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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é abordar uma das linhas de investigação que tenta 

explicar o comportamento dos indivíduos no voto, a teoria da escolha racional ou 

teoria econômica do voto, a qual defende que os eleitores votam em governantes ou 

partidos potencialmente capazes de trazer-lhes algum benefício social ou 

econômico. No entanto, a relação entre desempenho de indicadores 

socioeconômicos e o resultado das urnas não se mostra tão evidente. A elevada 

assimetria de informação presente entre eleitores e formuladores de políticas 

públicas, além do problema conhecido como bounded memory, pode ajudar a 

explicar a não identificação ou a frágil evidência de racionalidade econômica no 

voto. Uma forma de tentar dirimir esses problemas, particularmente no caso de 

eleições estaduais, é através da divulgação de sistemas de rankings estaduais, que 

sejam de simples interpretação para o eleitorado. Assim, é feita uma proposta de 

elaboração de um ranking de desenvolvimento estadual que, por fim, é utilizado para 

testar a presença de racionalidade econômica nas eleições estaduais brasileiras. Os 

resultados não mostraram indicações de escolha racional nas eleições estaduais 

brasileiras e reforçam o argumento de que há elevada assimetria de informação e de 

bounded memory, o que poderia ser dirimido, ao menos em parte, com a maior 

propagação de sistemas de rankings estaduais. 

 

Palavras-chave: teoria da escolha racional, voto econômico, assimetria de 

informação, bounded memory, sistemas de rankings.   



 
 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to make analysis of one of the lines of research that 

attempts to explain the behavior of individuals in voting, the rational choice theory or 

economic theory of voting, which argues that citizens vote for rulers potentially 

capable to bring them some social or economic benefit. However, the relationship 

between socio-economic indicators performance and the result of the ballot box does 

not appear so obvious. The high information asymmetry present among voters and 

policy makers, in addition to the problem known as bounded memory can help 

explain the failure to identify or flimsy evidence of economic rationality in the vote. 

One way to try to resolve these issues, particularly in the case of state elections is 

through the dissemination of state rankings systems which are simple to electorate 

interpretation. Thus a proposal to draw up a state development ranking is done, 

which is used to test the presence of economic rationality in the Brazilian state 

elections. The results showed no indications of rational choice in the Brazilian state 

elections and reinforce the argument that there is high information asymmetry and 

bounded memory, which could be settled, at least in part, to the further spread of 

state rankings systems. 

 

Key-words: rational choice theory, economic theory of voting, information asymmetry, 

bounded memory, ranking systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos temas principais da ciência política contemporânea é o estudo do 

comportamento eleitoral e a capacidade dos cidadãos de responsabilizar seus 

governantes em regimes democráticos, utilizando-se do voto como instrumento.  

A teoria do voto contempla algumas linhas de investigação sobre o assunto, dentre 

elas a teoria da escolha racional, que tem por base o modelo downsiano, em alusão 

ao seu criador, Anthony Downs. Esta teoria coloca sua mensagem de forma muito 

simples: “se tivermos um incentivo econômico compensatório participamos do 

processo político, caso contrário, é melhor nos ocuparmos com outras coisas” 

(DOWNS, 1957). 

Segundo Figueiredo (2008), explicar a participação política dos eleitores consiste em 

descobrir quais são as fontes que geram o máximo de incentivos compensatórios. 

Descobertas estas fontes causais, encontramos razões da distribuição das 

preferências dos eleitores, observada ao final de cada eleição.  

A relação entre o desempenho socioeconômico e o voto, muitas vezes, não é direta. 

Embora alguns estudos tenham mostrado evidências dessa conexão entre 

performance socioeconômica e voto, vários não mostram evidências desta teoria ou 

apresentam resultados frágeis, com grande variação de resultados entre países e ao 

longo do tempo (BARONE, 2009). 

Uma possível justificativa para a não identificação de relação ou para a instabilidade 

dos resultados dos testes de racionalidade econômica no voto é a existência de 

elevada assimetria de informação entre os agentes deste mercado, eleitores e 

governantes. Este problema ocorre quando dois ou mais agentes econômicos fazem 

uma transação econômica na qual uma das partes envolvidas detém informações 

qualitativa ou quantitativamente superiores aos da outra parte, gerando distorções 

no mercado.  

Para o eleitor, é relativamente difícil avaliar o desempenho do governante nas 

diversas áreas de atuação. O indivíduo não tem fácil acesso a informações que 
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viabilizem uma avaliação simples e rápida do seu governante e, dessa forma, não 

conseguem exercer com clareza e lucidez seu direito de punir ou premiar o 

formulador de políticas públicas através do voto.  

Além disso, o indivíduo pode ter dificuldade em processar os vários resultados – 

que, muitas vezes, mostram direções opostas –, problema conhecido como bounded 

memory (memória limitada).  

Um dos principais objetivos deste trabalho é discutir uma proposta para tentar 

reduzir estas falhas de mercado. 

Em mercados afetados por problemas de assimetria de informação e de bounded 

memory, como a administração pública, sistemas de ranking possuem elevado 

potencial para melhorar o funcionamento de tais mercados, premiando a excelência 

dos resultados e incentivando o aprimoramento da gestão dos recursos em prol da 

melhora na qualidade dos serviços públicos. Isto por que funcionaria como um 

sistema de incentivo, ou seja, um enforcement aos agentes públicos para melhorar 

suas posições relativas.  

Algumas das principais vantagens do uso de rankings são o seu menor custo  e a 

sua facilidade no manuseio e interpretação dos desempenhos relativos, em 

comparação à medição do esforço individual sobre o resultado de cada indicador 

diretamente. 

O uso de sistemas de ranking poderia ser útil para os agentes públicos, na medida 

em que traria um grande mapeamento dos fatores de competitividade e 

desenvolvimento socioeconômico e de fragilidade das políticas públicas do seu 

estado. 

Para o público em geral, a análise de indicadores compostos nas diferentes áreas de 

atuação da administração pública poderia ser bastante benéfica, haja vista que 

diminuiria a assimetria de informação e o problema de bounded memory, servindo 

como um guia para eleitores avaliarem o desempenho dos formuladores de políticas 
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públicas ao longo do mandato. Dessa forma, com mais informação, a qualidade do 

voto poderia ser melhorada. 

Assim, além de discutir sobre o potencial para reduzir a assimetria de informação, 

neste trabalho fizemos uma aplicação para o Brasil, com uma sugestão de 

metodologia de construção de um ranking de desenvolvimento estadual, envolvendo 

diversas áreas socioeconômicas. A metodologia proposta neste trabalho, 

principalmente no critério de ponderação dos indicadores, tenta fugir um pouco do 

critério de pesos iguais, usualmente utilizado, porém bastante criticado pela 

literatura. Neste trabalho, consideramos a dispersão relativa dos indicadores e 

também a distância relativa ao benchmark internacional. 

A partir dos rankings obtidos, com a evolução dos Estados nas principais áreas de 

socioeconômicas, foram feitos testes econométricos para verificar se os 

desempenhos dos Estados nas diversas áreas nos últimos anos afetaram a 

probabilidade de reeleição dos governadores/partidos ou a aprovação líquida do 

governante. Para isso, foram feitos modelos Logit considerando os indicadores 

compostos para todas as UFs em painel para as quatro últimas eleições estaduais – 

2002, 2006, 2010 e 2014.  

Umas das contribuições deste trabalho foi tentar incorporar nos testes de 

racionalidade econômica do voto indicadores que meçam a evolução do bem-estar 

dos indivíduos, ao contrário dos trabalhos já realizados sobre o tema, os quais 

incluem apenas variáveis mais macroeconômicas, como PIB, desemprego, inflação 

e indicadores de finanças públicas. 

No entanto, a hipótese de que os eleitores responsabilizam seus representantes 

(confirmando voto na reeleição ou não) com base em variáveis socioeconômicas 

não se confirmou neste trabalho. 

Além desta seção de introdução, este trabalho apresenta, na seção 2, uma revisão 

da teoria do voto. Na seção 3 trataremos de problemas de assimetria de informação 

e de bounded memory presentes entre os agentes. Na seção 4 será discutida a 

utilidade e teorias sobre sistemas de rankings. Na seção 5 será abordada uma 
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revisão da literatura sobre metodologia de construção de rankings. Na seção 6 

iremos apresentar uma sugestão de construção de um ranking de desenvolvimento 

estadual, abordando diversas áreas socioeconômicas. Com o resultado do ranking 

proposto, finalizaremos com um teste de racionalidade econômica no voto estadual 

brasileiro e a conclusão. 
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2 A TEORIA DO VOTO 

O estudo comportamental eleitoral como tema da ciência política contemporânea 

possui um rico acervo. Há algumas décadas cientistas sociais pesquisam e estudam 

este aspecto do comportamento humano, nos mais variados contextos sociais e 

políticos, usando diferentes fontes e metodologias. 

Figueiredo (2008) condensou o resultado deste esforço, estudando as principais 

linhas de investigação: 

1. Teoria psicológica: explicação do comportamento político, difundida na 

literatura como “modelo Michigan”. Este modelo defende que a socialização 

política ou o processo de formação de atitudes é reflexo do ambiente social 

imediato, sendo a família o ambiente preponderante. As atitudes políticas 

fazem parte da psicologia humana e, ao se consolidarem pela socialização 

política, tornam-se a base para a formação de opiniões, auto avaliações e 

propensões para a ação frente ao ambiente político. Agindo, reagindo e 

interagindo social e politicamente, a partir de uma base psicológica formada e 

com categorias políticas razoavelmente consolidadas, o indivíduo sempre 

articulará da mesma maneira suas respostas a diferentes contextos 

(CAMPBELL et al., 1964, p. 13). 

2. Modelo de explicações histórico-contextual. Neste modelo, o comportamento 

político é função da natureza e da densidade das interações em que os 

indivíduos estão envolvidos, das opiniões que formam a partir daí e do estado 

socioeconômico da sociedade na qual ocorre este comportamento. A 

sociologia política preocupa-se fundamentalmente com as condições sociais 

adjacentes aos fenômenos propriamente políticos (LIPSET, 1967). Tais 

condições constituem o contexto no qual as instituições, as práticas, as 

ideologias e os objetivos políticos se formam e atuam. Dessa forma, para 

entender o voto de um jovem ou de um idoso é necessário conhecer seu 

contexto social e político: onde esses eleitores vivem e como vivem neste 

contexto (LAZARSFELD et al., 1966, p. 297; PARSONS, 1970, p. 19). 

3. Teoria da escolha racional: com base no modelo downsiano e que iremos nos 

debruçar melhor neste trabalho. 
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Essas teorias apontadas tentam explicar um mesmo fenômeno social: a decisão de 

milhões de indivíduos de participar do evento ‘votar’ e da direção do voto. A 

pergunta genérica que está na base dos modelos explicativos pode ser posta da 

seguinte forma: por que as pessoas vão votar e por que dão o seu voto para este ou 

aquele candidato ou partido?  

Segundo Figueiredo (2008), o voto é um instrumento através do qual cada cidadão 

procura maximizar a utilidade esperada do resultado da política.  

A estabilidade e a inteligibilidade da política na democracia eleitoral 
têm sua origem nos elementos que formam a estrutura de decisão 
eleitoral. Estes elementos são constituídos pelas próprias regras que 
permitem o surgimento das ofertas políticas; em seguida, as mesmas 
regras agregam os desejos políticos individuais dos eleitores, 
produzindo resultados coletivos. Se estas regras forem eficazes, isto 
é, instrumentalizarem a maximização dos desejos políticos dos 
eleitores, estes a exercerão racionalmente, a despeito do estado 
mental de cada um, das ‘síndromes’ coletivas que se possa 
diagnosticar, ou ainda, em menor escala, das identidades sociais. 
Estas últimas serão efêmeras se não se sustentarem em bases 
racionais. (FIGUEIREDO, 2008, p. 220). 

Neste trabalho, iremos nos focar na teoria da escolha racional ou teoria econômica 

do voto para tentar verificar se há racionalidade econômica no voto dos brasileiros, 

particularmente no caso das eleições estaduais. 

2.1 Teoria da escolha racional 

A discussão sobre o voto econômico tem origem na teoria econômica da 

democracia, cujo trabalho de referência é de Downs (1957). A principal característica 

da teoria econômica da democracia é tratar os assuntos políticos com os 

instrumentos da microeconomia, partindo do pressuposto que todo governo procura 

maximizar o apoio político. Em uma sociedade democrática em que se façam 

eleições periódicas, o objetivo principal do governo é a reeleição ou eleger um 

candidato pertencente à coligação de quem ocupa o cargo, e a eleição é o objetivo 

daqueles partidos agora alijados do poder. Os eleitores, por sua vez, utilizam o voto 

para maximizar sua renda, ou seja, os cidadãos procuram maximizar sua função de 

utilidade através do voto. 
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O exercício do voto, embora visto como um componente essencial do arcabouço 

institucional da democracia tem, no entanto, uma função eminentemente 

instrumental e estratégica (Riker, 1983). As pessoas votam se este ato for visto 

como potencialmente capaz de trazer-lhes algum benefício social ou econômico. A 

visão épica da obrigação cívica cede lugar ao realismo histórico da luta política em 

defesa de interesses sociais e econômicos, individuais ou coletivos (Downs, 1957). 

Segundo Downs, partidos políticos e eleitores atuam racionalmente, à semelhança 

de empresários e consumidores, pois os partidos calculam a trajetória e os meios de 

sua ação para maximizar seus votos ou lucros, enquanto os eleitores, da mesma 

forma, procuram maximizar suas utilidades, decidindo como votar e como influir 

diretamente na formulação de políticas governamentais. 

Essa interação entre políticos e eleitores pode ser interpretada, do ponto de vista da 

teoria econômica, como uma relação agente-principal. O governante pode perseguir 

seus próprios objetivos (que não são necessariamente os mesmos que os dos 

eleitores) e não fazer o que foi prometido. Caso haja a possibilidade de reeleição, o 

eleitor poderá decidir no próximo pleito se votará ou não no governo atual. Se esse 

tipo de punição ou premiação funciona, a eleição é uma forma de accountability do 

governo.  

Uma maneira pela qual os eleitores conseguem verificar os resultados das políticas 

públicas do governo passa por observar o desempenho de variáveis 

socioeconômicas. A teoria econômica do voto defende que um desempenho 

favorável de variáveis socioeconômicas tende a aumentar as chances de reeleição 

dos atuais governantes ou de seu sucessor político, uma vez que são vistos como 

responsáveis pelo resultado. Além disso, um bom resultado socioeconômico tende a 

demonstrar uma boa capacidade administrativa do atual governo. 

Duas dificuldades do modelo de Downs, porém, são identificados pelo próprio autor: 

a primeira é a dificuldade de se definir com precisão o conceito de bem-estar social; 

a segunda recai sobre o comportamento dos governantes e a predominância de 

interesses próprios sobre as funções sociais de seu cargo.  
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Nordhaus (1975), com base no modelo de Downs, introduziu uma variante inovadora 

nessa abordagem, que se tornou conhecida como a teoria de ciclos políticos 

eleitorais. Para o autor, as flutuações econômicas, especialmente em períodos 

eleitorais, estão relacionadas a desvios de política econômica, traçada por 

governantes em função do objetivo de vencer as eleições. A metodologia para a 

análise de ciclos políticos eleitorais utilizada pelo autor foi a da curva de Phillips, 

investigando o trade-off entre nível de inflação e taxa de desemprego. Por esse 

método constatou-se que, no período anterior às eleições, o governante manipula a 

taxa de desemprego ao menor nível possível. O objetivo seria o de sinalizar à 

sociedade a competência do governante como administrador, em detrimento dos 

altos custos inflacionários que uma medida como essa poderia causar. Com o 

término das eleições, tal política é abandonada e a taxa de inflação, reduzida. 

Segundo Fialho (1999), para que esse mecanismo funcione, Nordhaus parte de 

algumas hipóteses. A primeira delas é que os partidos políticos não conseguem se 

diferenciar uns dos outros e todos eles almejam o poder e a vitória nas eleições. A 

segunda, é que a memória dos eleitores é praticamente nula no ato da eleição, 

fazendo com que o ciclo político se torne um evento em que os eleitores não 

conseguem processar as informações disponíveis. Os eleitores, nessa condição, 

podem ser considerados míopes ou ingênuos.  

Baseado nessas hipóteses, Nordhaus realiza um teste empírico, para o período 

compreendido entre 1947 e 1972 e para uma amostra de nove países1. O teste 

compara as taxas de desemprego em períodos eleitorais e pré-eleitorais. Como 

resultado, o teste não evidenciou as hipóteses assumidas anteriormente, pois, 

dentre os países analisados, apenas Alemanha, Nova Zelândia, e Estados Unidos 

indicaram correspondência com o modelo de ciclos políticos apresentado pelo autor. 

Outros trabalhos também tentaram verificar a existência de racionalidade econômica 

no voto. Kramer (1971) concluiu que desempenhos econômicos (renda per capita, 

taxa de desemprego e inflação) de curto prazo eram importantes para explicar as 

variações no voto para a Câmara dos Estados Unidos. Em estudo de 1975, Edward 

                                                           
1
 Austrália, Canadá, França Alemanha, Japão, Nova Zelândia, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos.  



17 
 

Tufte encontrou evidências de que o desempenho econômico de curto prazo 

influenciou as eleições legislativas que ocorrem no meio do mandato do presidente 

norte-americano. 

Já Fiorina (1978) tentou verificar se havia conexão entre desempenho econômico e 

resultado das eleições norte-americanas, utilizando dados de 1956 a 1974 com base 

em informações extraídas no nível individual, coletados através de surveys. O autor 

encontrou resultados frágeis desta relação, com evidências apenas “para alguns 

tipos de eleição e em alguns períodos específicos”. Apesar de não ter encontrado 

evidências estatísticas que sustentem a teoria do voto econômico, Fiorina 

argumenta que existem outras questões, além da economia, que estão influenciando 

os votos. Neste estudo, o autor incluiu informações de pesquisas de opinião pública 

com relação a assuntos diplomáticos dos Estados Unidos, como se concordavam 

com a atuação do país na Guerra do Vietnã e outras questões envolvendo relações 

internacionais, direito civil etc., que se mostraram significantes para explicar os 

resultados das eleições do Congresso americano.  

Powell e Whitten (1993) também evidenciam a fragilidade nesta relação. O autor 

argumenta que diversos estudos na área têm demonstrado que variáveis 

econômicas como crescimento, inflação e desemprego afetam a popularidade do 

governo nos países democráticos. No entanto, análises agregadas entre países 

mostram resultados fracos e inconsistentes dos efeitos econômicos.  Os autores 

fizeram uma análise multivariada de 102 eleições em 19 democracias 

industrializadas2 (entre 1969 e 1988) para estimar o impacto de fatores econômicos 

e políticos entre os países. As análises mostraram que a avaliação do desempenho 

econômico afeta a probabilidade de reeleição do governante em alguns países, mas 

em outros não. 

Dividindo os países de acordo com a presença ou ausência de condições que 

contribuem para clareza da responsabilidade política foram encontrados resultados 

bem diferentes do desempenho econômico sobre o resultado das eleições. Em oito 

países (Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Itália, Holanda, Finlândia e Suíça) 

                                                           
2
 Países analisados: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha (Ocidental), 

Grécia, Irlanda, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. 
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em que a responsabilidade dos formuladores de políticas públicas é considerada 

turva entre governantes e opositores, o efeito econômico foi muito fraco. Nos outros 

onze países (Nova Zelândia, Grécia, França, Reino Unido, Canadá, Austrália, 

Irlanda, Estados Unidos, Japão, Áustria e Suécia), onde a responsabilidade se 

mostra mais nítida, os resultados dos testes de racionalidade econômica se 

mostraram fortes e consistentes para variáveis de PIB, inflação e desemprego.  

Os autores concluem que questões como a ideologia do governo, sua base eleitoral 

e a clareza de sua responsabilidade política são essenciais para entender os efeitos 

das condições econômicas na decisão de voto a favor ou contra o atual governo.  

Na literatura brasileira, Fernandes e Fernandes (2013) testaram a teoria utilizando 

dados em painel para todos os municípios brasileiros entre as eleições de 2000 a 

2008, incluindo como variáveis econômicas o PIB municipal e dados fiscais, que 

incluem despesas com investimentos, pessoal, correntes, além de gastos com 

educação e cultura, habitação, saúde e previdência. Os autores encontraram 

evidências de que o voto econômico importa nas eleições municipais: o impacto 

estimado para crescimento econômico foi positivo e significante para explicar os 

votos do incumbente. 

Já Barone (2009) testou a hipótese de voto econômico nas eleições estaduais 

brasileiras, considerando a reeleição do governador ou eleição de seu sucessor. O 

autor utilizou varáveis de PIB estadual, desemprego e de finanças públicas (déficit 

fiscal) para o período de 1990 a 2006. Os testes estatísticos, feitos em logit com 

dados em painel e efeito fixo de Estados, mostraram que apenas a variável de 

finanças públicas consegue influenciar a probabilidade de reeleição dos 

governadores brasileiros. O trabalho conclui afirmando que governadores que 

mantêm as contas estaduais equilibradas e têm despesas proporcionalmente 

menores em relação a suas receitas aparentemente são recompensados pelos 

eleitores. Porém, em nenhum dos testes houve evidência de que as variáveis de PIB 

e desemprego afetem a probabilidade de reeleição do governador ou do partido. 
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3 PROBLEMA DE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO E DE BOUNDED MEMORY 

Os estudos analisados na seção anterior indicam que pode existir uma fraca 

identificação de relação entre as variáveis econômicas e os resultados das eleições 

ou da aprovação dos governantes e sugerem que pode ocorrer assimetria de 

informação entre o eleitorado e o formulador de políticas públicas. 

A ineficiência na transmissão de informação para o público ou a dificuldade do 

eleitorado em interpretar uma bateria de indicadores socioeconômicos individuais 

pode ser uma das explicações para a não identificação de influência das variáveis 

socioeconômicas nos pleitos para o executivo estadual. 

A existência de assimetria faz com que os agentes econômicos não aloquem seus 

recursos da maneira mais eficiente possível. Isso ocorre devido à incerteza em 

relação ao comportamento do outro agente envolvido na troca, e assim, sobre o 

retorno esperado da transação. Por isso, um indivíduo pode estar disposto a abrir 

mão da eficiência alocativa para minimizar o risco e a incerteza da troca. 

Rogoff e Sibert (1988) e Rogoff (1990) defendem que os ciclos políticos eleitorais 

surgem a partir da assimetria de informações, quando o governo que está no poder 

consegue observar o seu próprio indicador de performance de uma determinada 

variável (impostos, moeda ou gastos do governo) antes que os eleitores o façam e, 

dessa forma, conseguem usar essa assimetria a seu favor. Em períodos eleitorais, a 

manipulação desse indicador faz com que a imagem do governo e a sua reputação 

de competência sejam favoráveis e, portanto, levam a um resultado positivo nas 

eleições. Por exemplo, quanto menor a quantidade de impostos que o governo 

arrecadar e maior a quantidade de bens públicos que ele gerar, maior a impressão 

de competência entre a sociedade.  

Uma das formas tratadas na literatura para ajudar o melhor funcionamento de 

mercados com problema de assimetria de informação é através da sinalização ao 

mercado, onde os vendedores enviam sinais aos compradores, transmitindo 

informações a respeito da qualidade de um determinado produto. 
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Um segundo fator que também impede o bom funcionamento do ‘mercado de votos’ 

é o que a literatura chama de bounded memory (WILSON, 2003 e MONTE, 2007). 

Nos modelos e estudos econômicos é frequente a suposição de que os indivíduos 

possuem memória perfeita. Porém, na realidade, a maioria dos indivíduos se 

esquece dos fatos ocorridos. Frequentemente ignoram ou têm dificuldade para 

processar diversas informações ou não se atualizam frequentemente, problema 

denominado bounded memory.   

Há diversos estudos, principalmente na área de psicologia, sobre o tema. Wilson 

(2003) discute modelos que relacionam a memória limitada com erros de 

julgamento. O autor observou vieses sistemáticos na forma que indivíduos atualizam 

suas opiniões conforme novas informações são recebidas. Muitos estudos sugerem 

um viés da primeira impressão: sinais são processados de forma que se dá muito 

mais peso para os primeiros sinais. Ou seja, os indivíduos tendem a prestar muita 

atenção para informações as quais sustentam suas hipóteses iniciais, enquanto não 

dão atenção ou mal interpretam informações que opõem tais hipóteses.  

Monte (2007) estuda o bounded memory em um jogo de reputação. O autor 

considera que, apesar de ‘esquecido’, jogadores possuem alguma habilidade para 

determinar o que lembrar e o que esquecer. Um jogador pode considerar que um 

fator seja importante e, sabendo que ele poderá se esquecer, vai repetir e treinar 

sua memória e assim aumentar sua chance de se lembrar do caso. Assim, devido a 

sua capacidade restrita de lidar com informações, os jogadores irão selecionar as 

informações recebidas e ignorar parte delas. 

Trazendo para o “mercado dos votos” tratado neste trabalho, a divulgação de 

sistemas de rankings poderia ajudar a resolver os dois problemas. Serviria como 

uma sinalização clara entre formuladores de políticas públicas e eleitores, sendo, 

assim, uma das formas de diminuir a assimetria de informação. Além disso, a 

propagação de rankings também poderia dirimir o problema de bounded memory, 

tendo em vista que os indivíduos teriam em mãos apenas um indicador composto, 

simples e de fácil interpretação, não havendo necessidade de assimilar diversos 

indicadores individuais específicos.  
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4 SISTEMAS DE RANKINGS: POTENCIAL PARA REDUZIR O PROBLEMA DE 

ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO 

O grande potencial de sistemas de rankings melhorarem o funcionamento de 

mercados afetados por problemas de assimetria de informação e também por 

bounded memory encontra forte amparo na teoria econômica. 

No início dos anos 80 começou a surgir intensa discussão sobre o papel da 

competição como um mecanismo de incentivo. Tais discussões começaram a 

delinear as circunstâncias nas quais a remuneração baseada no desempenho 

relativo era superior aos pagamentos atrelados ao resultado puramente individual. 

O problema essencial que motivou tais discussões decorre do fato de que o 

desempenho e o esforço dos trabalhadores não são diretamente observáveis. 

Um dos primeiros estudos na área, de Lazear e Rosen (1981), trata da relação entre 

compensação e incentivos em contratos de trabalho, quando há custos elevados 

para monitorar o esforço e o produto dos empregados. Os autores analisam o 

pagamento por meio de rankings, em que os empregados são premiados apenas 

por seu desempenho relativo, sem considerar a diferença em termos de produto 

entre um agente e outro. Isso faz com que os salários sejam determinados 

previamente e não dependam do nível do produto. 

Os autores defendem que quando há baixo custo de monitoramento da 

produtividade o ideal é que o pagamento esteja relacionado diretamente ao esforço 

do agente. Porém, quando o monitoramento é custoso, o pagamento por meio de 

ranking pode ser uma estrutura de incentivos mais eficiente. 

Nalebuff e Stiglitz (1983) analisaram o papel de regimes de compensação no 

mercado de trabalho, nos quais a remuneração depende da performance relativa 

dos agentes em economias com assimetria de informação. Em ambientes de 

elevada incerteza, tais regimes se mostram preferíveis às estruturas de recompensa 

individualistas. No limite, quanto maior o número de concorrentes, mais informações 

estariam disponíveis, o que reduziria problemas de risco moral (moral hazard). 
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Assim, a utilidade esperada tenderia a se aproximar do nível de first-best, ou seja, 

de informação perfeita.  

Green e Stokey (1982) comparam a eficiência de contratos independentes em 

relação à competição. Nos casos em que a distribuição de um choque é 

suficientemente difusa, sistemas de competição se mostram mais eficientes que 

contratos independentes, na medida em que filtra a aleatoriedade que um choque 

comum poderá gerar sobre a compensação dos agentes, reduzindo, dessa forma, o 

risco. Assim, como todos os resultados serão igualmente afetados por um choque, a 

classificação do agente dependerá basicamente do seu esforço.  

Os estudos acima tratam dos benefícios da performance relativa em relação às 

estruturas de recompensa individualistas, principalmente no campo de mercado de 

trabalho. No entanto, poucos estudos tratam da eficiência deste comparativo para a 

avaliação de governantes e outros campos de pesquisa. 

OCDE (2008) mostra que indicadores compostos, como os rankings, propiciam 

comparações simples de países e/ou regiões para ilustrar assuntos um tanto 

complexos em vários campos de pesquisa, como desenvolvimento ambiental, 

econômico, tecnológico, entre outros.  

O estudo argumenta que, para o público em geral, indicadores compostos são mais 

fáceis de interpretar do que identificar tendências comuns entre vários indicadores 

individuais. Porém, devem ser vistos como uma discussão inicial, como um farol 

para um assunto muito complexo e, assim, estimular o interesse público. 

A OCDE ainda ressalta que indicadores compostos podem mostrar resultados 

enganosos se forem mal construídos, induzindo os usuários a análises e conclusões 

muito simplistas. O manual da OCDE lista os principais argumentos prós e contras 

dos indicadores compostos: 
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Tabela 1: Prós e contras de indicadores compostos 

Prós Contras 

- Consegue resumir assuntos complexos e 
multidimensionais e dar suporte a tomada de 
decisões. 

- Podem passar mensagem errada ou ser mal 
interpretada, se construída de forma errada. 

- De fácil interpretação do que uma bateria de 
indicadores individuais. 

- Podem dar margem a conclusões simplistas. 

- Podem avaliar progressos dos países ao longo do 
tempo. 

- Podem conduzir a políticas inadequadas se 
desempenho de dimensões de difícil mensuração 
são ignoradas. 

- Facilitam a comunicação com o público em geral e 
promovem accountability. 

- Podem cair em desuso se o processo de 
construção não for transparente e/ou se houver 
falta de critérios conceituais ou estatísticos. 

- Possibilita aos usuários comparar efetivamente 
dimensões complexas. 

  

Fonte: OCDE (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators. 
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5 REVISÃO DE METODOLOGIAS DE CONSTRUÇÃO DE RANKINGS 

Indicadores compostos e multidimensionais de bem estar e pobreza têm se tornado 

cada vez mais popular. Provavelmente, o exemplo mais popular seja o Índice de 

Desenvolvimento Humano, o IDH, concebido pela ONU para avaliar e comparar a 

qualidade de vida e o desenvolvimento econômico entre os países. O IDH mede o 

desempenho dos países em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: 

renda, educação e saúde. O IDH, no entanto, utiliza uma estrutura de ponderação 

bem simples, a de pesos iguais para cada componente, o que gera diversas críticas 

entre os estudiosos no assunto. 

Os componentes do IDH sāo normalizados entre 0 e 1, através da transformação 

min-máx: 

                               )                                )) (1) 

 

Chowdhury e Squire (2006) trazem uma análise dessa estrutura de pesos iguais e 

desenvolve alternativas de ponderação dos componentes do IDH. Os autores 

argumentam que a estrutura de pesos iguais é obviamente a mais conveniente, mas 

também universalmente considerada equivocada. A abordagem ideal seria utilizar 

como pesos os impactos de cada componente no objetivo fim.  

Os autores criticam a metodologia do IDH, pois o ideal seria que cada componente 

recebesse pesos de acordo com sua contribuição para o desenvolvimento humano. 

Isto seria, teoricamente, o mais correto, porém geralmente impraticável ou de difícil 

mensuração. Dessa forma, Chowdhury e Squire (2006) tentam trazer uma solução 

intermediária, algo entre pesos iguais e o ideal e entre o conveniente e o 

impraticável. 

No estudo de 2006, os autores fizeram uma metodologia alternativa, onde enviaram 

pesquisa eletrônica para pesquisadores na área de desenvolvimento ao redor do 

mundo (1.547 pesquisadores de 125 países) pedindo para que sugerissem quais 

seriam os pesos ideais de cada componente do IDH. Assim, os pesos médios 
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resultantes desta pesquisa foram usados para reconstruir o índice. O índice 

reponderado foi comparado ao tradicional para ver as diferenças nos resultados. 

Surpreendentemente, apesar da ampla crítica com relação à estrutura de pesos 

iguais, os pesos resultantes da pesquisa não mostraram diferenças significantes 

para o caso específico do IDH. Dessa forma, a estrutura alternativa de ponderação 

do IDH não provocou mudanças significativas no ranking dos países. O coeficiente 

de correlação entre os dois rankings foi de 0,999. 

Assim, os autores chamam a atenção para o fato de que a estrutura de pesos iguais 

não é necessariamente “errada”. Pelo menos neste caso, esta estrutura se mostrou 

consistente com a opinião dos especialistas. 

Atualmente, há diversos métodos de construção de índices, que diferem na forma de 

transformar, agregar e ponderar as diferentes dimensões. Decanq e Lugo (2008) 

analisam e comparam as diferentes abordagens. Da mesma forma que a escolha 

dos métodos de transformação e agregação é importante, a estrutura de ponderação 

possui papel crucial para determinar os trade-offs entre as dimensões. 

No entanto, os pesos carregam importante juízo de valor sobre a noção de bem-

estar. Estudiosos e pesquisadores devem, portanto, ser o mais claro possível sobre 

a estrutura de ponderação adotada.  

Decanq e Lugo (2008) analisam os métodos mais comuns empregados atualmente 

para estabelecer pesos. Os autores trazem três categorias de ponderação:  

i. Pesos iguais: método mais comum utilizado para ponderar índices 

multidimensionais. Apesar de sua popularidade, estrutura de pesos iguais é 

bastante controverso, como já apontado por Chowdhury e Squire (2006) e 

discutido anteriormente.  

ii. Pesos normativos: método que leva em consideração as preferências da 

sociedade, utilizando pesquisas de opinião e votação, como o realizado por 

Chowdhury  e Squire (2006).  
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iii. Pesos baseados nos dados disponibilizados. Esta última categoria é ainda 

dividida em 4 subcategorias: a) frequência; b) pesos mais favoráveis; c) 

estatística; e d) regressões econométricas. 

a. Frequência: pesos são determinados com base na proporção da população 

que se encontra em cada dimensão. Cerioli e Zani (1990) argumentam que 

quanto menor a proporção de indivíduos com certa privação, maior deverá 

ser o seu peso, uma vez que uma dificuldade compartilhada por poucos 

tem maior impacto que uma compartilhada por muitos. Por outro lado, em 

seu estudo de bem estar, Osberg e Sharpe (2002) utilizam pesos baseados 

na frequência para agregar subcomponentes, dando pesos menores para 

dimensões com a menor proporção de indivíduos em risco.  

b.  Pesos mais favoráveis: método que seleciona os pesos mais favoráveis 

para cada indivíduo (MELYN e MOESEN, 1991; DESPOTIS, 2005; 

MAHLBERG e OBERSTEINER, 2001). Os pesos são específicos para 

cada indivíduo e determinados de forma endógena de forma que maximize 

o bem estar final do indivíduo. Os maiores pesos são dados aos 

componentes nos quais o indivíduo melhor desempenha. No entanto, a 

comparação do bem estar entre indivíduos não é direta.  

c. Estatística: método de estatística multivariada, como a análise de 

componentes principais, com o intuito de evitar problemas de dupla 

contagem. As técnicas de estatística multivariada ajustam com base na 

correlação entre os indicadores, escolhendo dimensões que não são 

correlacionadas ou ajustando os pesos a fim de que as dimensões 

correlacionadas recebam pesos menores (Nardo, Saisana, Saltelli e 

Taranto, 2005). Na análise de componentes principais, um dado conjunto 

de dimensões é transformado em um número igual de dimensões 

mutuamente não correlacionadas. 

d.  Regressões: a abordagem final para estabelecer pesos baseados nos 

dados é estimar os coeficientes             da seguinte equação: 

                        (2) 
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Onde    seria uma variável de bem- estar do indivíduo i e     o desempenho do 

indivíduo no indicador socioeconômico j. O problema maior para 

operacionalizar esta abordagem é encontrar um    razoável que se aproxime 

ao conceito de bem-estar do indivíduo (SCHOKKAERT, 2007). 

A OCDE divulgou em 2008 um manual em que debate e contribui para um melhor 

entendimento da complexidade dos indicadores compostos. Com este manual, a 

OCDE apresenta um conjunto de técnicas e guias para ajudar na construção de 

indicadores compostos e, assim, melhorar a qualidade dos seus resultados.  

No manual da OCDE (2008), os autores ainda levantam outro critério de ponderação 

na construção de indicadores compostos, para o qual denominam de abordagem do 

benefício da dúvida (benefit of the doubt approach – BOD). Neste critério, o 

indicador composto é ponderado com base no desempenho do país em questão em 

relação à performance de um benchmark. Dessa forma, o indicador composto será 

sensível às políticas públicas prioritárias, ou seja, indicadores nos quais o país 

apresente maior carência em relação ao benchmark receberão pesos maiores.  

Barros, Carvalho e Franco (2003) construíram um indicador sintético, no mesmo 

espírito do IDH, calculável no nível de cada família, podendo ser facilmente 

agregado para qualquer grupo demográfico, tais como negros ou famílias chefiadas 

por mulheres. Utilizando dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios do IBGE), o Índice de Desenvolvimento da Família (IDF) é composto, ao 

todo, por 6 dimensões, 26 componentes e 48 indicadores. 

Foi utilizado mesmo critério adotado na construção do IDH, denominado de min-

max, onde se utilizam os valores máximo e mínimo para normalizar linearmente os 

dados entre 0 e 1 a partir de uma série de indicadores básicos, como variáveis de 

fecundidade, escolaridade, renda, mortalidade infantil, acesso a saneamento, 

energia elétrica e a bens duráveis, etc.,             , através de   ∑     {
     

     
}, 

onde         são, respectivamente, o limite superior e inferior para o indicador  , e    , 

o peso dado a este indicador. 
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Os autores consideraram que, como o objetivo é obter um indicador geral das 

condições de vida ou do desenvolvimento da população, como o IDH, a melhor 

opção seria utilizar as preferências da sociedade. Na ausência de informações sobre 

a natureza dessa preferência, uma opção é tratar todas as dimensões e seus 

componentes de forma simétrica – método também adotado pela estimação do IDH. 

O estudo atribuiu o mesmo peso: a) a todos os indicadores de cada componente de 

uma dimensão; b) a todos os componentes de uma dimensão; e c) a cada uma das 

seis dimensões que compõem o IDF: i) ausência de vulnerabilidade; ii) acesso ao 

conhecimento; iii) acesso ao trabalho; iv) disponibilidade de recursos; v) 

desenvolvimento infantil e vi) condições habitacionais. 

Com base nesta metodologia adotada, os autores concluem que com o IDF pode-se 

ir além do grau de desenvolvimento da cidade em que a família vive, é possível 

agora estimar o grau de desenvolvimento da própria família e, assim, reconhecer 

que mesmo em bairros pobres existem famílias não-pobres, ao passo que mesmo 

em bairros mais abastados, uma parcela significativa das famílias ainda permanece 

com níveis de desenvolvimento muito baixos. Como exemplo, o estudo mostra que 

no Estado de São Paulo, onde o IDF é de 0,80, mais de 15% das famílias 

apresentam IDF inferior a 0,66.  
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6 UMA SUGESTÃO DE RANKING DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL 

Nesta seção iremos aplicar as metodologias estudadas na seção anterior e construir 

um ranking para os estados brasileiros com os principais indicadores 

socioeconômicos. 

O ranking proposto neste trabalho tem uma estrutura parecida com a apresentada 

por Barros, Carvalho e Franco (2003). Assim, a estrutura do ranking estadual é 

formada por 30 indicadores, agrupados em 6 pilares que, por fim, formam o ranking 

geral.  

Os 30 indicadores foram compilados nos seguintes pilares: 

i) Produto; 

ii) Mercado de trabalho; 

iii) Educação; 

iv) Infraestrutura; 

v) Criminalidade & saúde; e 

vi) Pobreza & desigualdade. 

Figura 1: Estrutura do Ranking de Desenvolvimento Estadual 

 
Elaboração própria. 

Ranking 
geral 
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Indicador 1 

Indicador 2 
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Indicador 29 

Indicador 30 



30 
 

6.1 Tratamento dos dados 

O tratamento dos dados é importante para possibilitar a agregação dos indicadores, 

tendo em vista as diversas unidades de medida encontradas nos indicadores. 

Para isso, foi adotada uma variante do critério utilizado por Barros, Carvalho e 

Franco (2003) e também utilizado na elaboração de outros indicadores, como o IDH. 

Foi adotado o critério min-max, no qual todos os indicadores foram normalizados 

linearmente entre 0 e 1, considerando todo o período dos dados. Este critério se 

mostra preferível, pois ele mantém a dispersão original dos dados. 

Dessa forma, a partir dos indicadores selecionados (APÊNDICE A)            

para os 26 Estados mais o Distrito Federal            para o período    

            , normalizamos os dados através da seguinte fórmula:  

   
  

   
               

 )

             
 )                

 )
 (3) 

 

Onde o mínimo e máximo para cada indicador são calculados entre os estados e 

para todo o período, como forma de considerar a evolução dos indicadores durante 

o período analisado. 

Esta transformação, no entanto, não é estável, ou seja, quando o dado para um 

novo t ficar disponível isso implicará em mudança nos dados normalizados de todo o 

T. 

Os dados foram normalizados entre 0 e 1, sempre obedecendo o critério de quanto 

mais perto de 1, melhor. Assim, para indicadores que são inversamente 

proporcionais, ou seja, quanto mais, pior, a normalização foi invertida. Como 

exemplo, no indicador de mortalidade materna, a UF com a menor taxa recebeu a 

nota 1 e o estado com a maior taxa de mortalidade recebeu 0.  
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6.2 Ponderação dos indicadores 

Diferentemente do proposto por Barros, Carvalho e Franco (2003) e também do 

adotado no cálculo do IDH, que consideram pesos iguais para os diferentes pilares, 

este estudo traz uma sugestão de metodologia alternativa ao critério de pesos 

iguais, considerando, basicamente, a dispersão relativa dos indicadores e o quão 

deficiente o indicador nacional se encontra em relação ao benchmark internacional. 

6.2.1 Dos indicadores dentro de cada pilar 

A partir dos critérios estudados para ponderar os indicadores e considerando os 

dados disponíveis, foram definidos dois critérios para definirmos os pesos de cada 

indicador dentro de cada pilar: 

i) Análise da variância: indicadores com menor coeficiente de variação entre as 

UFs recebem maior peso, a fim de evitar influência desproporcional no 

indicador final. Como um dos objetivos implícitos do ranking é estimular a 

competição entre as UFs, os indicadores que possuem baixo coeficiente de 

variação foram bonificados. O coeficiente de variação de Person é uma 

medida de dispersão relativa, utilizada para comparar indicadores com 

distribuições diferentes, obtido pela razão entre o desvio-padrão e a média: 

   
 

 ̅
  

ii) Distância em relação a uma referência: critério citado no manual da OCDE 

(2008) considera a distância relativa de um país em um dado indicador em 

relação a um país de referência, média dos países ou benchmark 

internacional. Assim, indicadores em que a média nacional for muito aquém 

do benchmark receberá maior peso, ou seja, indicadores com mais carência 

no Brasil receberão pesos maiores.  

Para calcular a distância em relação ao benchmark internacional, foi obtida para 18 

dos 30 indicadores a mesma métrica para os países da OCDE (APENDICE B). 

Dessa forma, calculamos a distância do Brasil em relação à média OCDE para cada 

um dos 18 indicadores. Para os indicadores em que não se encontraram métrica 

semelhante para os países da OCDE, foi considerada a distância média dos outros 

indicadores dentro de cada pilar. 
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6.2.2 Dos pilares no ranking final 

Para a ponderação dos pilares que irão gerar o ranking estadual final foi utilizado 

outro critério, o de opinião pública, mencionado por Decanq e Lugo (2008) e OCDE 

(2008) e testado também por Chowdhury e Squire (2006). Dessa forma, a 

ponderação dos pilares será conforme a percepção do público sobre as áreas em 

que a atuação do governo federal está sendo mais deficiente e problemática no país. 

Para isso, foi utilizada a pesquisa CNI-Ibope de avaliação do governo federal. Esta 

pesquisa apresenta dados trimestrais desde 1999 da opinião pública sobre a 

avaliação do governo federal. E desde 2003, a pesquisa passou a mostrar dados de 

aprovação por área de atuação do governo federal, como combate ao desemprego, 

segurança pública, combate à inflação, saúde, educação, etc.. 

Através da média dos dados trimestrais de 2014, da taxa de aprovação líquida 

(aprovação – desaprovação) do governo nas diferentes áreas de atuação, foi feita a 

correspondência com os pilares do ranking. 

Tabela 2: Correspondência área de atuação (CNI-Ibope) x pilares do ranking 

Área de atuação (CNI-Ibope) Pilar 

Segurança pública e saúde Criminalidade & saúde 

Combate à inflação Produto 

Educação Educação 

Combate ao desemprego Mercado de trabalho 

Meio ambiente Infraestrutura 

Combate à fome e à pobreza Pobreza e desigualdade 
Fonte: Pesquisa CNI-Ibope. Elaboração própria. 

6.3 Descrição dos dados 

Para a construção do ranking foram considerados indicadores que divulgam 

informações estaduais, de fontes públicas e para o período de 2000 a 2014.  

Os 30 indicadores selecionados com as descrições e fontes, bem como a  

distribuição em cada um dos seis pilares estão relacionados no APÊNDICE A. 

Na construção dos indicadores compostos, foram utilizados indicadores de outros 

países para comparar a situação do Brasil em relação aos demais países – neste 
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trabalho consideramos os países da OCDE – a fim de dar pesos maiores para os 

indicadores com mais deficiência no país. 

Alguns indicadores evidenciam a enorme carência do Brasil em relação aos países 

do benchmark. Como exemplo, no indicador de média de anos de estudo, o Brasil 

possui uma média de 7,7 anos e se encontra abaixo de quase todos os países da 

OCDE, só ganhando da Turquia, com 7,6 anos. Nota-se que mesmo o melhor 

estado brasileiro neste indicador, o Distrito Federal com média de 9,2 anos de 

estudo, ainda se encontra muito abaixo dos países da OCDE, perdendo para países 

como Espanha e Chile. Ou seja, este comparativo evidencia o quão carente e 

deficitário se encontra o nível de escolaridade dos brasileiros (Figura 2 e Figura 3).  

O índice de Gini e a taxa de homicídios também evidenciam o grande déficit do 

Brasil em desigualdade de renda (Figura 4 e Figura 5) e em segurança pública 

(Figura 6 e Figura 7). 

Figura 2: Média de anos de estudo: Brasil x UFs Figura 3: Média de anos de estudo: Brasil x 
OCDE  

  

Fonte: PNAD-IBGE (2014) Fonte: PNUD (2013) 
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Figura 4: Índice de Gini: Brasil x UFs Figura 5: Índice de Gini: Brasil x OCDE 

  

Fonte: PNAD-IBGE (2014) Fonte: Banco Mundial - World Development Indicators 
(2013) 

 

Figura 6: Taxa de homicídio/100 mil hab.: Brasil x 
UFs 

Figura 7: Taxa de homicídio/100 mil hab.: Brasil x 
OCDE 

  

Fonte: Fórum de Segurança Pública / Datasus (2013) Fonte: WHO - World Health Organization (2013) 

Além dos três indicadores mencionados acima, foram considerados ao todo 18 

indicadores para os países da OCDE (APÊNDICE B), para os quais obtivemos a 

distância relativa da média Brasil em relação à média dos países da OCDE. 
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O indicador de segurança pessoal é o que apresenta a maior discrepância em 

relação à média OCDE. Enquanto no Brasil a taxa de homicídios é de 26,3 por 100 

mil habitantes, a média OCDE é de apenas 1,9. Dentre os países da OCDE, o 

México apresenta a maior taxa (18,9), ainda assim bem menor que a observada no 

Brasil. 

O indicador de mortalidade materna no Brasil também apresenta uma elevada 

divergência em relação ao benchmark. A mortalidade materna brasileira é mais de 

10 vezes a média OCDE (9,12 mortes/ população feminina no Brasil x 0,9 na média 

OCDE). 

Abandono do ensino regular e renda do trabalhador aparecem logo em seguida 

como os indicadores mais carentes no Brasil em relação à média OCDE. 

O único indicador que o Brasil se mostra melhor que a média OCDE é no de 

emissões de CO2 (Figura 8). 

Figura 8: Distância do Brasil em relação à média OCDE 

 
Nota: Dados trabalhados pela autora.   
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6.4 Ranking de desenvolvimento estadual 

Com base na estrutura de metodologia adotada nas seções 6.1 e 6.2 e nos dados 

apresentados na seção 6.3 construímos os rankings estaduais para cada um dos 6 

pilares. Por fim, foi construído o ranking final, consolidando os resultados dos 

pilares.  

Todos os pilares e também o ranking final foram construídos para 4 períodos: 2000 a 

2002; 2003 a 2006; 2007 a 2010 e 2011 a 2014. Os períodos foram considerados 

com base no período de mandato dos governadores estaduais, à exceção do 

primeiro período (2000 a 2002), que é mais restrito por conta de disponibilidade de 

informações. 

A Tabela 3 apresenta os pesos finais dos indicadores em cada um dos seis pilares 

do ranking, resultantes dos dois critérios abordados na seção 6.2.1, de análise da 

variância e da distância em relação a uma referência, neste caso a média dos 

países da OCDE. 

Tabela 3: Pesos finais dos indicadores em cada pilar 

Pesos dos indicadores em cada pilar 2000-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 

1.  Produto 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1.1 PIB-Taxa de crescimento 19,6% 14,4% 10,4% 81,9% 

1.2 PIB-Tamanho de mercado 80,4% 85,6% 89,6% 18,1% 

2.  Mercado de trabalho 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.1 Renda dos trabalhadores 14,7% 14,3% 15,1% 16,2% 

2.2 Produtividade do Trabalho 12,4% 11,2% 11,6% 12,1% 

2.3 Qualificação dos Trabalhadores 15,4% 15,1% 17,6% 19,6% 

2.4 Formal. Mercado de Trabalho 15,6% 14,4% 15,7% 16,7% 

2.5 Inserção Econômica 19,7% 24,5% 23,0% 20,8% 

2.6 Inserção Econ. Jovens 22,3% 20,5% 17,0% 14,6% 

3.  Educação 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.1 Enem 24,5% 25,0% 37,3% 28,5% 

3.2 Taxa de distorção idade-série 21,9% 21,9% 19,2% 21,6% 

3.3 Taxa de aprovação do ensino regular 26,5% 28,8% 21,6% 23,8% 

3.4 Taxa de abandono do ensino regular 27,1% 24,3% 21,9% 26,1% 

4.  Infraestrutura 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
4.1 Acesso Telecomunicações 15,3% 21,7% 23,8% 22,7% 

4.2 Acesso à energia 3,9% 5,9% 8,0% 10,7% 

4.3 Custo de Combustíveis 36,0% 21,6% 27,3% 28,9% 

4.4 Mobilidade Urbana 22,3% 28,3% 21,3% 17,9% 

4.5 Qualidade Rodovias 22,4% 22,5% 19,6% 19,8% 
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Pesos dos indicadores em cada pilar 2000-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 

5. Criminalidade & saúde 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
5.1 Mortes no trânsito 11,7% 12,6% 10,5% 10,7% 

5.2 Segurança Pessoal 13,6% 13,8% 12,7% 12,4% 

5.3 Anos potenciais de vida perdidos 10,5% 9,8% 10,2% 10,9% 

5.4 Mortalidade Materna 17,0% 14,2% 13,0% 14,8% 

5.5 Mortalidade Precoce 12,1% 12,4% 10,4% 9,9% 

5.6 Mortalidade Infantil 12,3% 14,6% 16,2% 14,3% 

5.7 Emissões de CO2 5,8% 7,1% 11,2% 10,5% 

5.8 Acesso. Saneamento Básico-Água 10,0% 8,8% 9,1% 9,5% 

5.9 Acesso. Saneamento Básico-Esgoto 7,0% 6,7% 6,8% 7,1% 

6. Pobreza & desigualdade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
6.1 Segurança Alimentar 21,6% 24,9% 29,4% 31,5% 

6.2 Inadequação Moradia 33,3% 32,5% 27,8% 26,9% 

6.3 Famílias abaixo da linha da pobreza 24,4% 22,3% 21,0% 19,7% 

6.4 Desigualdade de renda 20,7% 20,4% 21,8% 21,9% 

Nota: Dados trabalhados pela autora.  

A Tabela 4 apresenta o resultado dos rankings para os seis pilares tratados neste 

trabalho. No pilar de produto, Tocantins, Paraíba, Rondônia, Mato Grosso do Sul e 

Mato Grosso ficaram nas primeiras colocações. As altas taxas de crescimento do 

PIB neste período verificadas nestes Estados foram responsáveis por este 

desempenho, apesar de possuírem um tamanho de mercado relativamente 

pequeno. Já São Paulo, por sua vez, aparece apenas na 12ª colocação, embora 

possua o maior PIB entre os Estados, o baixo dinamismo verificado nos últimos anos 

fez com que a UF apresentasse um resultado modesto neste pilar.  

No pilar de mercado de trabalho, Distrito Federal é o primeiro colocado. O Estado se 

destaca nos indicadores de rendimento médio do trabalhador, produtividade do 

trabalho (PIB/ população economicamente ativa) e qualificação dos trabalhadores. 

Com exceção do pilar de produto, verifica-se uma hegemonia dos Estados do 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste nas primeiras colocações nos demais pilares. 

No pilar de mercado de trabalho, o Estado do Nordeste mais bem colocado é 

Sergipe, que aparece apenas na 17ª colocação. Dentre os Estados do Norte, o 

Estado mais bem posicionado é Rondônia, na 12ª colocação. 
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Em educação, Pernambuco e Ceará foram os Estados nordestinos que se 

destacaram (9ª e 11ª colocação respectivamente), com bons desempenhos no 

Enem, na taxa de distorção idade-série e na taxa de abandono escolar. 

Em infraestrutura, São Paulo é o primeiro colocado, com bom desempenho na 

qualidade das rodovias e custo de combustíveis, apesar do resultado ruim em 

mobilidade urbana.   

Tabela 4: Ranking dos pilares para o período de 2011 a 2014 

  Produto Merc. Trabalho Educação Infraestrutura 
Criminalidade 

 & saúde 
Pobreza & 

Desigualdade 

Rank UF Nota UF Nota UF Nota UF Nota UF Nota UF Nota 

1 TO 0,76 DF 0,96 SP 0,99 SP 0,97 SP 0,98 SC 0,99 

2 PB 0,67 SC 0,89 SC 0,92 PR 0,96 RS 0,85 PR 0,94 

3 RO 0,67 SP 0,80 PR 0,88 SC 0,95 MG 0,84 GO 0,92 

4 MS 0,66 PR 0,76 MG 0,85 RS 0,94 SC 0,83 RS 0,92 

5 MT 0,64 RS 0,74 DF 0,84 DF 0,93 PR 0,74 MG 0,90 

6 RR 0,64 RJ 0,70 GO 0,84 PB 0,92 RJ 0,73 SP 0,90 

7 AM 0,63 MS 0,68 RJ 0,79 MS 0,90 DF 0,69 ES 0,90 

8 GO 0,62 MT 0,66 ES 0,77 RN 0,90 PE 0,64 MT 0,89 

9 AP 0,61 GO 0,64 PE 0,76 PI 0,89 RN 0,63 RO 0,88 

10 PI 0,58 ES 0,64 RS 0,76 MG 0,88 ES 0,62 MS 0,88 

11 MA 0,58 MG 0,61 CE 0,76 AL 0,87 MS 0,62 RJ 0,85 

12 SP 0,57 RO 0,54 TO 0,74 RO 0,87 PB 0,61 PE 0,80 

13 PE 0,54 AM 0,45 MT 0,73 GO 0,87 BA 0,61 SE 0,77 

14 ES 0,54 TO 0,44 RR 0,72 BA 0,86 GO 0,57 TO 0,77 

15 AC 0,52 RR 0,41 MS 0,69 TO 0,86 TO 0,55 PB 0,77 

16 CE 0,51 AC 0,37 RO 0,68 CE 0,85 AM 0,52 RN 0,76 

17 PR 0,49 SE 0,36 AC 0,67 AP 0,85 SE 0,51 AP 0,75 

18 PA 0,45 CE 0,36 MA 0,65 SE 0,85 CE 0,50 CE 0,75 

19 SE 0,42 PE 0,34 PB 0,61 PE 0,84 PI 0,47 AL 0,74 

20 RN 0,42 PI 0,33 BA 0,61 ES 0,84 MA 0,47 PA 0,74 

21 RS 0,42 AP 0,33 AM 0,61 MT 0,81 RO 0,46 DF 0,74 

22 AL 0,40 PA 0,33 AP 0,59 MA 0,80 AC 0,46 RR 0,74 

23 MG 0,39 BA 0,33 RN 0,58 RJ 0,80 MT 0,42 PI 0,73 

24 SC 0,39 RN 0,30 PI 0,58 RR 0,76 RR 0,39 BA 0,72 

25 BA 0,38 PB 0,27 SE 0,54 PA 0,72 PA 0,35 AC 0,70 

26 DF 0,38 MA 0,24 AL 0,52 AM 0,67 AL 0,32 AM 0,68 

27 RJ 0,37 AL 0,18 PA 0,51 AC 0,64 AP 0,31 MA 0,49 
Nota: Dados trabalhados pela autora.  

Os resultados dos rankings dos pilares para todos os períodos (2000-02; 2003-06; 

2007-10 e 2011-14) estão no APÊNDICE C e D e a evolução dos Estados em cada 
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pilar, com base na taxa de variação entre 2002-02 e 2011-14 está no APÊNDICE E 

deste trabalho. 

A partir dos rankings dos pilares foi construído o ranking final, ponderando os pilares 

com base na percepção do público sobre as áreas em que a atuação do governo 

federal está sendo mais deficiente e problemática no país, com base nos dados de 

aprovação e reprovação do governo federal nas diversas áreas de atuação, 

divulgados pela pesquisa CNI-Ibope. Dessa forma, os pesos dos pilares foram os 

seguintes: 

Tabela 5: Ponderação dos pilares 

Pilar Peso 

Criminalidade & saúde 32,2% 

Produto 28,8% 

Educação 16,3% 

Mercado de trabalho 9,6% 

Infraestrutura 8,1% 

Pobreza e desigualdade 5,1% 
Nota: Dados trabalhados pela autora com base nas informações da pesquisa CNI-Ibope.  

A Tabela 6 apresenta o resultado final do Ranking de desenvolvimento estadual 

proposto neste trabalho para os quatro períodos analisados. 

Observa-se uma evolução significativa do desempenho de São Paulo entre 2000 e 

2010 - quando passou de uma nota de 0,54 para 0,84 no período – estabilizando-se 

entre 2011 e 2014. 

Santa Catarina também apresentou boa evolução entre 2000 e 2010, porém perdeu 

uma posição para São Paulo. No entanto, entre os dois últimos períodos, SC 

mostrou uma discreta melhora e diminuiu um pouco sua distância em relação a São 

Paulo. 

Tabela 6: Ranking de desenvolvimento estadual – nota de 0 a 1 

  2000-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 

Rank UF Nota UF Nota UF Nota UF Nota 

1 SC 0,58 SP 0,68 SP 0,84 SP 0,84 

2 RS 0,56 SC 0,64 SC 0,73 SC 0,74 

3 SP 0,54 MG 0,62 MG 0,71 PR 0,72 

4 PR 0,54 PR 0,58 DF 0,69 RS 0,71 
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  2000-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 

Rank UF Nota UF Nota UF Nota UF Nota 

5 MG 0,54 RS 0,57 RS 0,68 MG 0,70 

6 DF 0,49 DF 0,57 GO 0,66 MS 0,68 

7 MT 0,48 GO 0,56 PR 0,65 GO 0,68 

8 GO 0,47 ES 0,54 ES 0,64 DF 0,67 

9 ES 0,47 TO 0,53 CE 0,62 TO 0,67 

10 RN 0,46 MT 0,52 TO 0,61 ES 0,66 

11 MS 0,41 AP 0,50 RJ 0,61 RJ 0,65 

12 RJ 0,40 PB 0,49 MS 0,60 PB 0,63 

13 PB 0,40 AM 0,49 MT 0,60 PE 0,63 

14 BA 0,39 RN 0,49 AC 0,59 RO 0,62 

15 AM 0,37 RO 0,49 RN 0,57 MT 0,61 

16 CE 0,37 RR 0,47 RO 0,56 AM 0,58 

17 PA 0,37 MS 0,47 MA 0,56 CE 0,57 

18 TO 0,36 RJ 0,47 PB 0,56 RR 0,56 

19 MA 0,34 BA 0,46 SE 0,55 RN 0,56 

20 AC 0,34 AC 0,46 RR 0,54 PI 0,56 

21 RR 0,34 MA 0,45 PI 0,54 BA 0,54 

22 PI 0,32 SE 0,45 AM 0,54 MA 0,54 

23 RO 0,32 CE 0,44 BA 0,53 AC 0,53 

24 AP 0,32 PA 0,43 PE 0,53 SE 0,52 

25 SE 0,30 PI 0,43 AP 0,52 AP 0,51 

26 PE 0,27 PE 0,35 PA 0,43 PA 0,45 

27 AL 0,23 AL 0,27 AL 0,42 AL 0,43 
Nota: Dados trabalhados pela autora.  

O gráfico abaixo mostra melhor a evolução dos Estados ao longo do período 

analisado no indicador geral.  

São Paulo, que se encontrava na terceira colocação no ranking de 2000-02, 

apresentou um crescimento de 55% até o último período no indicador de 

desenvolvimento estadual, o que premiou o Estado com a primeira posição nos três 

últimos rankings (2003-06, 2007-10 e 2011-14). Por outro lado, Santa Catarina 

apresentou um crescimento de apenas 27% no período, o que fez com que caísse 

para a 2ª colocação. 

Pernambuco apresentou o melhor desempenho entre as UFs, com alta de 129% no 

mesmo período, o que fez com que o Estado passasse da penúltima colocação em 

2000-02 para a 13ª posição no ranking de 2011-14. A melhora do indicador de 

desenvolvimento do Estado ocorreu, principalmente, no pilar de educação, onde 
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Pernambuco apresentou uma melhora de 415% no período (passou de 21ª para 9ª 

colocação) e também nos pilares de pobreza & desigualdade (alta de 128% e 

mudança da 23ª para 12ª) e no de produto (aumento de 108% e mudança da 21ª 

para 13ª posição) (APÊNDICES C, D e E).   

Rondônia e Tocantins também apresentaram crescimentos significativos, de 93% e 

86% no mesmo período, respectivamente. Dessa forma, Rondônia passou da 23ª 

para 14% colocação e Tocantins, da 18ª para 9ª posição, entre 2000-02 e 2011-14. 

Rondônia apresentou melhoras significativas nos pilares de pobreza & desigualdade, 

criminalidade & saúde e infraestrutura. Já o Tocantins mostrou melhores 

desempenhos nos pilares de educação, mercado de trabalho e produto. 

Por outro lado, Pará e Rio Grande do Norte apresentaram os piores desempenhos 

entre os Estados no mesmo período, com crescimento de 24% e 22% 

respectivamente, o que fez com que estes Estados perdessem várias posições no 

ranking. Pará passou da 17ª colocação em 2000-02 para 26ª em 2011-14, enquanto 

o Rio Grande do Norte caiu da 10ª para a 19ª posição. 

Figura 9: Evolução dos Estados no ranking geral – taxa de variação 2011-14 x 2000-02 

 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 
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7 ESTIMAÇÃO ECONOMÉTRICA DO VOTO ECONÔMICO 

Nesta seção iremos testar se existe racionalidade econômica dos votos, 

particularmente no âmbito estadual, segundo Barone (2009). 

Queremos verificar se os eleitores brasileiros são capazes de responsabilizar os 

governadores e seus partidos pelo resultado das políticas públicas estaduais através 

do voto. Em outras palavras, há accountability no nível estadual? 

Uma primeira crítica que poderia se fazer aos trabalhos estudados nas seções 

anteriores e que tentaram testar a teoria da escolha racional é que a grande maioria 

deles utiliza como variáveis econômicas apenas PIB, desemprego, inflação e em 

alguns casos dados fiscais.  

Este trabalho busca investigar impactos mais específicos de melhoria de bem-estar, 

procurando incluir indicadores que meçam a qualidade das várias áreas de atuação 

do governo, como educação, saúde, segurança pública, mercado de trabalho, dentre 

outros, abordagem esta que não é muito comum na literatura acadêmica. 

Assim, nesta seção iremos testar os seis pilares do ranking propostos na seção 

anterior. Ou seja, iremos testar se o desempenho dos Estados nos pilares 

socioeconômicos, que incluem variáveis de educação, criminalidade & saúde e 

mercado de trabalho, etc. afetam a probabilidade de reeleição do governante ou do 

partido nas eleições estaduais. 

A evolução dos estados nessas áreas de atuação também será testada sobre a 

aprovação líquida dos governadores e sobre a popularidade do governo federal.  

7.1 Metodologia dos testes 

Serão apresentados três modelos para tentar capturar evidências do voto 

econômico. 
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7.1.1 Probabilidade de reeleição do governador ou partido 

O modelo principal estima a probabilidade de reeleição por meio de um modelo Logit 

considerando dados socioeconômicos em painel com efeito fixo para os Estados, 

considerando as quatro últimas eleições estaduais - 2002, 2006, 2010 e 2014. O 

modelo de probabilidade indicará quais variáveis são relevantes para aumentar a 

probabilidade de um candidato ser reeleito ou eleger um sucessor do mesmo 

partido. 

A variável dependente do modelo é a “reeleição”, que assume valor 1 quando o 

partido é reeleito, e valor 0, caso contrário. As variáveis explicativas para cada ano 

de eleição referem-se à evolução média de cada um dos seis pilares do ranking no 

período de mandato do governador. Foi incluída também uma variável dummy que 

assume valor 1 se o partido do governo atual faz parte da coligação do presidente 

da República e 0, caso contrário. 

                                                       

                                     

                             

                                                            

(4) 

 

As variáveis são avaliadas para o Estado i e o período t. O termo    são 

características não observadas constantes no tempo para o Estado i.  

7.1.2 Aprovação líquida dos governadores 

Um segundo modelo foi testado, substituindo a variável dummy de reeleição pela 

taxa de aprovação líquida (aprovação – desaprovação) dos governos estaduais. 

A divulgação de pesquisas de aprovação dos governos estaduais não é tão 

frequente quanto às pesquisas de aprovação do governo federal. Foram obtidos 

dados de aprovação e desaprovação dos governos estaduais, apurados pela CNI-

Ibope para três anos: 2010, 2013 e 2014. 
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Dessa forma, foi feito um modelo alternativo, em que foi testado se a evolução dos 

Estados nos indicadores socioeconômicos tem influência na avaliação do governo 

estadual. Como a variável dependente agora é contínua foi feito um modelo de 

mínimos quadrados ordinários (MQO) em painel com efeito fixo de Estados e para 

os três anos mencionados acima. Todas as variáveis estão em log, de forma que os 

coeficientes gerados pelo modelo são as elasticidades. Além disso, foi incluída a 

variável de avaliação do presidente. 

                                                        

                                     

                             

                                                       

      

(5) 

As variáveis são avaliadas para o Estado i e o período t. O termo    são 

características não observadas constantes no tempo para o Estado i.  

7.1.3 Aprovação líquida do presidente 

Um último teste foi feito para tentar capturar a influência dos pilares 

socioeconômicos na aprovação do governo, dessa vez, federal. Utilizando somente 

os dados de aprovação e desaprovação do governo federal pela pesquisa CNI-Ibope 

e as quebras por área de atuação do governo, testamos se a aprovação líquida do 

governo nas diferentes áreas de atuação consegue explicar a aprovação geral do 

presidente. 

Utilizando os dados trimestrais de aprovação líquida (aprovação – desaprovação) do 

governo federal e das aberturas por área de atuação do governo da pesquisa CNI-

Ibope, de 2008 a 2014, foi feito um modelo de séries de tempo, MQO (Mínimos 

Quadrados Ordinários) em log-log. 

                                                          

                                                       

                                   

                               

(6) 
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7.2 Descrição dos dados 

Neste capítulo serão apresentados os principais dados utilizados para testar o voto 

econômico. 

No modelo principal, onde foi testada a probabilidade de reeleição do governador ou 

manutenção do partido (equação 4), a variável de interesse é a reeleição. Essa 

variável é binária e assume valor 1 quando o candidato à reeleição ou o sucessor do 

mesmo partido foi eleito e valor 0, caso contrário. Foram utilizados os resultados das 

últimas 4 eleições estaduais – 2002, 2006, 2010 e 2014 – obtidos no site do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE).  

A Tabela 7 mostra que o número de candidatos reeleitos não variou muito nas 

últimas quatro eleições: 10 em 2002 e 2014 e 11 em 2006 e 2010. A taxa de 

reeleição entre aqueles que estavam aptos a se candidatar à reeleição é 

relativamente alta. No pleito de 2010, 73,3% dos governadores aptos à reeleição 

tiveram sucesso nas eleições. Na última eleição esta taxa foi de 50%. 

Tabela 7: Estatísticas das eleições estaduais 

  Eleições estaduais 

  2002 2006 2010 2014 

Governador ou partido reeleito 10 11 11 10 

Governadores aptos à reeleição 14 20 15 20 

Taxa de reeleição 71,4% 55,0% 73,3% 50,0% 

Governadores eleitos que faziam 
parte da coligação do presidente 3 5 16 19 

Reeleição de governadores/partidos 
da coligação do presidente 2 2 11 8 

Taxa de reeleição da coligação 66,7% 40,0% 68,8% 42,1% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nota: Dados trabalhados pela autora.  

A Tabela 8 apresenta os resultados da reeleição nas eleições estaduais. A variável 

de interesse “reeleição” é dicotômica, assumindo 1 quando o governador ou o 

partido do governador teve sucesso na reeleição e 0, caso contrário. 
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Tabela 8: Variável dummy para reeleição do governador e/ou do partido 

Estado 2002 2006 2010 2014 

Acre 1 1 1 1 

Alagoas 1 0 1 0 

Amazonas 0 0 0 0 

Amapá 0 1 0 0 

Bahia 0 0 1 1 

Ceará 1 0 1 0 

Distrito Federal 1 0 0 0 

Espírito Santo 0 0 0 0 

Goiás 1 0 0 1 

Maranhão 1 0 0 0 

Minas Gerais 0 1 1 0 

Mato Grosso do Sul 1 0 1 0 

Mato Grosso 0 1 0 0 

Pará 1 0 0 1 

Paraíba 0 1 0 1 

Pernambuco 1 0 1 1 

Piauí 0 1 0 0 

Paraná 0 1 0 1 

Rio de Janeiro 0 0 1 1 

Rio Grande do Norte 0 1 0 0 

Rondônia 0 0 0 1 

Roraima 0 0 1 0 

Rio Grande do Sul 0 0 0 0 

Santa Catarina 0 1 0 0 

Sergipe 0 0 1 0 

São Paulo 1 1 1 1 

Tocantins 0 1 0 0 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nota: Dados trabalhados pela autora.  

No segundo modelo (equação 5) testamos as mesmas variáveis socioeconômicas, 

mas ao invés da probabilidade de reeleição, estimamos sobre a aprovação líquida 

(aprovação – desaprovação) dos governadores estaduais para os anos de 2010, 

2013 e 2014. 

Tabela 9: Taxa de aprovação líquida dos governadores 

Estado 2010 2013 2014 

Acre 50 48 40 

Alagoas 34 -18 -17 

Amazonas 62 67 40 

Amapá -35 -37 -22 

Bahia 40 0 3 

Ceará 50 18 31 

Distrito Federal -16 -53 -37 

Espírito Santo 73 33 12 

Goiás 5 1 16 

Maranhão 31 -5 -16 

Minas Gerais 56 32 16 

Mato Grosso do Sul 52 38 44 
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Estado 2010 2013 2014 

Mato Grosso 45 -8 -20 

Pará 6 -18 9 

Paraíba 15 12 33 

Pernambuco 69 45 14 

Piauí 41 9 17 

Paraná 42 31 31 

Rio de Janeiro 46 -29 12 

Rio Grande do Norte 16 -67 -61 

Rondônia 43 0 14 

Roraima 15 -10 1 

Rio Grande do Sul -2 15 13 

Santa Catarina 26 17 37 

Sergipe 38 -2 10 

São Paulo 13 6 23 

Tocantins 13 -18 25 

Fonte: CNI-Ibope. Nota: Dados trabalhados pela autora.  

Por fim, no último modelo estimado, foram utilizados dados de aprovação do 

governo federal e das principais áreas de atuação, a partir da pesquisa CNI-Ibope. 

Foram obtidos dados trimestrais de aprovação e reprovação desde o primeiro 

trimestre de 2008. 

A Figura 10 mostra a trajetória da popularidade do governo federal e da avaliação, 

através da percepção do eleitorado, das principais áreas de atuação do governo. 

Segundo a pesquisa, os temas de saúde, segurança pública e de combate à inflação 

são vistos como os mais críticos e percebidos como as áreas onde o governo está 

mais em falta com a população. 



48 
 

Figura 10: Avaliação líquida do governo federal e de suas principais áreas de atuação 

 
Fonte: CNI-Ibope. Nota: Dados trabalhados pela autora.  

7.3 Resultados 

Neste tópico apresentaremos os principais resultados dos três modelos que testam a 

teoria da escolha racional dos votos. 

7.3.1 Probabilidade de reeleição do governador ou partido 

No primeiro modelo, o qual testou a probabilidade de reeleição do governador ou a 

manutenção de seu partido no poder, não foi encontrada evidência estatística de 

que os desempenhos passados das principais variáveis socioeconômicas afetaram 

esta probabilidade. 

A tabela abaixo mostra o resultado do modelo em painel considerando efeito fixo. 

Foi testado também com efeito aleatório. O valor apresentado é a probabilidade 

(Odds-Ratio) e significa que, se for maior do que 1, a probabilidade de ser reeleito 

aumenta quando a covariada varia em 1 unidade. E quando a probabilidade 

estimada for menor do que 1, significa que a probabilidade de ser reeleito diminui 

quando a covariada aumenta em 1 unidade. No caso de variável dummy, a 

probabilidade aumenta ou diminui quando o indicador passa de 0 para 1. 
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Os dois modelos indicam que uma boa evolução dos pilares: produto, educação, 

criminalidade & saúde aumentam a probabilidade de reeleição do governador ou 

partido. No entanto, em ambos os modelos, nenhum coeficiente se mostrou 

estatisticamente significante. 

Embora os resultados dos dois modelos não tenham apresentado significância 

estatística, foi feito o teste de Hausman para testar qual o melhor modelo. Neste 

teste, a hipótese nula é de que o modelo de efeito aleatório é o melhor. Como a 

probabilidade do teste foi alta (0,741), não podemos rejeitar H0. Ou seja, o teste nos 

mostrou que o modelo de efeito aleatório é o melhor.  

Tabela 10: Resultado da equação 4 – odds ratio 

Variável endógena: reeleição 
do governador/partido (0 ou 1) 

Modelo A Modelo B 

Dummy coligação do presidente 0.52 0.78 

 
(0.305) (0.592) 

Produto 34.77 2.49 

 
(0.223) (0.580) 

Mercado de trabalho 0.50 0.14 

 
(0.903) (0.366) 

Educação 24.76 8.13 

 
(0.392) (0.279) 

Infraestrutura 0.58 0.14 

 
(0.936) (0.468) 

Criminalidade & saúde 71.10 8.53 

 
(0.332) (0.174) 

Pobreza & desigualdade 0.01 0.68 

 
(0.360) (0.859) 

Efeito fixo sim não 

Nº observações 88 108 

Teste de Hausman: Prob>chi2 =  0.7412   

Os valores entre parênteses representam o p-valor dos coeficientes estimados. 

Fonte: elaboração própria.  

7.3.2 Aprovação líquida dos governadores 

O segundo modelo tentou verificar se os desempenhos das variáveis 

socioeconômicas influenciaram a aprovação dos governadores, substituindo a 
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variável dummy de reeleição pela taxa de aprovação líquida (aprovação – 

desaprovação) dos governos estaduais. 

A Tabela 11 apresenta os resultados para o modelo em painel em MQO (Mínimos 

Quadrados Ordinários). 

Tabela 11: Resultado da equação 5 

Variável endógena: 
aprovação líquida 
dos governadores 

Modelo C Modelo D 

Aprovação presidente -0.03 0.01 

 
(0.664) (0.816) 

Produção -0.05 0.04 

 
(0.763) (0.747) 

Mercado de trabalho -0.12 0.03 

 
(0.713) (0.828) 

Educação -0.14 0.12 

 
(0.837) (0.759) 

Infraestrutura -1.21 -0.96* 

 
(0.093) (0.023) 

Criminalidade & saúde -0.19 0.21 

 
(0.41) (0.192) 

Pobreza & 
desigualdade -1.09 -0.11 

 
(0.05) (0.771) 

Efeito fixo sim não 

Nº observações 80 80 

Teste de Hausman: Prob>chi2 = 0.0171   

*significante a 5%. Os valores entre parênteses representam o p-valor dos 

coeficientes estimados. Fonte: elaboração própria.  

Os resultados deste modelo alternativo também não mostraram influência das 

evoluções das variáveis socioeconômicas nos estados sobre a aprovação líquida 

dos governadores. 

No modelo C, com efeito fixo, além de todas as variáveis não apresentar 

significância estatística, elas apontaram sinais ao contrário do esperado. Quando o 

modelo foi testado com efeito aleatório (modelo D), as variáveis continuaram não 

apresentando significância estatística, porém, a maioria dos indicadores mostrou 
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sinal positivo, como o esperado pela teoria. Somente os pilares de infraestrutura e 

pobreza & desigualdade que permaneceram com os sinais invertidos. 

No entanto, quando fazemos o teste de Hausman, o resultado nos mostra que 

podemos rejeitar a hipótese nula, de que o modelo de efeito aleatório é melhor.  

7.3.3 Aprovação líquida do presidente 

Um último teste foi feito para tentar capturar a influência dos pilares 

socioeconômicos na aprovação do governo, dessa vez, federal. Utilizando somente 

os dados de aprovação e desaprovação do governo federal pela pesquisa CNI-Ibope 

e as quebras por área de atuação do governo, testamos se a aprovação líquida do 

governo nas diferentes áreas de atuação consegue explicar a aprovação geral do 

presidente. 

A Tabela 12 apresenta o resultado do modelo de séries de tempo, MQO (Mínimos 

Quadrados Ordinários) em log-log. 

Tabela 12: Resultado da equação 6 

Variável endógena: 
aprovação líquida do 
presidente 

Modelo E 

Combate ao desemprego 0,72* 

 
(0.000) 

Educação 0.06 

 
(0.822) 

Combate à inflação 0,27** 

 
(0.017) 

Combate à fome e à pobreza 0.16 

 
(0.447) 

Saúde 0.12 

 
(0.474) 

Segurança pública -0.27 

 
(0.130) 

Nº observações 30 

R2 0.986 

* significante a 0,01; ** significante a 0,05. Os valores entre parênteses representam 

o p-valor dos coeficientes estimados. Fonte: elaboração própria. 
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Os resultados deste modelo apontam que apenas a aprovação líquida da atuação do 

governo no combate ao desemprego e à inflação que ajuda a explicar a 

popularidade do governo federal. Como o modelo foi estimado em log-log, os 

coeficientes podem ser interpretados como as elasticidades. Assim, segundo o 

modelo acima, há evidências de que um aumento de 1% na aprovação líquida do 

governo no combate ao desemprego aumenta, em média, 0,72% da aprovação 

líquida do presidente. Da mesma forma, um acréscimo de 1% na aprovação líquida 

do governo no combate à inflação gera um aumento médio de 0,27% na 

popularidade do governo federal. 

As demais áreas de atuação, como educação, saúde e combate à fome e à pobreza 

não apresentaram significância estatística. Já a área de segurança pública, além de 

não ser significante, mostrou coeficiente com sinal ao contrário do esperado.  

Em resumo, os diferentes modelos testados nesta seção apresentaram resultados 

muito fracos para confirmar a teoria da escolha racional nas eleições brasileiras, 

principalmente nas eleições estaduais, em linha do que foi verificado por Barone 

(2009). A hipótese de que os eleitores responsabilizam seus representantes 

(confirmando voto na reeleição ou não) com base em variáveis socioeconômicas 

não se confirmou neste trabalho. Somente no modelo para testar a popularidade do 

presidente que as variáveis de desemprego e inflação se mostraram significantes, 

porém todas as demais variáveis não apresentaram significância estatística. 
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8 CONCLUSÃO 

A principal questão abordada neste trabalho é a capacidade dos eleitores de 

responsabilizar seus governantes em regimes democráticos, utilizando-se do voto 

como instrumento. Dentre as diversas linhas de investigação que tentam explicar 

como os cidadãos votam, a teoria da escolha racional argumenta que os eleitores 

votam em governantes ou partidos potencialmente capazes de trazer-lhes algum 

benefício social ou econômico. 

Os diversos estudos que tentaram testar a teoria da escolha racional mostram 

resultados um tanto contraditórios. A relação entre desempenho de indicadores 

socioeconômicos e o voto não é muito evidente. Enquanto alguns mostram 

evidências de escolha racional do voto (KRAMER, 1971; TUFTE, 1975), outros 

apresentam fracas evidências desta teoria (FIORINA, 1978; POWEL e WHITTEN, 

1993). Nos estudos brasileiros, Fernandes e Fernandes (2013) encontraram 

evidências de escolha racional nas eleições municipais. Já Barone (2009) mostrou 

que apenas a variável de finanças públicas consegue influenciar a probabilidade de 

reeleição do governador. Porém, em nenhum dos testes de Barone houve evidência 

de que as variáveis de PIB e desemprego afetem a probabilidade de reeleição do 

governador ou do partido. 

A fraca identificação de relação entre as variáveis econômicas e os resultados das 

eleições ou da aprovação dos governantes verificada nos estudos acima, pode ser 

uma indicação de assimetria de informação entre o eleitorado e o formulador de 

políticas públicas. 

A ineficiência na transmissão de informação para o público ou a dificuldade do 

eleitorado em interpretar uma bateria de indicadores socioeconômicos individuais 

(problema conhecido como bounded memory) pode impedir que esta relação seja 

adequadamente capturada e estimada pelos testes econométricos. 

A divulgação e propagação de sistemas de rankings, que consigam compilar 

diversas informações socioeconômicas em índices compostos que sejam de fácil 
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acesso e de simples interpretação para o eleitorado, pode ser eficiente para tentar 

diminuir essa assimetria de informação e o bounded memory. 

Diversos estudos defendem que sistemas de ranking (ou performance relativa) 

podem ser uma estrutura de incentivos mais eficiente quando o monitoramento da 

performance absoluta é muito custoso. (LAZEAR e ROSEN, 1981; GREEN e 

STOKEY, 1982; NALEBUFF e STIGLITZ, 1983; OCDE, 2008). 

Uma aplicação de ranking de desenvolvimento estadual é feita para o caso 

brasileiro, consolidando 30 indicadores socioeconômicos em seis pilares: produto, 

mercado de trabalho, educação, infraestrutura, criminalidade & saúde e pobreza & 

desigualdade para o período de 2000 a 2014.  

Quando olhamos os resultados dos testes que tentaram verificar a teoria da escolha 

racional no voto, uma primeira crítica que poderia se fazer é que a grande maioria 

deles utiliza como variáveis econômicas apenas PIB, desemprego, inflação e, em 

alguns casos, dados fiscais.  

Este trabalho buscou investigar impactos mais específicos de melhoria de bem-

estar, procurando incluir indicadores que meçam a qualidade das várias áreas de 

atuação do governo, como educação, saúde, segurança pública, mercado de 

trabalho, dentre outros, abordagem esta que não é muito comum na literatura 

acadêmica. 

Assim, o modelo testado neste trabalho para verificar a existência de racionalidade 

econômica nas eleições estaduais brasileiras considera os desempenhos dos 

Estados nos seis pilares do ranking de desenvolvimento estadual proposto. Ou seja, 

testamos se os desempenhos dos Estados nos pilares socioeconômicos afetam a 

probabilidade de reeleição do governante ou do partido nas eleições estaduais. 

A evolução dos estados nessas áreas de atuação também foi testada sobre a 

aprovação líquida dos governadores e sobre a popularidade do governo federal.  

Os diferentes modelos testados não conseguiram ou apresentaram resultados muito 

fracos para confirmar a teoria da escolha racional nas eleições brasileiras, 
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principalmente nas eleições estaduais. A hipótese de que os eleitores 

responsabilizam seus representantes (confirmando voto na reeleição ou não) com 

base em variáveis socioeconômicas não se confirmou neste trabalho. Portanto, não 

foram encontradas evidências de que os eleitores votam para governador do estado 

de acordo com os resultados apresentados pela economia daquele lugar. Somente 

no modelo para testar a popularidade do presidente é que as variáveis de 

desemprego e inflação se mostraram significantes, porém todas as demais variáveis 

ficaram não significantes. 

Mesmo incorporando outras variáveis socioeconômicas, os testes apresentados 

neste trabalho também não conseguiram verificar a existência de decisão racional 

nos votos, principalmente estaduais, da mesma forma que Barone (2009) e também 

Fiorina (1978) e Powel e Whitten (1993). 

Os resultados obtidos nos modelos de voto econômico são mais uma indicação da 

existência de elevada assimetria de informação e do problema de bounded memory 

entre os eleitores e os formuladores de políticas públicas. 

É verdade que há outras explicações na literatura de ciência política sobre o 

comportamento dos eleitores que não a testada neste trabalho. A teoria econômica 

da democracia, da qual se originam os modelos de voto econômico, é apenas uma 

dentre as teorias que tentam explicar o voto.  

Ainda assim, uma maior disseminação pública de sistemas de rankings possui 

elevado potencial para atenuar os problemas de assimetria de informação e de 

bounded memory no voto e, com isso, poderíamos esperar uma aderência dos 

desempenhos socioeconômicos sobre os resultados das próximas eleições. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Relação de indicadores, descrição e fonte 

Pilar / Indicador Descrição Fonte 

1.  Produção  

 1.1 PIB-Taxa de crescimento Taxa de crescimento anual do PIB 
IBGE 

1.2 PIB-Tamanho de mercado PIB real em R$ 
IBGE 

2.  Mercado de trabalho 
  2.1 Renda dos trabalhadores Rendimento médio real do trabalho principal, 
habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 
anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 
referência (R$) 

IBGE 

2.2 Produtividade do Trabalho PIB/população economicamente ativa IBGE 

2.3 Qualificação dos Trabalhadores Média de anos de estudos da população 
economicamente ativa 

IBGE 

2.4 Formal. Mercado de Trabalho % de empregados de 10 anos ou mais de idade com 
carteira de trabalho assinada / total de ocupados 

IBGE 

2.5 Inserção Econômica Ocupados / População Economicamente Ativa IBGE 

2.6 Inserção Econ. Jovens Participação dos jovens que estudam ou trabalham IBGE 

3.  Educação 
  3.1 Enem Média das notas dos alunos das redes pública e 
privada em todas as disciplinas (ponderada pelo 
número de alunos por escola) 

Inep 

3.2 Taxa de distorção idade-série Porcentagem de alunos com atraso escolar de 2 anos 
ou mais (média do ensino fundamental e médio) 

Censo Escolar 

3.3 Taxa de aprovação do ensino 
regular 

Média da taxa de aprovação nos ensinos fundamental 
e médio 

Censo Escolar 

3.4 Taxa de abandono do ensino 
regular 

Média da taxa de abandono nos ensinos fundamental 
e médio 

Censo Escolar 

4.  Infraestrutura 
  4.1 Acesso Telecomunicações Densidade de acessos por 100 habitantes (telefonia 
móvel) 

Anatel 

4.2 Acesso a energia % de domicílios com acesso a energia elétrica PNAD/IBGE 

4.3 Custo de Combustíveis Preços pagos por consumidores finais (etanol, 
gasolina, diesel). Preço médio ponderado pelo 
consumo. 

ANP 

4.4 Mobilidade Urbana Tempo gasto no trajeto entre casa e trabalho 
(minutos) 

PNAD/IBGE 

4.5 Qualidade Rodovias Qualidade média das rodovias ponderada pelos 
quilômetros pesquisados (nota entre 1 e 5) 

CNT 

5. Criminalidade & saúde 
  5.1 Mortes no trânsito Vítimas de acidentes de trânsito /100 mil habitantes Datasus 

5.2 Segurança Pessoal Homicídios / 100 mil habitantes Datasus 

5.3 Anos potenciais de vida perdidos Anos potencias de vida perdidos (referência de 70 
anos) 

Datasus 

5.4 Mortalidade Materna Óbitos maternos / população feminina em idade fértil 
(15-49 anos) 

Datasus 

5.5 Mortalidade Precoce Óbitos de jovens (15-29 anos) por causas externas/100 
mil jovens 

Datasus 

5.6 Mortalidade Infantil Óbitos de crianças (0-4 anos) / mil crianças Datasus 

5.7 Emissões de CO2 CO2 emitido (toneladas por habitante) SEEG/OC 
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Pilar / Indicador Descrição Fonte 

5.8 Acesso. Saneamento Básico-Água % de domicílios com acesso à água canalizada de rede 
geral de distribuição 

IBGE 

5.9 Acesso. Saneamento Básico-
Esgoto 

% de domicílios com acesso à rede coletora de esgoto 
IBGE 

6. Pobreza & desigualdade 
  6.1 Segurança Alimentar % domicílios com renda domiciliar per capita inferior à 
linha de extrema pobreza (valor de uma cesta de 
alimentos com o mínimo de calorias necessárias para 
suprir adequadamente uma pessoa, com base em 
recomendações da FAO e da OMS) 

Ipea 

6.2 Inadequação Moradia % de moradias que apresentam características como 
coabitação familiar e/ou habitação precária PNAD/IBGE 

6.3 Famílias abaixo da linha da 
pobreza 

% de famílias com renda familiar per capita inferior à 
linha de pobreza. A linha de pobreza aqui considerada 
é definida pelo decreto 7492 (abaixo de R$77,00 
mensais) 

IBGE 

6.4 Desigualdade de renda Coeficiente de Gini IBGE 

Nota: Dados trabalhados pela autora.  

APÊNDICE B - Relação de indicadores, descrição e fonte para os países da OCDE 

Nome Descrição Fonte 

Renda dos trabalhadores Labour costs per hour US Bureau of Labor Statistics 
Produtividade do trabalho Overall productivity of labour IMF - World Economic 

Outlook 

Qualificação 
Average number of years of education 
received by people ages 25 and older PNUD 

Inserção econômica Employment / labor force OECD Outlook 

Qualidade da educação PISA OECD Outlook 

Abandono do ensino regular Primary education - Drop-out rate PNUD 

Acesso à telecomunicação Broadband subscriber lines (per 100 people) 

International 
Telecommunication Union 

Acesso à energia elétrica Access to electricity (% of population) World Development 
Indicators 

Mortes no trânsito No. of deaths - Transport accidents, rates per 
100,000 population 

WHO - World Health 
Organization 

Segurança Pessoal 
Intentional homicide, rates per 100,000 
population 

WHO - World Health 
Organization 

Expectativa de vida Life expectancy, total (yrs)  UN Population Data 

Mortalidade Materna Mortality rates  - Pregnancy WHO - World Health 
Organization 

Mortalidade Precoce 
Mortality rates  - External causes of morbidity 
and mortality 

WHO - World Health 
Organization 

Mortalidade Infantil Mortality rates - infant and under 5 (per 
1,000 live births) 

WHO - World Health 
Organization 

Emissões de CO2 Total Carbon Dioxide Emissions 
EIA - US Energy Information 

Administration 
Acesso. Saneamento Básico-
Água 

Improved water source (% of population with 
access) 

World Development 
Indicators 

Acesso. Saneamento Básico-
Esgoto 

Improved sanitation facilities (% of 
population with access) 

World Development 
Indicators 
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Nome Descrição Fonte 

Desigualdade de renda GINI index World Development 
Indicators 

Nota: Dados trabalhados pela autora.  

 



APÊNDICE C - Rankings dos pilares - I 

Pilar: Produção Pilar: Mercado de trabalho Pilar: Educação 

  2000-02 2003-06 2007-10 2011-14   2000-02 2003-06 2007-10 2011-14   2000-02 2003-06 2007-10 2011-14 

Rank UF Nota UF Nota UF Nota UF Nota Rank UF Nota UF Nota UF Nota UF Nota Rank UF Nota UF Nota UF Nota UF Nota 

1 MT 0,80 MT 0,85 AC 0,76 TO 0,76 1 SC 0,66 SC 0,70 SC 0,78 DF 0,96 1 SP 0,75 SP 0,85 SP 0,97 SP 0,99 

2 RR 0,47 AP 0,79 MA 0,72 PB 0,67 2 DF 0,53 DF 0,58 DF 0,76 SC 0,89 2 PR 0,62 SC 0,79 SC 0,94 SC 0,92 

3 AP 0,44 AM 0,74 SP 0,72 RO 0,67 3 RS 0,48 RS 0,54 SP 0,66 SP 0,80 3 RS 0,57 PR 0,72 DF 0,86 PR 0,88 

4 ES 0,43 RO 0,71 ES 0,72 MS 0,66 4 SP 0,47 PR 0,53 PR 0,64 PR 0,76 4 SC 0,56 DF 0,67 PR 0,84 MG 0,85 

5 AM 0,42 TO 0,69 MT 0,71 MT 0,64 5 PR 0,42 SP 0,51 RS 0,64 RS 0,74 5 DF 0,56 RS 0,64 MG 0,79 DF 0,84 

6 AC 0,42 RR 0,62 TO 0,70 RR 0,64 6 RJ 0,39 RJ 0,45 RJ 0,58 RJ 0,70 6 MG 0,51 ES 0,63 ES 0,78 GO 0,84 

7 RO 0,39 PA 0,62 RO 0,67 AM 0,63 7 GO 0,32 MG 0,39 MG 0,52 MS 0,68 7 ES 0,49 MG 0,62 RR 0,76 RJ 0,79 

8 GO 0,39 AC 0,59 RR 0,66 GO 0,62 8 ES 0,31 MS 0,39 MT 0,51 MT 0,66 8 RJ 0,49 RJ 0,55 RS 0,75 ES 0,77 

9 DF 0,38 MA 0,58 PI 0,66 AP 0,61 9 MS 0,30 ES 0,39 GO 0,50 GO 0,64 9 RR 0,38 RR 0,53 TO 0,71 PE 0,76 

10 PA 0,37 GO 0,53 AP 0,64 PI 0,58 10 MG 0,30 GO 0,38 MS 0,50 ES 0,64 10 MS 0,38 GO 0,50 GO 0,69 RS 0,76 

11 PR 0,37 ES 0,51 CE 0,64 MA 0,58 11 MT 0,29 MT 0,37 ES 0,47 MG 0,61 11 RO 0,34 MS 0,49 MS 0,69 CE 0,76 

12 RN 0,36 PI 0,50 DF 0,63 SP 0,57 12 AC 0,28 RO 0,31 RO 0,40 RO 0,54 12 MT 0,32 RO 0,46 CE 0,67 TO 0,74 

13 MS 0,35 PB 0,47 GO 0,62 PE 0,54 13 AM 0,27 TO 0,29 TO 0,39 AM 0,45 13 GO 0,31 TO 0,41 RO 0,66 MT 0,73 

14 TO 0,34 SE 0,46 MS 0,62 ES 0,54 14 RO 0,26 PI 0,26 AC 0,38 TO 0,44 14 AP 0,29 CE 0,38 MT 0,65 RR 0,72 

15 SC 0,32 MS 0,46 PE 0,62 AC 0,52 15 TO 0,22 AM 0,25 AM 0,37 RR 0,41 15 CE 0,29 MT 0,37 RJ 0,63 MS 0,69 

16 RS 0,31 BA 0,45 SE 0,60 CE 0,51 16 CE 0,18 AP 0,23 RR 0,33 AC 0,37 16 MA 0,24 AP 0,37 AC 0,63 RO 0,68 

17 SP 0,29 DF 0,45 AM 0,60 PR 0,49 17 PI 0,17 PA 0,23 PI 0,31 SE 0,36 17 TO 0,22 AC 0,35 AP 0,57 AC 0,67 

18 PB 0,27 SP 0,43 BA 0,56 PA 0,45 18 SE 0,17 SE 0,23 CE 0,30 CE 0,36 18 RN 0,20 RN 0,26 MA 0,56 MA 0,65 

19 MG 0,27 PR 0,42 PB 0,55 SE 0,42 19 PA 0,17 AC 0,23 SE 0,29 PE 0,34 19 AC 0,18 MA 0,26 AM 0,53 PB 0,61 

20 BA 0,26 MG 0,42 MG 0,54 RN 0,42 20 BA 0,17 CE 0,21 PA 0,28 PI 0,33 20 PI 0,17 PE 0,24 PE 0,51 BA 0,61 

21 PE 0,26 RN 0,39 AL 0,53 RS 0,42 21 RR 0,16 BA 0,18 BA 0,25 AP 0,33 21 PE 0,15 PI 0,23 RN 0,48 AM 0,61 

22 RJ 0,24 SC 0,38 PA 0,50 AL 0,40 22 RN 0,14 MA 0,15 RN 0,23 PA 0,33 22 PB 0,15 PB 0,21 PB 0,48 AP 0,59 

23 SE 0,23 CE 0,37 RJ 0,48 MG 0,39 23 PE 0,10 RR 0,14 MA 0,22 BA 0,33 23 PA 0,11 SE 0,17 PI 0,46 RN 0,58 

24 PI 0,23 PE 0,34 PR 0,48 SC 0,39 24 MA 0,09 PB 0,14 AP 0,21 RN 0,30 24 SE 0,10 BA 0,17 SE 0,44 PI 0,58 

25 MA 0,22 RJ 0,30 RN 0,46 BA 0,38 25 PB 0,09 PE 0,14 PE 0,20 PB 0,27 25 AM 0,09 PA 0,17 BA 0,44 SE 0,54 

26 CE 0,19 RS 0,26 SC 0,46 DF 0,38 26 AP 0,07 RN 0,14 PB 0,20 MA 0,24 26 BA 0,07 AM 0,14 AL 0,42 AL 0,52 

27 AL 0,17 AL 0,25 RS 0,44 RJ 0,37 27 AL 0,06 AL 0,11 AL 0,17 AL 0,18 27 AL 0,06 AL 0,11 PA 0,39 PA 0,51 
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APÊNDICE D - Rankings dos pilares - II 

Pilar: Infraestrutura Pilar: Criminalidade & saúde Pilar: Pobreza & desigualdade 

  2000-02 2003-06 2007-10 2011-14   2000-02 2003-06 2007-10 2011-14   2000-02 2003-06 2007-10 2011-14 

Rank UF Nota UF Nota UF Nota UF Nota Rank UF Nota UF Nota UF Nota UF Nota Rank UF Nota UF Nota UF Nota UF Nota 

1 SC 0,65 SC 0,76 SP 0,85 SP 0,97 1 MG 0,83 SP 0,83 SP 0,94 SP 0,98 1 SC 0,85 SC 0,94 SC 0,95 SC 0,99 

2 RS 0,63 PR 0,74 PR 0,84 PR 0,96 2 RS 0,75 MG 0,82 MG 0,85 RS 0,85 2 RJ 0,73 RS 0,82 SP 0,88 PR 0,94 

3 PR 0,63 DF 0,73 RS 0,83 SC 0,95 3 SC 0,74 RN 0,76 RS 0,79 MG 0,84 3 SP 0,73 SP 0,82 RS 0,88 GO 0,92 

4 DF 0,63 RS 0,73 SC 0,83 RS 0,94 4 RN 0,74 RS 0,74 SC 0,78 SC 0,83 4 RS 0,72 RJ 0,80 PR 0,88 RS 0,92 

5 SP 0,61 SP 0,73 DF 0,79 DF 0,93 5 BA 0,70 PB 0,72 RN 0,75 PR 0,74 5 PR 0,69 PR 0,80 MG 0,85 MG 0,90 

6 RN 0,59 MS 0,66 MG 0,76 PB 0,92 6 PB 0,69 SC 0,71 PB 0,68 RJ 0,73 6 MG 0,65 GO 0,79 GO 0,85 SP 0,90 

7 MG 0,59 MG 0,65 MS 0,76 MS 0,90 7 SP 0,64 BA 0,67 GO 0,67 DF 0,69 7 GO 0,65 MG 0,79 ES 0,83 ES 0,90 

8 SE 0,58 ES 0,65 GO 0,74 RN 0,90 8 GO 0,63 GO 0,63 CE 0,66 PE 0,64 8 MS 0,63 MS 0,78 RJ 0,83 MT 0,89 

9 ES 0,58 PB 0,65 PB 0,74 PI 0,89 9 PR 0,63 PR 0,60 RJ 0,66 RN 0,63 9 MT 0,61 MT 0,77 MT 0,82 RO 0,88 

10 MS 0,58 SE 0,64 RN 0,74 MG 0,88 10 MA 0,60 CE 0,58 PR 0,62 ES 0,62 10 ES 0,60 ES 0,77 MS 0,81 MS 0,88 

11 PB 0,57 GO 0,63 ES 0,72 AL 0,87 11 CE 0,59 SE 0,56 DF 0,62 MS 0,62 11 DF 0,58 RO 0,69 RO 0,77 RJ 0,85 

12 AP 0,56 RO 0,63 MT 0,72 RO 0,87 12 PI 0,51 DF 0,56 BA 0,59 PB 0,61 12 AP 0,58 DF 0,67 AP 0,71 PE 0,80 

13 GO 0,55 TO 0,63 TO 0,71 GO 0,87 13 DF 0,50 MA 0,54 SE 0,58 BA 0,61 13 RO 0,57 AP 0,66 DF 0,70 SE 0,77 

14 RJ 0,55 RN 0,62 AP 0,71 BA 0,86 14 PA 0,48 AM 0,51 MA 0,54 GO 0,57 14 PA 0,51 PA 0,63 RR 0,69 TO 0,77 

15 PE 0,55 AP 0,60 PI 0,70 TO 0,86 15 ES 0,48 RJ 0,50 AM 0,53 TO 0,55 15 AM 0,50 AM 0,63 TO 0,68 PB 0,77 

16 RR 0,55 RJ 0,60 RO 0,70 CE 0,85 16 AM 0,45 PI 0,50 PI 0,51 AM 0,52 16 AC 0,50 SE 0,59 PA 0,68 RN 0,76 

17 TO 0,53 PE 0,59 CE 0,69 AP 0,85 17 MS 0,45 ES 0,50 TO 0,51 SE 0,51 17 RR 0,49 RN 0,57 SE 0,66 AP 0,75 

18 AL 0,53 PI 0,58 PE 0,69 SE 0,85 18 TO 0,44 TO 0,48 MS 0,50 CE 0,50 18 SE 0,44 AC 0,56 RN 0,64 CE 0,75 

19 MT 0,53 CE 0,56 RJ 0,69 PE 0,84 19 RJ 0,42 AC 0,43 PE 0,50 PI 0,47 19 RN 0,42 TO 0,56 BA 0,62 AL 0,74 

20 BA 0,53 BA 0,56 SE 0,69 ES 0,84 20 SE 0,41 MS 0,41 AC 0,50 MA 0,47 20 TO 0,38 PB 0,54 AM 0,62 PA 0,74 

21 CE 0,52 PA 0,54 BA 0,67 MT 0,81 21 AL 0,33 PE 0,41 ES 0,49 RO 0,46 21 BA 0,37 BA 0,54 CE 0,62 DF 0,74 

22 RO 0,52 MT 0,53 AL 0,66 MA 0,80 22 PE 0,32 PA 0,40 MT 0,42 AC 0,46 22 PB 0,36 RR 0,54 PE 0,61 RR 0,74 

23 PA 0,52 AL 0,53 MA 0,60 RJ 0,80 23 AC 0,31 RR 0,40 RO 0,41 MT 0,42 23 PE 0,35 CE 0,49 PB 0,60 PI 0,73 

24 PI 0,51 AC 0,51 PA 0,58 RR 0,76 24 MT 0,29 AP 0,34 AP 0,40 RR 0,39 24 CE 0,32 PE 0,48 AC 0,58 BA 0,72 

25 AM 0,51 RR 0,50 AC 0,57 PA 0,72 25 AP 0,21 AL 0,32 PA 0,37 PA 0,35 25 AL 0,26 AL 0,42 PI 0,53 AC 0,70 

26 MA 0,48 MA 0,49 RR 0,55 AM 0,67 26 RO 0,18 MT 0,32 RR 0,36 AL 0,32 26 PI 0,17 PI 0,34 AL 0,52 AM 0,68 

27 AC 0,47 AM 0,46 AM 0,52 AC 0,64 27 RR 0,17 RO 0,29 AL 0,32 AP 0,31 27 MA 0,05 MA 0,18 MA 0,41 MA 0,49 



APÊNDICE E - Evolução dos Estados nos pilares do ranking – taxa de variação 2011-
14 x 2000-02 

 

 

 

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

C
E

M
A P
I

P
B A
L

TO P
E SP M
S SE R
O

G
O R
J

A
M

M
G B
A

A
P R
S

R
R

P
R ES P
A

A
C SC R
N D
F

M
T

Produto

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

A
P P
E

P
B A
L

M
A

R
R

M
T

M
S ES SE R
O

R
N

M
G

G
O TO C
E

P
A

B
A P
I

D
F

P
R R
J

SP A
M R
S

SC A
C

Mercado de trabalho

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

B
A A
L

A
M SE P
E

P
A P
B

A
C P
I

TO R
N

M
A

G
O C
E

M
T

A
P

R
O R
R

M
S

M
G SC R
J

ES D
F

P
R R
S

SP

Educação



65 
 

 

 

 
Nota: Dados trabalhados pela autora.  
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