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RESUMO 

 

Existem diferenças entre o trabalho no setor público e no setor privado no Brasil que 

podem abarcar desde diferenças entre os benefícios que cada setor concede a seus 

funcionários (setor público concede mais benefícios que o privado) até diferenças na 

remuneração que cada setor concede a funcionários com as mesmas características 

(experiência, educação, idade, etc). Outro tipo de diferença entre o trabalho nesses 

dois setores é relativa aos objetivos finais de cada um dos setores. Enquanto o 

objetivo do setor privado é claramente a maximização de lucros, o setor público tem 

como objetivo atender à demanda de bens públicos. O suprimento de bens públicos 

é de interesse de 3 grupos na sociedade: a burocracia, os políticos e a população. 

No entanto, esses 3 grupos tem interesses distintos, o que pode resultar em uma 

alocação sub-ótima de recursos destinados à oferta de bens públicos. Uma das 

hipóteses formuladas sobre esse problema diz que burocracia e a classe política se 

unem para atingir seus objetivos em detrimento da população. 

Este trabalho tem como objetivo investigar a relação entre burocratas, políticos e 

população no que concerne os recursos disponíveis para a oferta de bens públicos 

nos municípios brasileiros. Para tanto, será verificada qual é relação entre o 

diferencial salarial público-privado e: 1) a competição política; e, 2) o calendário 

eleitoral. 

Os resultados não são conclusivos sobre a relação entre calendário eleitoral e 

diferencial salarial público-privado. No entanto, apontam para uma relação positiva 

entre competição política e o diferencial salarial público-privado. 

 

Palavras-chave:  diferencial salarial, burocracia, competição política, ciclos políticos, 

municípios brasileiros. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, there are differences between labor in the public sector and labor in the 

private sector that can range from benefits each sector concedes to their workers 

(public sect being the one that concedes more benefits than private) to differences in 

wages each sector pays to workers with same characteristics (experience, education, 

age, etc). Another difference between these two sectors relates to their final 

objectives. While the private sector objective is clearly the profit maximization, the 

public sector objective is to meet the public goods demand. The supplying of public 

goods is of interest to 3 groups in society: the bureaucracy, the politicians and the 

population. Nevertheless, these 3 groups have different interests, which can result in 

a sub-optimal allocation of resources dedicated to public goods. One hypothesis 

formulated about this problem says the bureaucracy and the politicians unite to 

achieve their objectives to the detriment of the population. 

This work aims to investigate the relationship between the bureaucracy, the 

politicians and the population concerning the available resources to the supply of 

public goods at the Brazilian municipalities. For this purpose, it will be verified what is 

the relationship between the public-private sector wage difference and: 1) the political 

competition; and, 2) the electoral calendar.  

The results were not conclusive about the electoral calendar and the public-private 

wage differences. Nevertheless, results point to a positive relationship between 

political completion and the public-private wage difference. 

 

Key-words:  wage difference, bureaucracy, political competition, political cycles, 

Brazilian municipalities. 
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1. Introdução 
 

 

A máquina pública que emprega tantos brasileiros (20% da População Formalmente 

Empregada em 2012) constitui importante grupo na sociedade, cujo apoio pode ser 

extremamente benéfico em momentos de pleito eleitoral. Esses funcionários 

públicos, no Brasil, possuem um número de benefícios distintos daqueles que 

trabalham no setor privado e, por isso, podem ter interesses distintos do restante da 

população. O atendimento desses interesses pode, portanto, se configurar em 

moeda de troca entre políticos e burocracia pública, beneficiando ambas as partes 

em detrimento ao restante da população. 

 

A literatura que trata das diferentes características dos setores públicos e privados é 

bem vasta. Por exemplo, Borjas (1984) mostrou que os salários da burocracia 

federal nos Estados Unidos entre 1961-1978 cresceram significativamente mais em 

anos de eleição do que nos demais anos. O autor sugeriu, assim, que esses 

aumentos representavam uma compra de votos por parte do partido no poder para 

garantir sua continuidade. Esse comportamento observado por Borjas (1984) é muito 

semelhante ao esperado da burocracia e dos partidos no poder por Niskanen (1975). 

Rogers e Rogers (2000) concluem, através da análise da literatura, que, dado um 

comportamento maximizador de votos por parte dos políticos, o crescimento da 

burocracia é encorajado sempre que existe concorrência por votos. Klevorick1 (apud 

GREGORY e BORLAND, 1999), no entanto, argumenta que o capital a ser investido 

na maximização de votos é limitado e, portanto, existe um trade-off entre os diversos 

interesses que um político pode atender e sua decisão depende da competição que 

esteja enfrentando. 

 

Esse estudo tem como objetivo compreender a relação entre calendário eleitoral e 

competição política e os salários dos burocratas nos municípios brasileiros. Para 

tanto, o texto é dividido em 5 partes: essa introdução; seguida por uma breve revisão 

bibliográfica da literatura sobre Burocracia, Ciclos Políticos e Competição Eleitoral; 

depois, uma apresentação dos dados que serão utilizados no estudo, bem como, a 
                                                           
1
 Klevorick, A. K. (1975). “Comment”, in D. Hamermesh, ed., Labor in the public and nonprofit sectors (Princeton University 

Press, Princeton, NJ) pp. 49-54. 
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descrição da estratégia empírica utilizada; seguido da análise de resultados; e, por 

fim, as considerações finais. 

 

 

2. Revisão da Literatura 

 

 

2.1 “Mercado de Trabalho” 2 no Setor Público 

 

 

O setor público tem sido grande fonte de empregos em muitos países pelo mundo 

(ver Gráfico 1). Além disso, o “mercado de trabalho” nesse setor possui 

características fundamentais que o diferencia de um “mercado de trabalho” no setor 

privado, como por exemplo, o fato de que as organizações no setor público não são 

regidas pelo objetivo de maximização de lucros como as organizações no setor 

privado o são (o que é semelhante a afirmar que as decisões do setor público 

ocorrem em um ambiente distinto do ambiente de mercado). Segundo Gregory e 

Borland (1999), isso implica que políticos e burocratas do setor público3 podem ter 

objetivos distintos dos empresários e trabalhadores do setor privado. Outra diferença 

relevante são os mecanismos de controle: enquanto o mercado é o principal 

disciplinador do setor privado, são os eleitores aqueles responsáveis por monitorar e 

disciplinar os agentes do setor público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Mercado de trabalho é utilizado aqui entre aspas pois não existem separações entre setores no mercado de trabalho. As 
diferenças entre salários desses setores, por exemplo, são entendidas da mesma forma que as demais diferenças de salários 
inter setoriais em uma economia são entendidas (Gregory e Borland, 1999). 
3 A definição geral de burocratas não os alocam necessariamente um uma organização do setor público. De qualquer maneira, 
a partir desse ponto, ao utilizar o termo “burocrata”, a intenção é aludir aos trabalhadores do setor público. 
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Gráfico 1: Emprego Público como porcentagem da População Economicamente 

Ativa. Fonte: OECD 

 

 

Gráfico 2: Emprego Público como porcentagem da População Empregada.       

Fonte: RAIS 

 

 

Teoricamente, os objetivos dos tomadores de decisão no setor público podem ser: 1) 

atingir resultados socialmente ótimos; ou, 2) atingir resultados que otimizem seus 

retornos pessoais (maximização de votos para os políticos ou maximização de 

orçamentos, para os burocratas). Em ambos os casos, a concretização de seus 
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objetivos podem estar relacionadas com a decisão sobre salário e emprego no setor 

público.  

 

Niskanen (1975) formulou uma teoria sobre a burocracia em que o orçamento de 

cada agência do setor público é sempre maior do que o necessário. Isso ocorre, 

pois: 1) os burocratas maximizam o orçamento de suas agências; 2) o custo de 

monitoramento por parte das autoridades eleitas e eleitores permite essa 

ineficiência.  

 

O burocrata de Niskanen (1975) possui uma função utilidade composta por seu 

salário e os benefícios que seu cargo lhe propicia. Ambos podem ser definidos nos 

termos: 1) produto elaborado pela agência em que o burocrata está alocado (Q); 2) 

custo máximo de produção; 3) custo mínimo de produção. A diferença entre custo 

máximo e mínimo de produção, por sua vez, é denominada orçamento discricionário. 

Temos, portanto, a seguinte função utilidade: 

� = 	���[�	 − ��� − � + ����]� 

Em que: 

a, c: parâmetros do custo mínimo em função de Q 

b, d: parâmetros do custo máximo em função de Q 

β: parâmetro da relevância de Q para a definição do salário e benefícios 

γ: parâmetro da relevância do orçamento discricionário para a definição do salário e 

benefícios 

 

A maximização da utilidade do burocrata com relação a Q resulta na seguinte 

expressão: 

� = 	� � + �
� + 2�� �

	 − �
 + �� 

  

A depender de β e γ , podemos ter duas situações extremas: 

1) β=0, ou seja, o produto final do trabalho do burocrata não influencia de forma 

alguma seu salário e pacote de benefícios. Assim: 

� = 	12 �
	 − �
 + �� 
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Esse também é o caso em que Q está no nível ótimo social. No entanto, esse 

nível é muito custoso em termos de benefícios e ineficiência, sendo, que, a 

maior quantidade de benefício despendida aqui seria tempo livre.  

 

2) γ=0, ou seja, o burocrata não se apropria em nada do orçamento 

discricionário. Assim: 

� = 	�	 − �
 + �� 

 

Ou seja, um resultado que é dobro do resultado anterior e o dobro do nível 

ótimo social. 

 

O burocrata de Niskanen (1975) ou produz o resultado ótimo social (e, nesse outro 

caso, o burocrata terá se apropriado de parte do orçamento); ou produz um 

resultado que será acima do ótimo social (e, nesse caso, o burocrata não terá se 

apropriado de nenhuma parte do orçamento); ou, por fim, alguma solução entre 

esses extremos.   

 

Os políticos têm interesses em exercer algum mecanismo de controle sobre as 

agências (e eles podem: são eles que aprovam seus orçamentos) já que seu eleitor 

pode exercer um outro mecanismo de controle sobre ele (o voto) caso contrário. No 

entanto, os custos desse monitoramento podem ser proibitivos (para o político) de 

modo que não será possível minimizar totalmente o uso ineficiente do orçamento 

público. Além disso, o custo de monitoramento por parte do eleitor está longe de ser 

menos proibitivo. Para Gregory e Borland (1999), esse problema de “free-rider” se 

deve ao fato de o governo ser uma “propriedade dispersa”. 

 

Além disso, Niskanen (1975) também demonstra que existe uma correlação positiva, 

até certo nível de gastos, entre um aumento de gastos e a quantidade de votos do 

candidato do partido que está no poder (dados para os Estados Unidos no período 

de 1896-1972). Ou seja, desviar os olhos para a maximização de orçamento por 

parte das agências pode ser uma estratégia para maximização de votos.  
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Adicionalmente, a estratégia ótima do político para maximizar votos pode estar 

ligada a manter e ou aumentar o tamanho do setor público (seja em salários, seja 

em número de funcionários). Um dos motivos, segundo Reder4 (apud GREGORY e 

BORLAND, 1999) e Boycko (1996) seria a utilização do funcionário público em 

atividades para produzir votos. Além disso, para Courant, Gramlich e Rubinfeld 

(1979) o funcionário público também é um eleitor e, como grande bloco, pode votar 

em conjunto causando um efeito importante no resultado das eleições. Por fim, o 

servidor público pode tornar-se importante “cabo eleitoral”, convencendo suas 

famílias e pessoas mais próximas. 

 

Uma breve explicação deve ser feita aqui: até o momento o tema foi tamanho da 

burocracia (ou setor público), tanto em termos de número de funcionários quanto em 

termos de tamanho de orçamento. No momento em que a burocracia torna-se uma 

peça no jogo político e, portanto, passa a ter poder de barganha relacionado ao seu 

tamanho, também podemos chamar seu tamanho do poder da burocracia ou 

tamanho do governo. 

 

Muitos estudos buscaram entender melhor essa relação entre competição política e 

tamanho do governo alcançando resultados divergentes. Enquanto os estudos 

anteriormente citados sugerem que maior competição política determinaria maior 

tamanho da burocracia, outros, como Rogers e Rogers (2000) chegam a conclusões 

distintas sobre essa relação (maior competição política resulta em orçamentos 

menores). Ou seja, a literatura sobre a relação competição política e tamanho da 

burocracia é um tanto inconclusiva. Na seção 2.5, a relação competição política e 

gastos do governo será comentada mais extensamente. 

 

 

2.2 Flypaper effect 

 

 

Niskanen (1975) regrediu gastos federais per capita e aumentos de receitas federais 

per capita sobre a porcentagem de votos do candidato a presidente pertencente ao 

partido no poder. O resultado obtido foi um tanto revelador: o efeito negativo sobre o 
                                                           
4 Reder, M. (1975). The theory of employment and wages in the public sector.Labor in the public and nonprofit sectors, 1, 48. 
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resultado em votos é bem maior para aumentos de receitas federais do que para 

aumentos de gastos federais (o impacto deveria ser o mesmo). Para o autor, esse 

resultado sugeria uma “ilusão fiscal”, ou seja, o eleitor percebe o aumento de gastos 

governamentais como um fato isolado do aumento de receitas federais e o aumento 

de impostos (que implicam em parte o aumento de receitas federais), quando na 

verdade, são dois acontecimentos próximos. 

 

A teoria do eleitor mediano prevê, no entanto, que não deveria haver diferenças 

entre os dois efeitos: o nível de gastos do governo deve representar uma cesta 

ótima de bens e serviços públicos para o eleitor mediano. Dessa forma, não 

importaria se os aumentos de gastos são financiados através de aumentos de 

impostos; ou se são financiados através de transferências federais. Inúmeros 

estudos foram feitos com o propósito de compreender a origem dessa “ilusão fiscal” 

que Courant, Gramlich, Rubinfeld (1978) chamaram de flypaper effect.  

 

Muitos testes para conferir a existência de flypaper effect e estimar seu tamanho 

foram realizados com confirmação sobre sua existência e múltiplas magnitudes 

estimadas. As explicações para essa variedade de distintas estimativas  podem ser: 

equívoco ao especificar uma transferência como desvinculada; equívoco acerca da 

forma funcional; e, por fim, equívoco na escolha das variáveis explicativas.  

 

Existem diversas justificativas elaboradas para explicar esse efeito:  

1) Peso morto gerado pela cobrança de impostos por governos locais. 

Essa hipótese, no entanto, já foi descartada, pois a magnitude desse 

peso morto é muito menor que as diferenças entre a propensão a 

gastos de transferências e gastos de impostos coletados. 

2) Impostos devem respeitar um limite para não diminuir a renda 

disponível das camadas mais pobres para além daquela “preferida” 

pelo eleitor médio. Portanto, aumentar a oferta de serviços públicos 

através das transferências é preferido a aumentar através de 

aumentos de impostos. Uma hipótese também não coerente já que 

assume que as camadas mais pobres pagam impostos relativos a 

renda, o que não é verdade. 
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3) Um aumento inesperado de transferências deveria substituir parte 

da receita de impostos locais diminuindo, portanto, o valor pago por 

cada contribuinte. Essa manobra, no entanto, gera custos de 

transação e, esses custos motivariam o flypaper effect. No entanto, 

caso as transferências de cada exercício sejam anunciadas 

previamente, esse motivo já não é coerente. 

4) A estrutura institucional não é perfeita e, portanto, não responde 

perfeitamente às preferências do eleitor médio. Isso pode ocorrer 

por negligência, ou seja, a burocracia e os políticos são negligentes 

em suas obrigações com relação aos eleitores e suas preferências; 

e/ou o desenho institucional não é bom o suficiente. Esses detalhes 

podem contribuir para existência de um flypaper effect. 

5) A informação não é perfeita. Assim, os eleitores podem não 

compreender totalmente quais a implicações e consequências de 

decisões tomadas pelo governo local. Isso demonstra, portanto, que 

o governo local também não conhece perfeitamente as preferências 

do eleitor mediano. Como consequência dessa confusão de 

preferencias, pode ocorrer o flypaper effect. 

6) Flypaper effect é facilitado pela “ilusão fiscal” por parte dos eleitores. 

Um aumento de transferências tem menos visibilidade para os 

eleitores que um aumento de renda pois a restrição de renda 

percebida nos dois casos não é a mesma.  

7) Um aumento de transferências pode ser uma ocorrência única e 

isolada. Se isso for verdade, é arriscado para um político reduzir 

impostos em um ano (devido ao aumento de transferências) sem 

poder garantir que nos próximos essa redução será mantida. 

8) Políticos e burocratas podem ter interesses distintos dos eleitores e, 

portanto, utilizar a verba pública de acordo com esses interesses. 

Niskanen (1971) em sua teoria de comportamento da burocracia 

desenha burocratas interessados somente em maximizar suas 

próprias funções de bem estar (a despeito do bem estar social), 

conforme já ilustrado na seção 2.1. 
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2.3 Ciclos Políticos 

 

 

Downs (1957) elaborou sua Teoria Econômica da Democracia com o intuito de 

definir o papel e impacto que um governo eleito democraticamente tem na 

Economia. Para tanto, em primeiro lugar, atribuiu a característica de racionalidade 

econômica aos atores presentes no jogo político. Ou seja, segundo o autor, os 

partidos políticos em uma democracia comportam-se visando um objetivo: maximizar 

os votos recebidos nas eleições e manter-se no poder, sem considerar os efeitos 

colaterais desse comportamento. O eleitor, por sua vez, também é considerado um 

sujeito racional que escolhe por um partido/candidato ou outro via avaliação do 

desempenho passado e futuras ações de cada partido/candidato. 

 

Key (1966) introduziu a ideia de eleitor míope: o eleitor descrito pelo autor não é 

capaz de avaliar perfeitamente as ações passadas de cada partido/candidato de 

modo que o embasamento de seu voto se restringe apenas a observações recentes, 

dentre elas, as relativas ao desempenho econômico recente. 

 

De fato, estudos como Kramer (1971), que regrediu os votos do partido vencedor em 

uma eleição do congresso norte-americano sobre o crescimento da renda real per 

capita e a taxa de inflação no ano da eleição, concluindo que ambas variáveis era 

importantes determinantes do total de votos recebidos pelo partido vencedor 

naquela eleição.  

 

 

2.3.1 Instrumentos de Política Monetária como força  motriz 

 

 

2.3.1.i. Modelo PBC Nordhaus ou modelos monetários oportunistas 

 

 

Na década de 1970, que começaram a surgir uma série de estudos cuja premissa 

principal era a existência de fatores políticos na determinação dos ciclos 
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econômicos. Nordhaus (1975) formalizou o primeiro modelo de “Political Business 

Cycle” ou PBC. 

 

A idéia básica por trás desses modelos PBC iniciais era a de que a força motriz dos 

ciclos políticos era a política monetária: uma política monetária expansionista 

determinaria um aumento temporário na atividade econômica, seguida, após um 

período, por um aumento de inflação (DRAZEN, 2001). Ou seja: movendo-se ao 

longo da Curva de Phillips, através da manipulação de instrumentos de política 

monetária, a autoridade política poderia causar um aumento temporário na atividade 

econômica (mais empregos) o que, por fim, determinaria um aumento de inflação no 

momento seguinte. É claro, que todo esse esforço seria despendido no momento 

ideal: exatamente no período anterior às eleições. 

 

As premissas básicas por trás do modelo de Nordhaus (1975) são: 1) fatores 

econômicos influenciam o voto; 2) a autoridade eleita possui controle sobre os 

instrumentos de política monetária e os explora como ferramenta para alcançar seus 

objetivos; 3) os eleitores têm expectativas adaptativas: ou seja, a formação de 

expectativas independe de expectativas futuras; 4) a autoridade política tem como 

interesse principal manter-se no poder.   

 

Testes econométricos foram realizados para identificar a existência de um PBC de 

Nordhaus em diversos países com resultados diversos: 1) não foram encontradas 

evidências de aceleração econômica antes das eleições (Faust e Irons, 1999); 2) foi 

observado crescimento da inflação pós eleição em muitos países, mas de maneira 

inconstante para os Estados Unidos (Alesina, Cohen e Roubini, 1992); 3)  foi 

observado aumento de moeda disponível no período pré-eleição em todos os 

países, mas de maneira inconstante para os Estados Unidos (Alesina, Cohen e 

Roubini, 1992). Assim, empiricamente, a ideia de que os instrumentos de política 

monetária são utilizados para aumentar a atividade econômica e beneficiar um 

candidato/partido nas eleições não é conclusiva.  

 

Hibbs (1977) adicionou outra dimensão ao modelo PBC inicial ao propor que os 

partidos de direita e esquerda nos Estados Unidos têm preferências distintas acerca 

de inflação e desemprego e que são as diferenças nessas preferências que geram 
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os ciclos políticos. Essa proposta modifica a premissa sobre o interesse principal da 

autoridade política: se ela tem diferentes posições ideológicas sobre como e quais 

políticas devem ser implementadas, a função objetivo a ser maximizada será distinta 

entre as diferentes ideologias defendidas. Essa consequência da premissa partidária 

leva a uma diferença fundamental com relação à autoridade política do modelo de 

Nordhaus (1975) que tem como objetivo principal manter-se no poder. Nesse último 

caso, independentemente da posição ideológica de cada candidato, as políticas 

implementadas convergirão e serão as mesmas (ALESINA,1988). 

 

Além dos testes empíricos, os modelos PBC sofreram críticas conceituais. Suas 

premissas parecem frágeis quando confrontadas com a realidade. A hipótese 

fundamental de que o presidente tem pleno controle sobre os instrumentos de 

política monetária não é muito bem aceita já que países em que ciclos políticos são 

observados, usualmente, são países cujas autoridades monetárias são bem 

independentes. Além disso, a premissa de expectativas adaptativas resulta em uma 

situação em que os eleitores são sistematicamente enganados, sem jamais 

aprender com seus erros. 

 

 

2.3.1.ii. Modelos Partidários  

 

 

Alesina (1987, 1988) dá sequência ao modelo de Hibbs (1977) com uma diferença 

fundamental: seu eleitor forma expectativas racionalmente, ou seja, leva em 

consideração expectativas futuras, como por exemplo, quem será o vencedor nas 

próximas eleições (e, por conseguinte, o que se deve esperar de sua política 

monetária). Quanto menor a incerteza eleitoral, menor o ciclo criado (no limite, se 

não houver incerteza eleitoral alguma, não haverá ciclo). 

 

O mercado de trabalho descrito pelo autor em seu modelo partidário, no entanto, 

parece formado por atores não muito racionais (DRAZEN, 2001). Uma das bases de 

seu modelo são os acordos salariais, assinados de tempos em tempos: um contrato 

assinado em um momento pré-eleição refletirá uma expectativa de inflação que, por 

sua vez, estará influenciada pela incerteza eleitoral. Basta mudar um pouco o 
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momento de assinatura desses acordos salariais para que já não exista ciclo nem as 

perdas relacionadas a ele. 

 

Alesina, Roubini e Cohen5 (apud DRAZEN, 2001) observaram certa regularidade 

com respeito a alguns índices econômicos e os governos de direita e esquerda nos 

Estados Unidos: ao longo de um governo Republicano o crescimento do PIB real 

melhora, enquanto que, durante o governo Democrata o crescimento do PIB real 

piora de modo que durante no último ano de mandato o crescimento é idêntico para 

ambos partidos. Uma regularidade dessa espécie também foi observada para as 

taxas de desemprego nos Estados Unidos e em 18 países pertencentes à OECD.  

 

Por fim, todos os modelos de ciclo político discutidos até o momento consideram 

instrumentos de política monetária como a força motriz por trás dos ciclos enquanto 

existem evidências empíricas de que a política fiscal possui um importante papel na 

determinação dos ciclos políticos.  

 

 

2.3.2 Instrumentos de Política Fiscal como força mo triz 

 

 

Considerar a política fiscal como força motriz por trás dos ciclos políticos é mais 

realista pelos seguintes motivos: a política fiscal tem efeitos reais sobre a atividade 

econômica mesmo quando antecipada; pode afetar o voto mesmo quando não 

apresenta efeitos agregados; e, por fim, é possível eliminar a hipótese controversa 

de que os instrumentos de política monetária estão sob controle da autoridade 

política (DRAZEN, 2001). 

 

Alguns estudiosos observaram ciclos fiscais tanto em países desenvolvidos quanto 

em desenvolvimento. Tufte6 (apud DRAZEN, 2001) observou nos Estados Unidos 

alguns episódios em que os benefícios concedidos aos veteranos e outros 

destinados a programas de seguridade social sofriam algumas manipulações 

oportunistas em momentos pré-eleição. O ciclo político movido pela manipulação de 

                                                           
5 Alesina, A., Roubini, N., & Cohen, G. D. (1997). Political Cycles and the Macroeconomy. MIT Press Books, 1. 
6
 Tufte, E. R. (1980). Political control of the economy. Princeton University Press. 



20 

 

benefícios aos veteranos, por sua vez, foi comprovado por Keech e Pak (1989). 

Gonzalez (2002) encontra evidências de ciclo político no México via manipulações 

fiscais para o período de 1957-1997 tanto nas eleições presidenciais quanto nas 

eleições para o congresso.  

 

Em um estudo que compreende 35 países em desenvolvimento no período de 1970-

1996, Schuknecht (1996) encontrou resultados significativos para o impacto das 

eleições no balanço fiscal. Seu argumento é que em países em desenvolvimento os 

políticos são menos sujeitos à avaliação popular (sistema de “checks and balances” 

mais fracos) e, assim, têm mais poder sobre os instrumentos de políticas monetárias 

e fiscais. Além disso, o autor também mantém a posição de que políticas de gastos 

com programas de redistribuição de renda (por exemplo, o Bolsa Família no Brasil) 

têm mais impacto positivo sobre o governo do que cortes de impostos. 

 

Uma extensão na compreensão dos ciclos políticos movidos via política fiscal é 

entender como o grau de desenvolvimento da democracia em um país afeta o ciclo 

político. Gonzalez7 (2002; apud DRAZEN, 2001) conclui que se o custo de remover o 

político eleito for muito alto, não haverá ciclo político. Além disso, um grau de 

transparência grande diminui o ciclo político, ou seja, as distorções fiscais para gerar 

o ciclo político devem ser menores. A autora criou uma variável para o nível de 

democracia e a relacionou com a força do ciclo político em 43 países no período de 

1950-1997. Sua conclusão é que o ciclo político é mais forte em países com nível 

intermediário de democracia. 

 

 

2.4 Competição Política e Gastos do Governo 

  

 

Um dos desdobramentos dos modelos de ciclos políticos movidos a instrumentos de 

política fiscal é que aumentar o tamanho do governo é uma boa estratégia para 

garantir a eleição. Esse aumento de gastos pode atender a distintos interesses, 

sempre visando à maximização de votos. 

                                                           
7
 Gonzalez, M. (1999). On elections, democracy and macroeconomic policy cycles. Department of Economics, Princeton 

University, Working Paper. 
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O aumento de gastos pode atender a distintos grupos de interesses, sempre com o 

objetivo de maximização de votos. A relação entre quantidade de grupos de 

interesses e tamanho do governo foi analisada por Mueller and Murrell (1986). Os 

autores concluíram que um maior número de grupos de interesses denota um maior 

número de “favores” e, portanto, maior gasto governamental/maior tamanho do 

governo.  

 

Uma importante restrição às estratégias de maximização de votos é justamente a 

avaliação de sua necessidade. Para Klevorick8 (apud GREGORY e BORLAND, 

1999) existe um trade-off entre investimento em estratégias para maximizar votos e 

estratégias para aprimorar a eficiência do produto do setor público, é possível que o 

político escolha o peso que atribuirá a cada uma delas a depender da competição 

que esteja enfrentando. 

 

Todos esses pontos podem induzir à conclusão de que eleições mais acirradas 

levam a aumento do tamanho do governo. No entanto, a literatura não é conclusiva 

acerca desse ponto. Rogers e Rogers (2000), por exemplo, argumentam que essa 

conclusão somente será verdadeira se as duas seguintes hipóteses forem válidas: a) 

o candidato com estratégia expansionista de gastos vencer a eleição (um candidato 

poderia vencer a eleição com uma estratégia de cortes de impostos, por exemplo); 

b) a eleição acirrada não determinar dificuldades em passar propostas no legislativo. 

Por fim, os autores analisam os gastos e receitas dos estados Estadunidenses no 

período de 1950-1990 com intuito de entender a relação entre competição política e 

tamanho do Governo. Concluem, afinal, que em geral maior competição política 

implica em menor tamanho de Governo. Para o período de 1980-1990, encontraram 

evidências marginalmente significativas do contrário. 

 

Chamon e Firpo (2009) aproveitam uma descontinuidade na regra de existência de 

segundo turno nas eleições municipais no Brasil (somente em municípios com mais 

de 200 mil eleitores pode haver segundo turno) para investigar se competição 

política tem um impacto causal na política fiscal. Para tanto, se utilizam de uma 

                                                           
8 Klevorick, A. K. (1975). “Comment”, in D. Hamermesh, ed., Labor in the public and nonprofit sectors (Princeton University 
Press, Princeton, NJ) pp. 49-54.  
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metodologia chamada de “regression-discountinuity-desing” (RDD) com o objetivo de 

tratar a endogeneidade da variável de competição política na faixa de municípios 

onde ocorre a descontinuidade da regra eleitoral. Os autores, portanto, analisam 

municípios com 125-275 mil eleitores. Seus resultados mostram que nos municípios 

analisados: existe uma significativa relação positiva entre competição eleitoral e 

investimentos; e, uma significativa relação negativa entre competição política e folha 

de pagamento. 

 

 

2.5 Ciclos Políticos, Política Fiscal e Flypaper Ef fect 

 

 

Borjas (1984) discorreu sobre ciclos de aumentos salariais e ciclos políticos com 

resultado do comportamento otimizador de eleitores, burocratas e políticos. Sua 

hipótese central é a de que o governo tem incentivo a “comprar” o apoio/voto da 

burocracia em determinados momentos do tempo, mais especificamente, no período 

pré-eleições. Seu teste empírico com dados de mais de 95% dos empregados em 

agências federais nos Estados Unidos para o período de 1961-1978 demonstra que 

os salários federais aumentam consideravelmente mais em anos de eleição do que 

em anos entre eleições. Além disso, de acordo com a ideia de que ciclos políticos 

fiscais são mais possíveis que ciclos políticos monetários, esse resultado positivo 

para um ciclo político movido a aumentos salariais da burocracia (BORJAS, 1984) é 

estatisticamente mais forte que em testes de modelos PBC movidos a instrumentos 

de política fiscal.  

 

Sakurai (2009) encontra evidências de ciclo político fiscal nos municípios brasileiros 

entre os anos de 1990-2005 sendo que as áreas de saúde e saneamento são as que 

mais se beneficiam nos anos de eleição e outras, como o legislativo e despesas com 

o setor agrícola. O autor também avalia um ciclo político fiscal partidário, encontrado 

evidências de que partidos de esquerda e direita investem menos do que os de 

centro nas seguintes funções: educação e cultura, habitação e urbanismo; direita e 

esquerda investem mais do que o centro em saúde e saneamento. Por fim, Sakurai 

(2009) também conclui que a Lei de Responsabilidade Fiscal teve um efeito redutor 

de volume de despesas municipais e também um efeito de composição dos gastos, 
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com uma tendência a aumentar os gastos em algumas funções (agricultura, 

assistência e previdência social, e educação e cultura) e a diminuir em outras (saúde 

e saneamento, transporte, comunicações, habitação e urbanismo e legislativo). 

 

Costa (2006) demonstra que o aumento de despesas e receitas de transferências 

correntes, não necessariamente em anos de eleição, é uma estratégia que atribui 

maior probabilidade à reeleição de prefeitos em municípios brasileiros. Essa 

repetição ao longo dos anos pode, segundo a autora, levar a uma expansão 

contínua do governo sobre o setor privado. 

 

Marconi et al. (2009) e Simões (2013) comprovaram a hipótese de apropriação de 

transferências incondicionais por parte das burocracias estaduais e municipais 

(respectivamente) com base na hipótese de flypaper effect e no comportamento 

burocrata a la Niskanen.  

 

Nas seguintes seções do presente trabalho, revisitaremos a questão da apropriação 

das transferências incondicionais por parte da burocracia e analisaremos a relação 

do diferencial salarial setor público-privado com o ciclos políticos e competição 

política, buscando entender se, além de um comportamento oportunista da 

burocracia, o diferencial salarial também é resultado de uma estratégia 

maximizadora de votos por parte das autoridades públicas. 

 

 

3. Estratégia Empírica e dados  

 

 

Este trabalho pretende compreender se o diferencial salarial entre setor público-

privado, além de ser justificado pela apropriação das transferências incondicionais, 

também está relacionado com o calendário eleitoral municipal (podendo ser, 

portanto, um instrumento de política fiscal gerador de um ciclo político nos 

municípios); e com o grau de competição política em cada município. 

 

Apesar de não ser a questão central, Marconi et al. (2009) incluíram na verificação 

de sua hipótese de apropriação das transferências do governo federal para os 
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estados um conjunto de variáveis relativas às eleições e à competição política que 

tinham o intuito de entender o papel dessas variáveis na apropriação de recursos 

pela burocracia. 

 

Para atingir o objetivo estabelecido, um modelo econométrico semelhante aos 

propostos por Marconi et al. (2009) e Simões (2013) será estimado para os 

municípios brasileiros com a adição de uma série de variáveis que contribuirão para 

o entendimento dos papéis das eleições e da competição política no diferencial 

salarial setor público-privado. 

 

Da mesma forma como os estudos citados o fizeram, o primeiro passo será 

determinar o diferencial de salários entre o setor público e privado. Esse diferencial é 

calculado através da Decomposição de Oaxaca (1973). Depois, será estimado um 

modelo do diferencial salarial público-privado com os seguintes grupos de variáveis 

explicativas: variáveis relativas à competição política, variáveis relativas ao 

calendário eleitoral municipal, bem como as transferências incondicionais por parte 

do governo federal aos municípios. O problema de endogenidade das transferências 

será tratado através de um modelo de variável instrumental. 

 

Essa seção explicará o passo a passo para estruturarmos as informações 

necessárias para construção do modelo a ser estimado. Assim, será dividida da 

seguinte maneira: cálculo do diferencial de salário pela Decomposição de Oaxaca; 

modelo do diferencial salarial público-privado; endogenidade das transferências; e, 

finalmente, descrição das informações a serem utilizadas. 

 

 

3.1 Construção do diferencial salarial pela decompo sição de Oaxaca 

 

  

A construção de um diferencial de salário entre grupos não é trivial já que existem 

diversos fatores determinantes dos salários que podem influenciar esse diferencial 

de forma que uma simples diferença entre salários de grupos distintos estará 

“poluída” pelos efeitos de características observadas como, por exemplo, idade, 

experiência, escolaridade, etc. 
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Tanto Marconi et al. (2009) quanto Simões (2013) utilizaram a decomposição de 

salários proposta por Oaxaca (1973) que separa os efeitos de características 

observadas de cada grupo (sexo, idade, educação, experiência, etc) no diferencial 

salarial entre os grupos. Também, nesse estudo, seguiremos o método de Oaxaca. 

 

Oaxaca (1973) determinou que a descriminação contra mulheres no mercado de 

trabalho existe toda vez em que o salário do homem excede o salário que 

prevaleceria se homens e mulheres fossem pagos de acordo com o mesmo critério. 

 

Conforme foi analisado anteriormente (seção 2.1), o salário do setor privado é, em 

média, menor do que o salário do setor público. Essa diferença, para propósito do 

presente estudo, será chamada de diferencial salarial setor público-privado.  

Portanto, adaptando a solução de Oaxaca para o problema em questão, temos que: 

o diferencial salarial setor público-privado existe toda vez em que o salário do setor 

público excede o salário que prevaleceria se ambos os grupos fossem remunerados 

de acordo com o mesmo critério. 

 

O coeficiente de diferencial (D) pode ser determinado: 

 

(1) � = ���� �� !⁄ − #���� �� !⁄ $%
#���� �� !⁄ $%

; 

onde: 

���� �� !⁄ = razão observada entre salário dos setores público-privado; 

#���� �� !⁄ $% =	razão observada entre salário dos setores público-privado na 

ausência de diferencial; 

 

A expressão em logaritmo natural é: 

(2) ln	�� + 1� = ln	����� �� !�⁄ − ln	#���� �� !⁄ $%; 
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Para determinar o diferencial a solução é estimar qual seria a razão salarial não 

observada, ou seja: #���� �� !⁄ $%.  

 

Se não houvesse diferenciação, ou 1) a estrutura de salários do setor privado 

prevaleceria para todos os setores: ou seja, na ausência de diferencial, o salário do 

de um trabalhador x do setor privado seria o mesmo que o atual mas a existência de 

diferenical faz com que um trabalhador x’ do setor público (com as mesmas 

características do trabalhador x) receba mais do que x; ou 2) a estrutura de salários 

do setor público prevaleceria para todos os setores: ou seja, na ausência de 

diferenciação, o salário do de um trabalhador x’ do setor público seria o mesmo que 

o atual mas a existência de diferenciação faz com que um trabalhador x do setor 

privado (com as mesmas características do trabalhador x’) receba menos do que x. 

Nesse estudo, será considerada como hipótese alternativa a opção (1). 

 

A estrutura salarial de cada grupo pode ser estimada pela seguinte equação: 

(3) ln��)!� = �!*̅! + ,!; 
onde: 

- ∶ público, privado; 

�)! ∶ salário médio por hora do setor i; 

*̅! ∶ vetor de características médias observadas dos trabalhadores no setor i; 

�! ∶ vetor de coeficientes das características médias observadas dos trabalhadores 

no setor i; 

,! ∶ termo de erro; 

 

Se: 

(4) D =	�)��� −�)� !
�)� !  

então:  

(5) ln�� + 1� = ln#�)���$ − ln#�)� !$ ; 
e, portanto: 

(6) ln�� + 1� = �0���*̅��� − �0� !*̅� !	; 
 

Definindo, então: 
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∆*̅ = *̅��� − *̅� ! E ∆�0 = �0� ! − �0��� 

 

Podemos substituir �0��� = �0� ! − ∆�0 em (6) e obter: 

(7) ln�� + 1� = ∆*̅�0� ! − ∆�0*̅���; 
 

Como adotamos a premissa de que a estrutura de salários que prevaleceria na 

ausência de diferenciação seria a do setor privado, e, a partir da equação (2), 

podemos assumir que: 

(8) ln	#���� �� 2⁄3 $% = ∆*̅�0� ! 
(9) ln	�� + 13 � =	−∆�0*̅��� 

 

Portanto, para determinar a diferenciação, a equação de salário que será estimada 

para cada setor em questão será: 

(10) ln�4	5á7-8!9� = �% + �:;	7	�<=7í?<-�	?	@é�-	?!9 + ��BC8 + D!9; 
onde: 

- ∶		municípios brasileiros;  

< ∶		anos;  

4	5á7-8!9 ∶	  salário médio do setor em questão no município - no ano <; 
;	7	�<=7í?<-�	?	@é�-	?!9 ∶  média das características individuais dos trabalhadores 

do setor em questão no município - no ano <; 
BC8 ∶  dummies de ano 

 

 

3.2 Modelo do diferencial salarial público-privado 

 

 

O modelo do diferencial salarial público-privado pela seguinte equação de segundo 

estágio:  

(11) 

E!9 = �% + �:FGBH4IJGÊH;LB43 +	��;M@NJFLÇÃM	NMQÍFL;B
+	�S��@@E	BHM	JQJLÇÃM ∗ FGBH4IJGÊH;LB43
+�UVG�NM4	LHFJGJ44J +	�WI�H;LMHÁGLM	NÚZQL;M +	�[BC8
+ \! + D! 
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sendo que: 

- ∶		municípios brasileiros;  

< ∶		anos; 

E ∶		medida de diferencial; 

FGBH4IJGÊH;LB43 ∶		variável instrumental para as transferências incondicionais do 

governo federal para o municípios; 

;M@NJFLÇÃM	NMQÍFL;B ∶		conjunto de variáveis relativas à competição política em 

cada município;  

��@@E	BHM	JQJLÇÃM ∗ FGBH4IJGÊH;LB43 :		iteração entre o ano eleitoral e as 

transferências incondicionais; 

VG�NM4	LHFJGJ44J ∶		conjunto de variáveis que representam os grupos que podem 

disputar com a burocracia os recursos das transferências; 

I�H;LMHÁGLM	NÚZQL;M ∶		número de funcionários públicos relativo ao número total 

de funcionários (setores público e privado) em cada município; 

BC8:		dummies de ano; 

  

 

3.2.1 Conjunto de variáveis “ COMPETIÇÃO POLÍTICA ” e “CICLO POLÍTICO”  

 

  

A tabela a seguir descreve as variáveis componentes dos grupos “COMPETIÇÃO 

POLÍTICA” e “CICLO POLÍTICO”: 

 



29 

 

 

 

 

3.2.2 Transferências Incondicionais: variável endóg ena 

 

 

O valor total de transferências incondicionais que será utilizado no modelo 

corresponde ao valor total do Fundo de Participação Municipal (FPM), principal 

transferência incondicional aos municípios. 

 

A origem desse fundo é a Constituição de 19889 e, embora possua regras bem 

definidas, as mesmas sofreram modificações ao longo do tempo. Inicialmente, 17% 

da arrecadação líquida do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) compunham o FPM. Esse percentual foi aumentando aos 

                                                           
9
 Art. 159, inciso I, alínea “b” e ADCT art. 34 §2º, incisos I e III). 

Tabela 1: Variáveis "COMPETIÇÃO POLÍTICA" e "CICLO POLÍTICO"

Grupo Variável Descrição

DUMMY PRESIDENTE
variável dummy igual a 1 se partido do atual prefeito for da 
mesma coligação do presidente da República

DUMMY GOVERNADOR
variável dummy igual a 1 se partido do atual prefeito for o 
mesmo da mesma coligação do governador do Estado

REELEIÇÃO variável dummy igual a 1 se o atual prefeito foi reeleito

2º TURNO
variável dummy igual a 1 se houve segundo turno na 
eleição que elegeu o aual prefeito

HHI
índice de concentração partidária na câmara dos 
vereadores em cada município

VOTOS VENCEDOR % de votos recebidos pelo atual prefeito 

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO
% de votos recebidos pelo prefeito eleito. Se o ano for 
ano de eleição, essa variável será o resultado da eleição 
no presente ano

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO
iteração de % de votos recebidos pelo atual prefeito com 
a dummy ano eleição

MARGEM margem % de vitória do atual prefeito 

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO
iteração de margem % de vitória do atual prefeito com a 
dummy ano eleição

DUMMY ANO ELEIÇÃO
variável que entra indiretamente no modelo: igual a 1 se o 
ano é de eleição

DUMMY ANO ELEIÇÃO * 
iteração dummy ano eleição com as transferências

COMPETIÇÃO 
POLÍTICA

CICLO POLÍTICO

FGBH4IJGÊH;LB43
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poucos até atingir 22,5% em 1993. Em 2007, houve uma última alteração: foi 

adicionado 1% ao percentual vigente através de uma Emenda Constitucional10. 

 

Os critérios de distribuição do FPM são os seguintes: 10% é direcionado às capitais; 

86,4%, aos municípios do interior; e 3,6% aos municípios do interior com mais de 

142.633 habitantes (esses municípios são denominados de “reserva”). Para as 

capitais e municípios da reserva, é aplicado um fator populacional de renda per 

capita para definir a divisão do FPM dentro desses grupos. Para os municípios do 

interior somente é utilizado um fator populacional.  

 

Embora a regra seja estabelecida por lei está sujeita a influências externas: após a 

determinação do coeficiente para cada ano, os municípios têm 30 dias após a 

publicação dos coeficientes calculados para cada exercício para contesta-los e 

existem casos em que o coeficiente anterior (maior) foi mantido a despeito de 

diminuição populacional ocorrida no município em questão. Nesses casos, é 

possível que o status político de cada município tenha papel importante na definição 

de uma regra diferente para dado município.  

 

Portanto, para estimar a diferencial considerando o FPM como variável dependente 

conforme a equação (11) estabelece é necessário, antes, definir uma variável 

instrumental para tratar a endogenidade que pode existir entre diferencial e definição 

dos montantes de FPM de cada município. 

 

Mattos, Rocha e Arvate (2011) propõem o cálculo do FPM segundo os coeficientes 

calculados para um ano específico e estritamente segundo a regra estabelecida em 

lei para construção de um instrumento. Assim, justificam os autores, teremos um 

instrumento válido já que: a regra é definida por lei e, portanto exógena.  

 

No presente estudo, entretanto, os coeficientes para cálculo da variável instrumental 

serão aqueles calculados somente para 2007: essa manobra tem intuito de eliminar 

um viés de tempo. Para mais detalhes sobre a regra e o cálculo dessa variável 

instrumental, vide apêndice. 

                                                           
10

 Emenda Constitucional nº 55, de 20 de setembro de 2007: acrescentou uma alínea “d” ao art. 159, inciso I.  
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3.3 Dados 

 

 

Essa seção tem o intuito de descrever as informações que serão utilizadas tanto na 

decomposição de Oaxaca quanto no modelo do diferencial salarial público-privado. 

A unidade de observação será cada município brasileiro para o período de 2002 a 

2012. 

 

 

3.3.1 Dados Decomposição de Oaxaca 

 

 

Assim como Marconi et al. (2009) e Simões (2013), utilizaremos a decomposição de 

Oaxaca para a construção do diferencial salarial entre setor público e privado como 

proxy para a apropriação das transferências incondicionais. 

 

Relembrando a equação salarial (10) que será estimada para cada setor: 

(10) ln�4	5á7-8!9� = �% + �:;	7	�<=7í?<-�	?	@é�-	?!9 + ��BC8 + D!9; 
 

onde o vetor Características Médias  dos trabalhadores do setor em questão será 

composto pelas seguintes variáveis: sexo (composição média do setor em % de 

homens sobre o total de trabalhadores); média de anos de estudo; média de 

experiência; média de idade e, por fim, média de tamanho de estabelecimento. O 

vetor Ano  corresponde às variáveis de dummy ano: igual a 1 se corresponder a um 

ano específico e 0, em caso contrário. Essas dummies tem a função de representar 

todo efeito que ocorrências específicas dos anos que representam podem ter sobre 

a dinâmica salarial do setor em questão. Por fim, Salário será o salário mínimo 

normalizado para salário mínimo de 40 horas semanais. 

 

Todas as informações para compor as variáveis a cima citadas foram retiradas da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho para os 
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anos de 2002 a 2012. Os setores para os quais calcularemos a equação de salário 

serão: 

1) Setor Privado Total: todos os trabalhadores empregados em 

estabelecimentos de natureza jurídica diferente de setor público e sob regime 

CLT; 

2) Setor Público Total: todos os trabalhadores empregados em estabelecimentos 

de natureza jurídica igual a setor público e sob regimes CLT e Estatutário; 

3) Setor Público Estatutário: todos os trabalhadores empregados em 

estabelecimentos de natureza jurídica igual a setor público e sob regime 

Estatutário; 

4) Setor Privado Industrial: todos os trabalhadores empregados na indústria sob 

regime CLT; 

 

Estatísticas descritivas de cada setor: 

 

 

 

Tabela 2: Estatísticas descritivas da amostra do se tor privado total

Observações Média Desvio padrão Máximo Mínimo
Varável dependente
ln (salário) 60797 0,6117974 0,3426138 3,913233 -0,3763477

Variáveis independentes
Sexo 60798 0,7285091 0,1314526 1 0

Escolaridade 60798 7,913807 1,685177 15 0

Escolaridade² 60798 65,46811 25,70919 225 0

Idade 60798 33,06674 2,460641 61 16

Idade² 60798 1099,464 171,4539 3721 256

Experiência 60798 33,57075 19,279 373,9 0,6666667

Experiência² 60798 1498,669 3309,706 139801,2 0,4444445

Tamanho do Estabelecimento 60798 80,73881 141,1458 996,514 0

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
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Tabela 3: Estatísticas descritivas da amostra do se tor público total

Observações Média Desvio padrão Máximo Mínimo
Varável dependente
ln (salário) 60570 0,9524751 0,4706143 4,513531 -0,5314463

Variáveis independentes
Sexo 60570 0,3846207 0,0955366 1 0

Escolaridade 60570 9,816098 1,385572 15 0,1383963

Escolaridade² 60570 98,27555 26,65981 225 0,0191535

Idade 60570 39,32264 2,633342 98 20

Idade² 60570 1553,205 210,2594 9604 400

Experiência 60570 91,20861 34,68476 472,7 1,9

Experiência² 60570 9522,024 7456,624 223445,3 3,61

Tamanho do Estabelecimento 60570 440,766 295,6132 1000 0

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

Tabela 4: Estatísticas descritivas da amostra do se tor público estatutário

Observações Média Desvio padrão Máximo Mínimo
Varável dependente
ln (salário) 59623 0,9758751 0,5052306 5,773309 -0,5314463

Variáveis independentes
Sexo 59628 0,3948418 0,1180191 1 0

Escolaridade 59628 9,921621 1,511866 15 0

Escolaridade² 59628 100,7243 29,98867 225 0

Idade 59628 39,616 3,24525 98 20

Idade² 59628 1579,959 270,9181 9604 400

Experiência 59628 92,6623 39,78698 531,4 0,4666667

Experiência² 59628 10169,28 9576,885 282386 0,2177778

Tamanho do Estabelecimento 59628 434,1209 298,1011 1000 0

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

Tabela 5: Estatísticas descritivas da amostra do se tor privado industrial

Observações Média Desvio padrão Máximo Mínimo
Varável dependente
ln (salário) 51576 0,4905987 0,4406673 4,269698 -1,054161

Variáveis independentes
Sexo 51589 0,7613546 0,1966725 1 0

Escolaridade 51589 7,847298 1,794899 15 0

Escolaridade² 51589 64,80168 26,51056 225 0

Idade 51589 32,19891 3,796839 86 15

Idade² 51589 1051,185 268,9195 7396 225

Experiência 51589 32,23549 21,35807 360,5 0,2

Experiência² 51589 1495,285 3173,691 129960,3 0,04

Tamanho do Estabelecimento 51589 113,1149 192,671 1000 0

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
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Após a estimativa dos parâmetros correspondentes a cada uma das características 

relevantes à definição dos salários em cada um dos setores, será assumida a 

hipótese de que, na ausência de diferenciação, a estrutura salarial que prevaleceria 

seria a estrutura salarial do setor privado. Desse modo, utilizando (9), o diferencial 

salarial entre setor público e privado será calculado. Chegando às seguintes 

medidas de diferencial: 

a) Diferencial setor público total – privado total; 

b) Diferencial setor público total – privado indústria; 

c) Diferencial setor público estatutário – privado total; 

d) Diferencial setor público estatutário – privado indústria; 

 

3.3.2 Dados da equação de Diferencial Salarial Públ ico-Privado 

 

  

Relembrando o modelo do diferencial salarial público-privado que será utilizado: 

 

(11) 

E!9 = �% + �:FGBH4IJGÊH;LB43 +	��;M@NJFLÇÃM	NMQÍFL;B
+	�S��@@E	BHM	JQJLÇÃM ∗ FGBH4IJGÊH;LB43
+�UVG�NM4	LHFJGJ44J +	�WI�H;LMHÁGLM	NÚZQL;M +	�[BC8
+ \! + D! 

A variável TRANSFERÊNCIAS a ser utilizada serão os montantes de FPM 

distribuídos para cada município. Como argumentado na seção 3.2, essa variável é 

endógena. Portanto, deverá ser obtida no primeiro estágio: 

 

(12) 

FGBH4I!9	 = �% + �:LH4FG�@JHFM +	��;M@NJFLÇÃM	NMQÍFL;B
+	�S��@@E	BHM	JQJLÇÃM ∗ LH4FG�@JHFM
+ �UVG�NM4	LHFJGJ44J +	�WI�H;LMHÁGLM	NÚZQL;M +	�[BC8
+ \! + D! 

em que o “INSTRUMENTO” utilizado será o FPM calculado (seção 3.2). 

 

 

O grupo de variáveis “COMPETIÇÃO POLÍTICA” e a iteração DUMMY ELEIÇÃO 

com as TRASNFERÊNCIAS são os principais componentes desse estudo e devem 
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colaborar para esclarecer seus respectivos papéis no diferencial salarial público-

privado. Essas variáveis foram construídas através das estatísticas das eleições 

municipais de 2000 a 2012 disponíveis na página do Tribunal Superior Eleitoral. 

Suas devidas composições já foram descritas na subseção 3.2.1. 

 

O grupo de variáveis GRUPOS INTERESSE representa todos os demais atores que 

disputam com a burocracia os recursos provenientes das transferências. Para 

representar os setores da economia Indústria, Agropecuária e Serviços, serão 

utilizadas as contribuições anuais desses setores para as receitas municipais 

correntes de cada município (informações retiradas da FINBRA).  O IDHM, Índice de 

Desenvolvimento Humano, retirado do Atlas de Desenvolvimento Humano 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD), será utilizado 

como proxy da demanda por serviços públicos em cada município. Por fim, a 

proporção de idosos na população total de cada município, representada na variável 

IDOSOS, será mais um grupo com interesses sobre a verba proveniente das 

transferências incondicionais. 

 

Finalmente, FUNCPUBLICO, a proporção de funcionários públicos com relação ao 

total de funcionários em cada município, representa o tamanho do setor público em 

cada município. 

 

Também aqui, serão utilizadas dummies de ano. Além disso, para expurgar o efeito 

escala, todas as variáveis que representam valores monetários serão tratadas ou em 

base per capita ou relativas às receitas correntes de cada município. 

 

Estatísticas descritivas variáveis modelo de diferencial salarial: 
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4. Resultados 

 

 

4.1 Resultados da Regressão de Salários para cada S etor (equação 10) 

 

 

Utilizando os dados da RAIS, conforme o descrito na seção anterior, regredimos o 

logaritmo natural do salário contra suas variáveis explicativas para os setores: 

Privado Total, Público Total, Privado Indústria e Público Estatutário (equação 10). As 

características de cada um desses setores obtiveram os seguintes coeficientes: 

 

Tabela 6: Estatísticas descritivas das variáveis in dependentes utilizadas na verificação da hipótese d e apropriação

Variáveis independentes Observações Média Desvio padrã o Máximo Mínimo
Instrumento 61158 714,2492 546,2268 7669,637 0

FPM 59381 732,0545 599,08 53974,48 0

Indústria 59381 0,9937461 17,94781 1471,071 0

Agropecuária 59381 0,2213426 1,980307 129,3753 -0,0438371

Serviços 59381 19,19166 63,25706 10914,76 -60,02361

Instrumento 59401 0,3838339 0,2010647 23,48989 0

FPM 59401 0,3908917 0,1472418 2,834106 0

Indústria 59401 0,000551 0,0081873 0,8278382 0

Agropecuária 59401 0,0001069 0,0009176 0,0437988 -0,00000798

Serviços 59401 0,0106074 0,0233563 0,4322436 -0,0476194

PIB per capita 61196 9,749462 11,89784 511,9672 0,8796926

IDHM 61215 0,6164297 0,0949174 0,8706547 0,2497377

IDOSOS 61197 0,1068739 0,0323069 0,2983219 0,0101053

FUNCPUBLICO 60537 0,4713005 0,2887676 1 0

DUMMY PRESIDENTE 61100 0,2883797 0,4530124 1 0

DUMMY GOVERNADOR 61100 0,0490835 0,2160441 1 0

REELEIÇÃO 61308 27,1515 43,9127 99 0

2º TURNO 61100 0,0062357 0,0787204 1 0

HHI 61556 0,749285 0,0999791 1 0

VOTOS VENCEDOR 61100 0,5571721 0,124708 1,233957 0

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO 61308 3393,257 58148,43 999999 0

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO 61136 0,1478107 0,2489974 1,233957 0

MARGEM 61100 0,1795801 0,2064649 1 0

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO 61136 0,0456201 0,1255844 1 0

Fonte: dados do estudo.
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Tabela 7: Resultados das Regressões de Salários por  Setor

LN (Salário Setor 
Privado Total)

LN (Salário Setor 
Público Total)

LN (Salário Setor 
Industrial)

LN (Salário Setor 
Público 

Estatutário)

Sexo .43838668*** .40267783*** .28777032*** .43739714***  

Escolaridade .0564418*** .08320634*** .01540003 .05079887***  

Escolaridade² .00108065* -.00253719*** .00193059*** .00004513     

Idade .06966279*** .0577601*** .05085917*** .04728534***  

Idade² -.00066256*** -.00057901*** -.00056543*** -.00039982***  

Experiência .00198226*** -.00088312** .00096885*** -.00033436     

Experiência² 0,003041 3.366e-06* 0,0005788 0,001717

Tamanho do Estabelecimento .00033868*** -.00003707** .00031495*** -.00010293***  

Dummies de ano sim sim sim sim

Constante -1.6666763*** -.95145325*** -.91328211*** -.74144192***  

*p<10% , **p<5% , ***p<1%  

 

 

4.2 Resultados das Regressões de Diferencial Salari al Público-Privado  

 

  

Os parâmetros encontrados nas regressões de salários de cada um dos quatro 

setores analisados foram utilizados, então, para gerar a medida de diferencial 

salarial através da equação 9. Essa medida, em seguida, foi utilizada como variável 

dependente na equação 11. Antes disso, no entanto, a variável TRANSFERÊNCIAS 

e a iteração das variáveis DUMMY ANO ELEIÇÃO e TRANSFERÊNCIAS, formando 

a variável ANO ELEIÇÃO foram calculadas através do primeiro estágio (equação 

11). Somente então, foi estimada a equação 12. Os resultados alcançados estão 

descritos nas tabelas de 8 a 11, para as regressões que utilizaram base 

populacional e nas tabelas de 12 a 15, para as regressões que utilizaram base 

receitas correntes.  
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(1) (2) (3)

FPM .00001119*** .0000112*** .00001113***

ANO ELEIÇÃO -0,0008944 -0,0009026 -0,0008304

DUMMY PRESIDENTE .00251121*** .00250594*** .00252754***

DUMMY GOVERNADOR -.00027608 -.00027116 -.00030664

REELEIÇÃO -.0046688*** -.00470191*** -.00453436***

2º TURNO -.00397149 -.00404928 -.00438185

HHI .00934772* .00957649** .00836991*

VOTOS VENCEDOR .00158933

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO .00077967

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00195743 .00216524

MARGEM -.00171074

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00026425

CONSTANTE .36378943*** .36298047*** .36640115***

CONTROLES sim sim sim

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 8: Resultados das Regressões de Diferencial Salarial Setor Público Total versus Setor 
Privado Total - Base Populacional

(1) (2) (3)

FPM .00001649*** .00001649*** .00001644***

ANO ELEIÇÃO -2.798e-06** -2.803e-06** -2.777e-06**

DUMMY PRESIDENTE .00342366*** .00342136*** .00343347***

DUMMY GOVERNADOR .00210519 .00210922 .00206073

REELEIÇÃO -.0050093*** -.00504045*** -.00485447***

2º TURNO -.00032759 .00009801 -.0006969

HHI -.00183093 -.00163148 -.00290623

VOTOS VENCEDOR -.00278587

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO -.00350189

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00127655 .00146003

MARGEM -.00457275**

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00097435

CONSTANTE .46088421*** .46024616*** .46112644***

CONTROLES sim sim sim

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 9: Resultados das Regressões de Diferencial Salarial Setor Público Estatutário versus 
Setor Privado Total - Base Populacional
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(1) (2) (3)

FPM .00001875*** .00001875*** .00001875***

ANO ELEIÇÃO -1.572e-06** -1.576e-06** -1.642e-06**

DUMMY PRESIDENTE .00217477*** .0021728*** .00218094***

DUMMY GOVERNADOR .00094468 .00094791 .00092808

REELEIÇÃO -.00140992*** -.00143165*** -.00135636***

2º TURNO -.0022892 -.0020677 -.00240222

HHI .01351527*** .01365622*** .01313498***

VOTOS VENCEDOR -.00129991

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO -.0018033

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00470325 -.00457484

MARGEM -.00205683*

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00324681*

CONSTANTE .42581714*** .425358*** .42373982***

CONTROLES sim sim sim

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 10: Resultados das Regressões de Diferencial  Salarial Setor Público Total versus Setor 
Privado Indústria - Base Populacional

(1) (2) (3)

FPM .00002113*** .00002112*** .00002114***

ANO ELEIÇÃO -2.683e-06*** -2.686e-06*** -2.805e-06***

DUMMY PRESIDENTE .00181281*** .00181251*** .00180917***

DUMMY GOVERNADOR .0043116*** .00431504*** .00429477***

REELEIÇÃO -.00210408*** -.00213027*** -.00209087***

2º TURNO -.00034292 .00030895 -.00026325

HHI .00359478 .00375239 .00350875

VOTOS VENCEDOR -.00487083**

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO -.00544187**

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00642596 -.00628061

MARGEM -.00367702**

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00360077

CONSTANTE .50880034*** .50834365*** .50382226***

CONTROLES sim sim sim

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 11: Resultados das Regressões de Diferencial  Salarial Setor Público Estatutário versus 
Setor Privado Indústria - Base Populacional
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(1) (2) (3)

FPM .01804754 .01806224 .01804628

ANO ELEIÇÃO -.00754478 -.00757023 -.00722566

DUMMY PRESIDENTE .00247834*** .00247339*** .00249549***

DUMMY GOVERNADOR -.00015843 -.0001537 -.00019054

REELEIÇÃO -.00449643*** -.00452729*** -.00436739***

2º TURNO -.00388646 -.00396081 -.00430022

HHI .00998485** .01019926** .00899389*

VOTOS VENCEDOR .00150296

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO .00074514

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00300882 .00320172

MARGEM -.00179013

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00036353

CONSTANTE .35256321*** .35179963*** .35568805***

CONTROLES sim sim sim

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 12: Resultados das Regressões de Diferencial  Salarial Setor Público Total versus Setor 
Privado Total - Base Receitas Correntes

(1) (2) (3)

FPM .12975834* .12978615* .12969567*

ANO ELEIÇÃO -.00844093 -.00845536 -.00824458

DUMMY PRESIDENTE .00318499*** .0031828*** .00319747***

DUMMY GOVERNADOR .00173082 .00173417 .00168548

REELEIÇÃO -.00466076*** -.00468771*** -.00449657***

2º TURNO -.00045249 -.00011933 -.00087439

HHI -.00183944 -.00166655 -.00300687

VOTOS VENCEDOR -.00210875

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO -.00273207

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00216639 .00232453

MARGEM -.00430703**

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00113915

CONSTANTE .37510558*** .37452843*** .37628154***

CONTROLES sim sim sim

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 13: Resultados das Regressões de Diferencial  Salarial Setor Público Estatutário versus 
Setor Privado Total - Base Receitas Correntes
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O coeficiente da variável FPM foi positivo em todas as regressões rodadas e 

significativo em praticamente todas. Esse resultado já era esperado e é o mesmo 

obtido por Marconi et. al. (2009) quando analisou a hipótese de apropriação em 

forma de salários por parte da burocracia estadual quando ocorre um aumento do 

FPE; também é o mesmo obtido por Simões (2013) quando fez a mesma análise 

(1) (2) (3)

FPM .12830252*** .12831748*** .12839182***

ANO ELEIÇÃO .00793155 .00792122 .00753515

DUMMY PRESIDENTE .00191968*** .00191797*** .00192735***

DUMMY GOVERNADOR .00060635 .00060876 .00058905

REELEIÇÃO -.00101708** -.0010335** -.00094574*

2º TURNO -.00225597 -.00212596 -.00242056

HHI .01407996*** .01418763*** .01360985***

VOTOS VENCEDOR -.00065986

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO -.00104475

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00473244 -.00463513

MARGEM -.00172686

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00285426

CONSTANTE .33885601*** .33849041*** .33712094***

CONTROLES sim sim sim

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 14: Resultados das Regressões de Diferencial  Salarial Setor Público Total versus Setor 
Privado Indústria - Base Receitas Correntes

(1) (2) (3)

FPM .1841462*** .18417808*** .18429074***

ANO ELEIÇÃO .00927666 .00927132 .00865565

DUMMY PRESIDENTE .00146316** .00146308** .00146223**

DUMMY GOVERNADOR .00374089*** .00374322*** .00372311***

REELEIÇÃO -.00163904** -.00165887** -.00159838**

2º TURNO -.00054433 -.00002486 -.00054159

HHI .00379914 .00391573 .00357519

VOTOS VENCEDOR -.00391395

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO -.00434206*

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00687979* -.0067724*

MARGEM -.00321638**

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00325512

CONSTANTE .38381304*** .38345681*** .37916616***

CONTROLES sim sim sim

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 15: Resultados das Regressões de Diferencial  Salarial Setor Público Estatutário versus 
Setor Privado Indústria - Base Receitas Correntes
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para os municípios brasileiros. No entanto, o objetivo aqui é outro: entender a 

participação do ciclo político e da competição política no diferencial salarial entre os 

setores público e privado. 

 

O coeficiente encontrado para DUMMY PRESIDENTE foi positivo e significativo em 

todas as regressões rodadas, ou seja, nos municípios em que o prefeito é da mesma 

coligação do Presidente, o diferencial salarial público-privado é maior do que nos 

demais. Em magnitude, se tomarmos como exemplo a regressão (3) da tabela 11, 

temos que nos municípios em que o prefeito é da mesma coligação do Presidente, 

há um acréscimo de 0,00180917 ao logaritmo de D+1 (onde D é a medida de 

diferencial salarial setor público privado). Ou seja, se em um município temos um 

diferencial salarial de 10%, e seu prefeito é da mesma coligação do Presidente (e o 

prefeito anterior não estava na mesma situação), então, esse diferencial salarial 

passará a ser 10,2%. 

 

O coeficiente de REELEIÇÃO, por sua vez, foi negativo e significativo em todas as 

regressões rodadas. Isso significa que nos municípios em que o prefeito foi reeleito, 

o diferencial salário público-privado é menor do que nos demais. Em magnitude, se 

tomarmos como exemplo a regressão (3) da tabela 11, temos que nos municípios 

em que o prefeito foi reeleito, há um decréscimo de -0,00209087 ao logaritmo de 

D+1 (onde D é a medida de diferencial salarial setor público privado). Ou seja, se em 

um município temos um diferencial salarial de 10%, e seu prefeito é reeleito, então, 

esse diferencial salarial passará a ser 9,77%. 

 

Já para HHI, o sinal dos coeficientes não foi consistente. No entanto, nos casos em 

que obtivemos coeficiente significativo, seu sinal foi positivo. Sua interpretação é a 

seguinte: quanto maior a concentração partidária na câmara municipal, maior será o 

diferencial salarial público-privado. Em magnitude, se tomarmos como exemplo a 

regressão (3) da tabela 10, temos que um aumento de 1 ponto percentual no HHI 

determina um acréscimo de 0,01313498 no logaritmo de D+1 (onde D é a medida de 

diferencial salarial setor público privado). Ou seja, se em um município temos um 

diferencial salarial de 10%, o aumento de 1 ponto percentual no HHI eleva esse 

diferencial salarial para 11,45%. 
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Também não obtivemos coeficiente com sinal robusto para a variável MARGEM. 

Sem embargo, nos casos em que os coeficientes são significativos, seu sinal é 

negativo. Ou seja, quanto maior a margem de vitória do prefeito eleito, menor será o 

diferencial salarial público-privado. O mesmo resultado foi obtido para MARGEM x 

DUMMY ANO ELEIÇÃO. Em magnitude, se tomarmos como exemplo a regressão 

(3) da tabela 11, temos que um aumento de 1 ponto percentual na margem de vitória 

do prefeito eleito determina um decréscimo de -0,00367702 no logaritmo de D+1 

(onde D é a medida de diferencial salarial setor público privado). Ou seja, se em um 

município temos um diferencial salarial de 10%, o aumento de 1 ponto percentual na 

margem de vitória do prefeito eleito diminui esse diferencial salarial para 9,6%. 

 

Analogamente, o sinal dos coeficientes de VOTOS VENCEDOR também são 

inconsistentes. Nos casos em que temos coeficientes significativos, seu sinal é 

negativo. Assim, quanto maior o percentual de votos obtidos pelo atual prefeito, 

menor será o diferencial salário público-privado. O mesmo resultado foi obtido para 

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO e VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO. Em 

magnitude, se tomarmos como exemplo a regressão (1) da tabela 11, temos que um 

aumento de 1 ponto percentual no % de votos do prefeito eleito determina um 

decréscimo de -0,00544187 no logaritmo de D+1 (onde D é a medida de diferencial 

salarial setor público privado). Ou seja, se em um município temos um diferencial 

salarial de 10%, o aumento de 1 ponto percentual no % de votos do prefeito eleito 

diminui esse diferencial salarial para 9,4%. 

 

Para a variável DUMMY GOVERNADOR o sinal dos coeficientes não foi robusto. 

Entretanto, nos casos em que os coeficientes são significativos, seu sinal é positivo. 

Assim, nos municípios em que o prefeito é da mesma coligação do Governador de 

seu Estado, o diferencial salarial público-privado é maior do que nos demais. Em 

magnitude, se tomarmos como exemplo a regressão (3) da tabela 11, temos que nos 

municípios em que o prefeito é da mesma coligação do Governador, há um 

acréscimo de 0,00429477 ao logaritmo de D+1 (onde D é a medida de diferencial 

salarial setor público privado). Ou seja, se em um município temos um diferencial 

salarial de 10%, e seu prefeito é da mesma coligação do Governador (e o prefeito 

anterior não estava na mesma situação), então, esse diferencial salarial passará a 
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ser 10,47%. Em magnitude, se tomarmos como exemplo a regressão (3) da tabela 

10, temos que em ano de eleição há um decréscimo de -0,002805 no logaritmo de 

D+1 (onde D é a medida de diferencial salarial setor público privado). Ou seja, em 

ano de eleição podemos esperar uma diminuição de um diferencial de 10% para 

9,69%. 

 

Para o variável ANO ELEIÇÃO, somente em algumas das regressões em que foi 

utilizada base populacional obtivemos coeficiente de sinal negativo e significativo. A 

interpretação desse resultado seria: em anos de eleição a parte do diferencial 

salarial que é explicado pelas apropriações de recursos do FPM é menor do que nos 

demais anos.  

 

Por fim, para a variável 2º TURNO não foi obtido coeficiente conclusivo.  

 

O modelo indica, portanto, que: 

- Pertencer à mesma coligação do Presidente ou do Governador determina, 

em média, um maior diferencial salarial público privado; 

- Um Poder Legislativo mais concentrado determina, em média, um maior 

diferencial salarial público-privado; 

- Se reeleição é sinal de aprovação popular, pode indicar uma “menor 

competição política”. Assim, esse indicativo de “menor competição política” leva a 

uma menor diferencial salarial público-privado.  

- Analogamente, se um alto percentual de votos do prefeito eleito ou uma alta 

margem de vitória desse prefeito eleito também são sinais de aprovação popular e 

podem indicar uma “menor competição política”, esses indicativos de “menor 

competição política” levam a um menor diferencial salarial público-privado.   

 

 

5. Considerações Finais  

 

 

Os resultados obtidos nesse estudo indicam que existe uma relação positiva entre 

competição política e poder da burocracia no Brasil já que em momentos de 
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maior/menor competição política, o diferencial salarial setor público-privado é 

maior/menor.  

 

A relação encontrada entre ano de eleição e poder da burocracia em parte das 

regressões rodadas foi uma relação negativa. Esse resultado está de acordo com o 

observado por Costa (2006): que a probabilidade de reeleição dos prefeitos no Brasil 

está relacionada à expansão de despesas e receitas de transferências ao longo de 

seu mandato e não necessariamente no ano de eleição. 

 

Portanto, embora a existência de ciclo político no diferencial salarial setor público-

privado não tenha sido comprovada, existem indícios de que esse diferencial é 

afetado pelo nível de competição política em cada município, tanto no Executivo, 

quanto no Legislativo.  

 

A partir dos resultados aqui obtidos, algumas melhorias e análises adicionais podem 

ser realizadas. Por melhorias, podemos citar o tratamento da endogeneidade das 

variáveis de competição política. Já por análise adicional, seria interessante 

compreender se existe relação entre a apropriação de transferências incondicionais 

por parte da burocracia em forma de aumentos salariais e a competição política nos 

municípios brasileiros. 
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ANEXO A - Tabelas completas das regressões de difer encial salarial 
 

 

       

 

 

 

(1) (2) (3)

FPM .00001119*** .0000112*** .00001113***

ANO ELEIÇÃO -0,0008944 -0,0009026 -0,0008304

DUMMY PRESIDENTE .00251121*** .00250594*** .00252754***

DUMMY GOVERNADOR -.00027608 -.00027116 -.00030664

REELEIÇÃO -.0046688*** -.00470191*** -.00453436***

2º TURNO -.00397149 -.00404928 -.00438185

HHI .00934772* .00957649** .00836991*

VOTOS VENCEDOR .00158933

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO .00077967

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00195743 .00216524

MARGEM -.00171074

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00026425

CONSTANTE .36378943*** .36298047*** .36640115***

dummy 2002 .33365481*** .33705686*** .31936931***

dummy 2003 .3186322*** .32203322*** .30434867***

dummy 2004 .30571689*** .30900777*** .2924242***

dummy 2005 -.13090403*** -.13077159*** -.13192224***

dummy 2006 -.11260389*** -.11247322*** -.11361805***

dummy 2007 -.10142918*** -.10129937*** -.10244088***

dummy 2008 -.06478343*** -.06476748*** -.06477898***

dummy 2009 -.04531648*** -.04521072*** -.04624394***

dummy 2010 -.04173738*** -.04163327*** -.04266063***

dummy 2011 -.02502168*** -.02492084*** -.02593344***

dummy 2012 (omitted) (omitted) (omitted)

PIB -.00015217*** -.00015227*** -.0001517***

INDÚSTRIA .00002724 .00002728 .00002714

AGROPECUÁRIA .00013213 .00013249 .00013022

SERVIÇOS -0,0034 -0,00342 -0,003342

IDHM -.45874166*** -.458614*** -.45904887***

IDOSOS -.00257747 -.00268452 -.00224852

FUNCPUBLICO -.11658335*** -.1165778*** -.11661398***

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 8: Resultados das Regressões de Diferencial Salarial Setor Público Total versus Setor 
Privado Total - Base Populacional
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(1) (2) (3)

FPM .00001649*** .00001649*** .00001644***

ANO ELEIÇÃO -2.798e-06** -2.803e-06** -2.777e-06**

DUMMY PRESIDENTE .00342366*** .00342136*** .00343347***

DUMMY GOVERNADOR .00210519 .00210922 .00206073

REELEIÇÃO -.0050093*** -.00504045*** -.00485447***

2º TURNO -.00032759 .00009801 -.0006969

HHI -.00183093 -.00163148 -.00290623

VOTOS VENCEDOR -.00278587

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO -.00350189

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00127655 .00146003

MARGEM -.00457275**

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00097435

CONSTANTE .46088421*** .46024616*** .46112644***

dummy 2002 .37146538*** .37463862*** .35562371***

dummy 2003 .35930028*** .36247313*** .34345858***

dummy 2004 .34662338*** .34969964*** .33130848***

dummy 2005 -.12606655*** -.12596033*** -.12662625***

dummy 2006 -.11234554*** -.11223931*** -.11290545***

dummy 2007 -.09978536*** -.09967776*** -.10034316***

dummy 2008 -.06143028*** -.06142208*** -.06146683***

dummy 2009 -.04217493*** -.04208553*** -.04267418***

dummy 2010 -.04343898*** -.04334948*** -.04393765***

dummy 2011 -.02696564*** -.02687607*** -.02745592***

dummy 2012 (omitted) (omitted) (omitted)

PIB -.00006381 -.00006379 -.00006315

INDÚSTRIA -.00001778 -.00001775 -.00001795

AGROPECUÁRIA .00012643 .00012677 .00012363

SERVIÇOS -0,002514 -0,002528 -0,002494

IDHM -.57182163*** -.57180262*** -.5718553***

IDOSOS .01422234 .01413391 .01424882

FUNCPUBLICO -.15770382*** -.15770105*** -.15776289***

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 9: Resultados das Regressões de Diferencial Salarial Setor Público Estatutário versus 
Setor Privado Total - Base Populacional



51 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3)

FPM .00001875*** .00001875*** .00001875***

ANO ELEIÇÃO -1.572e-06** -1.576e-06** -1.642e-06**

DUMMY PRESIDENTE .00217477*** .0021728*** .00218094***

DUMMY GOVERNADOR .00094468 .00094791 .00092808

REELEIÇÃO -.00140992*** -.00143165*** -.00135636***

2º TURNO -.0022892 -.0020677 -.00240222

HHI .01351527*** .01365622*** .01313498***

VOTOS VENCEDOR -.00129991

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO -.0018033

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00470325 -.00457484

MARGEM -.00205683*

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00324681*

CONSTANTE .42581714*** .425358*** .42373982***

dummy 2002 .08013896 .08235554* .07668648

dummy 2003 .06255909 .06477534 .05910946

dummy 2004 .05827155 .0604201 .05282758

dummy 2005 -.0832308*** -.08315518*** -.08139288***

dummy 2006 -.07682931*** -.07675389*** -.07499038***

dummy 2007 -.07303165*** -.07295545*** -.07118833***

dummy 2008 -.04670308*** -.04669659*** -.04683824***

dummy 2009 -.03584764*** -.0357846*** -.03397633***

dummy 2010 -.03798875*** -.03792585*** -.03611395***

dummy 2011 -.0238481*** -.02378569*** -.02197039***

dummy 2012 (omitted) (omitted) (omitted)

PIB -.0002578*** -.00025779*** -.00025718***

INDÚSTRIA .00002083 .00002085 .00002061

AGROPECUÁRIA .00007203 .00007227 .00007125

SERVIÇOS -6.499e-06* -6.510e-06* -6.510e-06*

IDHM -.15781668*** -.1577901*** -.15802378***

IDOSOS .0953758*** .09530433*** .09518779***

FUNCPUBLICO -.15843425*** -.15843183*** -.15843522***

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 10: Resultados das Regressões de Diferencial  Salarial Setor Público Total versus Setor 
Privado Indústria - Base Populacional
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(1) (2) (3)

FPM .00002113*** .00002112*** .00002114***

ANO ELEIÇÃO -2.683e-06*** -2.686e-06*** -2.805e-06***

DUMMY PRESIDENTE .00181281*** .00181251*** .00180917***

DUMMY GOVERNADOR .0043116*** .00431504*** .00429477***

REELEIÇÃO -.00210408*** -.00213027*** -.00209087***

2º TURNO -.00034292 .00030895 -.00026325

HHI .00359478 .00375239 .00350875

VOTOS VENCEDOR -.00487083**

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO -.00544187**

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00642596 -.00628061

MARGEM -.00367702**

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00360077

CONSTANTE .50880034*** .50834365*** .50382226***

dummy 2002 .15466076** .15731101** .15603848**

dummy 2003 .13891284** .14156316** .14029157**

dummy 2004 .13423977** .13681403** .13277061**

dummy 2005 -.07770566*** -.07762899*** -.07501486***

dummy 2006 -.07555249*** -.07547474*** -.07286472***

dummy 2007 -.06947903*** -.06939865*** -.06678705***

dummy 2008 -.04199281*** -.04199037*** -.04215156***

dummy 2009 -.03329326*** -.03322524*** -.03062119***

dummy 2010 -.03965743*** -.03958827*** -.03698524***

dummy 2011 -.02549298*** -.02542193*** -.02282271***

dummy 2012 (omitted) (omitted) (omitted)

PIB -.00021109*** -.000211*** -.00021044***

INDÚSTRIA -0,004501 -0,004482 -0,004746

AGROPECUÁRIA .00009995 .00010024 .00009934

SERVIÇOS -0,004964 -0,004974 -0,005025

IDHM -.22668018*** -.22672795*** -.22662386***

IDOSOS .10440354*** .1043269*** .10388136***

FUNCPUBLICO -.20388795*** -.20388697*** -.20389875***

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 11: Resultados das Regressões de Diferencial  Salarial Setor Público Estatutário versus 
Setor Privado Indústria - Base Populacional



53 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3)

FPM .01804754 .01806224 .01804628

ANO ELEIÇÃO -.00754478 -.00757023 -.00722566

DUMMY PRESIDENTE .00247834*** .00247339*** .00249549***

DUMMY GOVERNADOR -.00015843 -.0001537 -.00019054

REELEIÇÃO -.00449643*** -.00452729*** -.00436739***

2º TURNO -.00388646 -.00396081 -.00430022

HHI .00998485** .01019926** .00899389*

VOTOS VENCEDOR .00150296

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO .00074514

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00300882 .00320172

MARGEM -.00179013

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00036353

CONSTANTE .35256321*** .35179963*** .35568805***

dummy 2002 .31399124*** .31715802*** .29976777***

dummy 2003 .2985004*** .30166582*** .2842818***

dummy 2004 .28784644*** .2909157*** .27508506***

dummy 2005 -.13314519*** -.13302537*** -.13463591***

dummy 2006 -.11447993*** -.11436144*** -.11596737***

dummy 2007 -.10332312*** -.10320531*** -.10480943***

dummy 2008 -.0644498*** -.0644332*** -.06441853***

dummy 2009 -.04742123*** -.04732597*** -.04881834***

dummy 2010 -.04367976*** -.04358587*** -.04507247***

dummy 2011 -.02603006*** -.02593825*** -.02741702***

dummy 2012 (omitted) (omitted) (omitted)

PIB -.00014391*** -.00014401*** -.00014321***

INDÚSTRIA .06902156 .06914083 .06870642

AGROPECUÁRIA -.00645861 -.00597397 -.00979502

SERVIÇOS -.0379019 -.03792207 -.03781205

IDHM -.44405589*** -.44392303*** -.4444562***

IDOSOS .04638499 .04631939 .04656338

FUNCPUBLICO -.11702296*** -.117018*** -.11705501***

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 12: Resultados das Regressões de Diferencial  Salarial Setor Público Total versus Setor 
Privado Total - Base Receitas Correntes
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(1) (2) (3)

FPM .12975834* .12978615* .12969567*

ANO ELEIÇÃO -.00844093 -.00845536 -.00824458

DUMMY PRESIDENTE .00318499*** .0031828*** .00319747***

DUMMY GOVERNADOR .00173082 .00173417 .00168548

REELEIÇÃO -.00466076*** -.00468771*** -.00449657***

2º TURNO -.00045249 -.00011933 -.00087439

HHI -.00183944 -.00166655 -.00300687

VOTOS VENCEDOR -.00210875

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO -.00273207

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00216639 .00232453

MARGEM -.00430703**

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO .00113915

CONSTANTE .37510558*** .37452843*** .37628154***

dummy 2002 .33505567*** .33780198*** .31789571***

dummy 2003 .32225939*** .32500546*** .30510245***

dummy 2004 .31256153*** .31522749*** .29632282***

dummy 2005 -.12790425*** -.12781232*** -.12886137***

dummy 2006 -.11371515*** -.11362341*** -.11467276***

dummy 2007 -.10192491*** -.10183229*** -.10288035***

dummy 2008 -.06319626*** -.06318818*** -.06321956***

dummy 2009 -.04340832*** -.04333141*** -.04429078***

dummy 2010 -.04330997*** -.04323276*** -.04419146***

dummy 2011 -.0275757*** -.02749946*** -.02845229***

dummy 2012 (omitted) (omitted) (omitted)

PIB -.00002742 -.00002742 -.00002665

INDÚSTRIA -.06061242 -.06054238 -.06087997

AGROPECUÁRIA .1302713 .13081411 .1247182

SERVIÇOS .04421527 .04418777 .04422248

IDHM -.49852427*** -.49848598*** -.4987091***

IDOSOS .03796602 .03786059 .03786142

FUNCPUBLICO -.1590941*** -.15909146*** -.15915208***

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 13: Resultados das Regressões de Diferencial  Salarial Setor Público Estatutário versus 
Setor Privado Total - Base Receitas Correntes
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(1) (2) (3)

FPM .12830252*** .12831748*** .12839182***

ANO ELEIÇÃO .00793155 .00792122 .00753515

DUMMY PRESIDENTE .00191968*** .00191797*** .00192735***

DUMMY GOVERNADOR .00060635 .00060876 .00058905

REELEIÇÃO -.00101708** -.0010335** -.00094574*

2º TURNO -.00225597 -.00212596 -.00242056

HHI .01407996*** .01418763*** .01360985***

VOTOS VENCEDOR -.00065986

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO -.00104475

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00473244 -.00463513

MARGEM -.00172686

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00285426

CONSTANTE .33885601*** .33849041*** .33712094***

dummy 2002 .04284706 .04452294 .03763384

dummy 2003 .02462684 .0263024 .01941595

dummy 2004 .01823195 .01985852 .01106426

dummy 2005 -.08125734*** -.08119987*** -.07942772***

dummy 2006 -.07426497*** -.07420776*** -.07243493***

dummy 2007 -.07108571*** -.07102812*** -.0692527***

dummy 2008 -.04935679*** -.04935086*** -.04949649***

dummy 2009 -.03310702*** -.0330596*** -.03123842***

dummy 2010 -.03384829*** -.03380092*** -.03197548***

dummy 2011 -.02016109*** -.02011447*** -.01828724***

dummy 2012 (omitted) (omitted) (omitted)

PIB -.0002067*** -.00020671*** -.00020643***

INDÚSTRIA .08606122** .0861128** .0856419**

AGROPECUÁRIA .08378045 .08410301 .08235667

SERVIÇOS -.00395615 -.00397047 -.00405286

IDHM -.08728277*** -.08724604*** -.087392***

IDOSOS .12771718*** .12765821*** .12753015***

FUNCPUBLICO -.1597351*** -.15973313*** -.15973762***

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 14: Resultados das Regressões de Diferencial  Salarial Setor Público Total versus Setor 
Privado Indústria - Base Receitas Correntes
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(1) (2) (3)

FPM .1841462*** .18417808*** .18429074***

ANO ELEIÇÃO .00927666 .00927132 .00865565

DUMMY PRESIDENTE .00146316** .00146308** .00146223**

DUMMY GOVERNADOR .00374089*** .00374322*** .00372311***

REELEIÇÃO -.00163904** -.00165887** -.00159838**

2º TURNO -.00054433 -.00002486 -.00054159

HHI .00379914 .00391573 .00357519

VOTOS VENCEDOR -.00391395

VOTOS VENCEDOR ANO ELEIÇÃO -.00434206*

VENCEDOR x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00687979* -.0067724*

MARGEM -.00321638**

MARGEM x DUMMY ANO ELEIÇÃO -.00325512

CONSTANTE .38381304*** .38345681*** .37916616***

dummy 2002 .11143391* .11343926* .11026955*

dummy 2003 .09494471 .09695057 .09378049

dummy 2004 .08787685 .08982747 .08373888

dummy 2005 -.07478988*** -.07473287*** -.07193546***

dummy 2006 -.072013*** -.07195536*** -.06916188***

dummy 2007 -.06692776*** -.06686822*** -.06407326***

dummy 2008 -.04570509*** -.04570401*** -.04588091***

dummy 2009 -.02942718*** -.02937614*** -.02658029***

dummy 2010 -.03379604*** -.03374365*** -.03094721***

dummy 2011 -.02098772*** -.02093541*** -.01814197***

dummy 2012 (omitted) (omitted) (omitted)

PIB -.00014676*** -.00014668*** -.0001466***

INDÚSTRIA -.0298251 -.02979345 -.03012845

AGROPECUÁRIA .19218038 .19268804 .19069845

SERVIÇOS .01680151 .01677563 .01659928

IDHM -.12618501*** -.12621396*** -.12598759***

IDOSOS .12227978*** .1221616*** .12175161***

FUNCPUBLICO -.20564973*** -.20564886*** -.20566099***

*p<10% , **p<5% , ***p<1% 

Tabela 15: Resultados das Regressões de Diferencial  Salarial Setor Público Estatutário versus 
Setor Privado Indústria - Base Receitas Correntes
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ANEXO B - Cálculo das Transferências  
 

O FPM para cada município definido a partir do cálculo de um coeficiente que é, 

então, multiplicado ao montante total destinado ao FPM. 

As regras para o cálculo do coeficiente para cada município variam a depender se o 

município é uma capital ou está no interior. Alguns municípios, denominados 

“reserva”, tem um coeficiente adicional. 

 

Capitais 

Às capitais são destinados 10% do total de recursos do FPM. 

Os coeficientes relativos às capitais são calculados com base em um fator 

populacional e um fator renda per capita. Para se obter o fator populacional é 

necessário obter a divisão da população da capital em questão pelo somatório das 

populações de todas as capitais. Cada população relativa calculada corresponderá, 

portanto, a um fator populacional. Veja a tabela abaixo: 

 

 

Já o fator renda per capita é calculado para cada Estado como a razão da renda per 

capita nacional pela renda per capita do Estado em questão multiplicada por cem. A 

tabela a seguir relaciona os índices obtidos no cálculo com os respectivos fatores a 

serem utilizados: 

População do município/População referência Fator
Até 0,02 2
Acima de 0,02 até 0,025 2,5
Acima de 0,025 até 0,03 3
Acima de 0,03 até 0,035 3,5
Acima de 0,035 até 0,04 4
Acima de 0,04 até 0,045 4,5
Acima de 0,045 5
Fonte: Lei 5.172/1966, art. 89

Tabela I - Fator populacional
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O coeficiente para cada capital será a multiplicação do fator populacional pelo fator 

renda per capita. A participação da capital no montante de FPM a ser dividido entre 

todas as capitais é definido pela divisão de seu coeficiente pelo somatório dos 

coeficientes de todas as capitais. 

 

Interior 

Aos municípios são destinados 86,3% do total de recursos do FPM. 

Para o cálculo do coeficientes dos municípios são levados em consideração um fator 

populacional (distinto do aplicado às capitais) e a participação do Estado ao qual 

cada município pertence no total a ser distribuído. 

Pelo tamanho da população de cada município encontramos o fator populacional. 

Veja: 

 

Inverso do índice de renda per capita do Estado (%) Fator
Até 0,0045 0,4
Acima de 0,0045 até 0,0055 0,5
Acima de 0,0055 até 0,0065 0,6
Acima de 0,0065 até 0,0075 0,7
Acima de 0,0075 até 0,0085 0,8
Acima de 0,0085 até 0,0095 0,9
Acima de 0,0095 até 0,011 1
Acima de 0,011 até 0,013 1,2
Acima de 0,013 até 0,015 1,4
Acima de 0,015 até 0,017 1,6
Acima de 0,017 até 0,019 1,8
Acima de 0,019 até 0,022 2
Acima de 0,022 2,5
Fonte: Lei 5.172/1966, art. 90.

Tabela II - Fator renda per capita

Faixa de Habitantes Coeficiente Faixa de Habitantes Coeficiente 
Até 10188 0,6 De 61129 a 71316  2,4
De 10189 a 13584 0,8 De 71317 a 81504  2,6
De 13585 a 16980 1 De 81505 a 91692  2,8
De 16981 a 23772 1,2 De 91693 a 101880 3
De 23773 a 30564 1,4 De 101881 a 115464  3,2
De 30565 a 37356 1,6 De 115465 a 129048  3,4
De 37357 a 44148 1,8 De 129049 a 142632  3,6
De 44149 a 50940 2 De 142633 a 156216  3,8
De 50941 a 61128  2,2 Acima de 156216 4
Fonte: Decreto Lei nº 1.881/1981

Tabela III – FPM Interior – Coeficientes por Faixa de Habitantes
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O coeficiente relativo à população será obtido pela divisão do fator populacional do 

município em questão pelo somatório dos coeficientes populacionais dos municípios 

de seu Estado. 

Na tabela a seguir, temos a participação de cada Estado no total a ser distribuído 

para os municípios: 

 

 

A participação de cada município é calculada, portanto, pela multiplicação de seu 

coeficiente relativo à população pela participação do Estado no total a distribuir. 

 

Reserva 

Aos municípios da Reserva são destinados 3,6% do total de recursos do FPM. 

Os municípios da Reserva são todos aqueles pertencentes ao Interior e que tem 

população acima de 142.633 habitantes, ou seja, aqueles com coeficientes relativos 

à população iguais a 3,8 e 4 (ver tabela III). 

O cálculo da participação de cada município da Reserva é parecido com o cálculo 

das capitais. A população do município em questão é dividida pelo somatório das 

populações de todos os municípios da Reserva e, então, o fator populacional é 

extraído da Tabela I. Já o fator renda per capita de cada município da Reserva é o 

mesmo aplicado a seus respectivos Estados. Por fim, a multiplicação do fator 

populacional com o fator renda per capita resulta em um coeficiente. Em seguida, 

esse coeficiente é dividido pela soma dos coeficientes de todos os municípios da 

Reserva para resultar na participação no montante destinado à Reserva. 

Estado Participação % Estado Participação %
Acre 0,263 Paraíba  3,1942
Alagoas 2,0883 Paraná  7,2857
Amapá 0,1392 Pernambuco  4,7952
Amazonas 1,2452 Piauí  2,4015
Bahia 9,2695 Rio de Janeiro  2,7379
Distrito Federal 0 Rio Grande do Norte  2,4324
Ceará 4,5864 Rio Grande do Sul  7,3011
Espírito Santo 1,7595 Rondônia  0,7464
Goiás 3,7318 Roraima  0,0851
Maranhão 3,9715 Santa Catarina  4,1997
Mato Grosso 1,8949 São Paulo  14,262
Mato Grosso do Sul 1,5004 Sergipe  1,3342
Minas Gerais 4,1846 Tocantins  1,2955
Pará 3,2948 TOTAL 100
Fonte: Resolução TCU nº 242/90, de 2 de janeiro de 1990.

Tabela IV – FPM Interior – Participação do Estado n o Total a Distribuir


