividade 

remunerada. Desse o modo, o autor deste trabalho acredita que o fato das famílias 

poderem contar com um local seguro para deixarem seus filhos sensibiliza os eleitores 

de maneira mais significante do que a utilização de outras esferas educacionais. 

Abordando a questão dos Fundos de incentivos educacionais que neste caso são 

garantidos pela constituição, tais ferramentas acabam por normalizar significativamente 

a sinalização de competência dos administradores municipais, pois independente do 

partido, da disputa por reeleição ou não, todos os prefeitos são obrigados por lei a 

gastar uma quantia pré determinada no ensino municipal. 

Dessa forma, os Fundos de incentivo a educação cooperam para que o 

administrador em questão seja reeleito ou eleja seu colega de partido. 
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