
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

GUILHERME SILVEIRA LEITE 

 

 

ANÁLISE DO IMPACTO DE VARIÁVEIS ELEITORAIS SOBRE O CRÉDITO E 

PROVISÕES DE BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 

 

 

GUILHERME SILVEIRA LEITE 

 

 

ANÁLISE DO IMPACTO DE VARIÁVEIS ELEITORAIS SOBRE O CRÉDITO E 

PROVISÕES DE BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS 

 

 

Dissertação apresentada à banca examinadora 

da Escola de Economia de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas, como requisito para a 

obtenção do título de Mestre em Finanças e 

Economia. 

 

Área do Conhecimento: Finanças 

Orientador: Bruno Ferman 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leite, Guilherme Silveira. 
     Análise do impacto de variáveis eleitorais sobre o crédito e provisões de 
bancos públicos federais / Guilherme Silveira Leite. - 2016. 
     36 f. 
 
     Orientador: Bruno Ferman 
     Dissertação (mestrado) - Escola de Economia de São Paulo. 
 
     1. Bancos. 2. Crédito bancário. 3. Eleições – Aspectos econômicos - 
Brasil. I. Ferman, Bruno. II. Dissertação (mestrado) - Escola de Economia de 
São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 324(81) 
 

 



GUILHERME SILVEIRA LEITE 

 

ANÁLISE DO IMPACTO DE VARIÁVEIS ELEITORAIS SOBRE O CRÉDITO E 

PROVISÕES DE BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS 

 

Dissertação apresentada à banca examinadora 

da Escola de Economia de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas, como requisito para a 

obtenção do título de Mestre em Finanças e 

Economia. 

Área do Conhecimento: Finanças 

Orientador: Bruno Ferman 

 

Data de aprovação: 

17/Fevereiro/2016 

 

Banca examinadora: 

 

Prof. Dr. Bruno Ferman (Orientador) 

FGV-EESP 

 

  

Prof. Dr. Klênio de Souza Barbosa 

FGV-EESP 

 

  

Prof. Dr. Paulo Furquim de Azevedo  

INSPER 

 



RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é verificar se a atuação dos bancos públicos federais é 

impactada por variáveis eleitorais como o alinhamento político e períodos de eleição. 

Utilizando dados de crédito bancário e dados eleitorais dos municípios brasileiros, 

são feitas regressões em painel para identificar o comportamento do crédito e das 

provisões dos bancos públicos federais em cidades politicamente alinhadas ao 

governo federal ao longo do ciclo eleitoral. Pelos testes realizados, não encontramos 

evidências de aumento da concessão do crédito ou de aumento das provisões 

relacionadas às variáveis eleitorais, resultados que não corroboram a hipótese de 

uso político dos bancos públicos. 

Palavras-chave: bancos públicos federais, alinhamento político, ciclo eleitoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this paper is to analyze the impact of electoral variables, such as 

political alignment and election years, in the public federal banks behavior. Using 

banking and electoral data for Brazilian municipalities, panel regressions are made in 

order to identify the credit and loss provisions pattern in political aligned cities 

through the electoral cycle. By the tests we found no evidence of credit or loss 

provisions increase related to the electoral variables, results that do not support the 

political use of public banks hypothesis. 

Keywords: Federal government-owned banks, political alignment, electoral cycle. 
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1. INTRODUCÃO 

 

No último debate eleitoral do pleito presidencial de 2014, a gestão dos bancos 

públicos federais foi abordada pelos candidatos no primeiro bloco de discussões, 

ocasião na qual foram esboçadas opiniões sobre o papel dessas instituições e seu 

uso político. Os seguintes trechos nos servem de indicação da posição dos 

candidatos sobre temas que na literatura econômica são tratados sob a perspectiva 

de efeitos sobre a economia e incentivos sobre os agentes: "Bancos públicos serão 

fortalecidos, não aparelhados no meu governo". "(...) vocês minguaram a Caixa. 

Vocês, candidato, eram contra fazer política social com subsídio (...)"1. 

Em acordo com a constatação de La Porta et al. (2002) de que a propriedade 

pública de bancos no mundo é elevada e disseminada, verificamos que Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste do 

Brasil, os quatro bancos públicos federais de tipo comercial, detinham 41% dos 

saldos de operações de crédito do sistema financeiro em dez/122, distribuídos por 

4810 municípios, volume e capilaridade que justificam a investigação das variáveis 

financeiras no sentido de avaliar a existência de algum padrão que fundamente as 

preocupações esboçadas acima pelos então candidatos a presidente. 

A relação entre a alocação de crédito de bancos públicos no Brasil e o alinhamento 

partidário foi estudada por Leão (2011) que identificou um aumento do crédito de 

bancos públicos 10 pontos percentuais maior nas cidades politicamente alinhadas 

ao governo central em comparação às demais cidades. Em estudo semelhante com 

dados indianos, Cole (2009) mostrou que o crédito agrícola concedido por bancos 

públicos é de 5 a 10 pontos percentuais maior em anos de eleição nos distritos em 

que a disputa com a oposição é mais acirrada. 

No presente trabalho, utilizando dados de crédito bancário a nível municipal obtidos 

no Banco Central e dados de eleições municipais obtidos no TSE, buscamos avaliar 

se, para o caso brasileiro, o crédito também apresenta dinâmica associada ao ciclo 

                                                           
1
 A transcrição integral do debate está disponível em < http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/transcricao-

debate-presidencial-2-turno.html>.  Acesso em 11/11/2015. 

2
 Último ponto da série utilizada no trabalho, detalhada na seção 3.1. 
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eleitoral, como em Cole (2009), além do efeito de aumento para cidades 

politicamente alinhadas. 

De forma complementar, será verificado o comportamento das provisões para 

devedores duvidosos (PDD) com relação ao ciclo eleitoral e ao alinhamento político 

municipal. O objetivo dessa análise é identificar se existe alguma variação das 

provisões para devedores não explicada pela variação da própria carteira de crédito 

e explicada pelas variáveis eleitorais, o que poderia ser indício de alteração da 

qualidade do crédito concedido, na comparação das cidades alinhadas às demais ou 

entre períodos com ou sem eleição. 

Com base em regressões em painel, foram realizados testes econométricos para 

identificar o efeito das variáveis políticas (alinhamento e ciclo eleitoral) sobre as 

variáveis financeiras (crédito e provisões). Os resultados para os bancos públicos 

não indicaram relação do crédito e provisões com o ciclo eleitoral ou com 

alinhamento da prefeitura ao governo federal. Esses resultados não corroboram a 

hipótese de uso político dessas instituições por parte do governo. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma. Na segunda seção são apresentados 

os aspectos teóricos associados à existência e ao uso político dos bancos públicos e 

evidências encontradas na literatura. Nessa seção também são comparadas duas 

maneiras alternativas de identificar o alinhamento político das prefeituras ao governo 

central. A terceira seção apresenta os dados utilizados, as variáveis construídas e a 

metodologia dos testes econométricos. Na quarta seção são apresentados os 

resultados dos testes dos efeitos do alinhamento sobre crédito e provisões e a 

quinta seção conclui o trabalho. 
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2. FUNDAMENTOS 

 

 

2.1 A existência dos bancos públicos e o uso político  

 

Segundo La Porta et al. (2002), a presença de governos no mercado financeiro é 

elevada e disseminada pelo mundo. Nos países de renda per capita e 

desenvolvimento dos mercados financeiros menores, maior intervenção do governo 

na economia e defesa frágil dos direitos de propriedade, a participação é 

especialmente importante. Essa presença é tratada na literatura econômica por duas 

abordagens principais, uma denominada social e outra de "política" (em aspas pela 

conotação negativa do termo), resumidas nesse trabalho. 

Pelo ponto de vista social, o mercado financeiro é identificado como necessário para 

o desenvolvimento econômico ao possibilitar a formação de poupança e a 

intermediação eficiente de recursos, ao canalizá-los dos agentes poupadores para 

empréstimos e financiamentos. Assim, em países onde esse setor não funciona 

adequadamente, por exemplo, pela incapacidade de canalizar os recursos 

disponíveis, ou pelo baixo nível de confiança no sistema, o governo poderia intervir 

com bancos sob seu controle de maneira a dar início à intermediação financeira. 

Ainda no primeiro ponto de vista, os bancos públicos teriam a incumbência de 

financiar empreendimentos que não estão ao alcance, ou não despertam o 

interesse, da iniciativa privada, mas cujos retornos seriam de interesse da 

coletividade, como obras públicas e financiamentos agrícolas. 

Um aspecto adicional associado às funções dos bancos públicos é o de poderem 

atuar de maneira estabilizadora na economia, mantendo o nível de intermediação 

financeira em períodos de redução de liquidez e atenuando reduções de crédito por 

parte dos bancos privados em períodos de economia fraca, isto é, podem funcionar 

como agentes contracíclicos para a economia (WORLD BANK, 2013). 

No ponto de vista "político", os governos mantêm bancos sob seu controle como 

forma de obter vantagens na conquista do poder, e mesmo benefícios particulares, 

pelo financiamento a projetos que podem não ser de interesse coletivo, mas que 

rendam benefícios privados. Uma vantagem específica dos bancos sobre outras 
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empresas públicas seria a facilidade de direcionar os recursos para 

empreendimentos em diferentes setores da economia sem que o ônus da execução 

do projeto recaia sobre o governo. A diferença de conhecimento sobre a qualidade 

dos empréstimos entre os bancos e o público externo auxiliaria ainda na 

camuflagem de motivações políticas, cujo custo real só se revelaria ao longo das 

operações (DINC, 2005). 

A maior presença do governo no setor financeiro em países menos desenvolvidos é 

compatível com ambas as lentes de análise, mas, enquanto na primeira a liberação 

de recursos estaria relacionada a projetos de interesse para o desenvolvimento, na 

segunda, é esperado que o interesse público nos projetos não seja o principal fator 

para decisão, o que poderia gerar ineficiência na alocação dos recursos e na 

produtividade dos fatores (LEÃO, 2011). 

Um terceiro ponto de vista resumido em Sapienza (2004) agrupa as duas 

explicações anteriores sob o problema de agência. Aqui, em acordo com a visão 

social, as instituições públicas podem ter o objetivo de priorizar os retornos sociais 

na escolha dos projetos e, ao mesmo tempo, ter seus gestores sujeitos a incentivos 

perversos, com possibilidade de obter benefícios privados em detrimento dos 

objetivos sociais. Entre a visão do problema de agência e a visão "política" há uma 

diferença no grau de mau uso dos recursos públicos. Enquanto na primeira esse 

comportamento seria uma questão de incentivos, um desvio ocorrido na gestão, na 

segunda, a própria existência da empresa pública é baseada em interesses 

divergentes dos sociais. 

Dentro da perspectiva “política”, um desdobramento seria a tentativa por parte dos 

governos de influenciar os votos e interferir nos processos eleitorais, seja pela 

alteração do ritmo de concessões de crédito dos bancos no calendário eleitoral, 

como indicado em Dinc (2005) e Cole (2009), seja pelo favorecimento aos políticos 

alinhados ao grupo político majoritário, como tratado em Leão (2011) e Carvalho 

(2014). É essa possibilidade de atuação política dos bancos pela via eleitoral que 

tentaremos identificar na seção empírica do trabalho com dados financeiros e dados 

eleitorais. 

Com relação às evidências encontradas na literatura, La Porta et al. (2002), 

verificam que a propriedade pública de bancos está associada a um crescimento 
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mais lento da renda per capita e da produtividade nos países menos desenvolvidos. 

Enquanto a maior presença de bancos públicos é consistente com a visão social, os 

efeitos posteriores associados a essa presença não coincidem com a promoção do 

desenvolvimento, como esperado pela visão social. 

Sapienza (2004) verifica que os bancos públicos na Itália cobram taxas menores em 

empréstimos do que as instituições privadas. Controlando por empresas com acesso 

aos dois tipos de instituição o efeito se mantém e essas taxas diminuem com o 

tamanho da firma, isto é, empresas de maior porte são mais beneficiadas pelo 

crédito público. Nesse caso, uma explicação social de redução das restrições de 

financiamento ou incentivo a empresas de menor envergadura não é fortalecida. 

Em Dinc (2005) temos que os bancos públicos de países em desenvolvimento 

aumentam o crédito em anos de eleição, efeito não encontrado para países 

desenvolvidos. A evidência desse canal de interferência dos bancos públicos 

complementa o trabalho de La Porta et al. (2002) ao revelar uma maneira pela qual 

a influência política sobre os bancos afeta o funcionamento da economia. 

Trabalhando com dados de crédito rural na Índia, Cole (2009) verifica, assim como 

em Dinc (2005), a presença de ciclo eleitoral nas concessões de bancos públicos. 

Adicionalmente, esse trabalho distingue que o aumento do crédito é acentuado nos 

distritos politicamente menos fiéis ao partido majoritário, localidades nas quais o 

impacto do aumento do crédito pode ser decisivo para o resultado eleitoral. Do ponto 

de vista da eficiência, observando a produção agrícola das localidades favorecidas, 

seus resultados sugerem que os recursos adicionais concedidos no ano de eleição 

não apresentam impacto identificável. No mesmo sentido, utilizando dados de 

empréstimos e pagamentos, identificou inadimplência maior associada ao ciclo 

eleitoral de expansão do crédito. Dessa forma estariam caracterizados tanto o uso 

político como a ineficiência na alocação dos recursos. 

Carvalho (2014), utilizando dados brasileiros de crédito e de emprego industrial, 

verifica que as firmas de setores classificados como de interesse por parte do 

governo recebem mais crédito do BNDES e aumentam a oferta de emprego nas 

localidades em que candidatos do partido da coligação federal enfrentam reeleições 

competitivas a governador. Esse aumento não é acompanhado de aumento total do 



11 
 

emprego por essas firmas, de forma que a oferta de vagas em outras localidades 

seria reduzida.  

Leão (2011) identifica que em cidades brasileiras cujo partido do prefeito tem ao 

menos um membro no ministério, denominadas cidades alinhadas, verifica-se 

aumento do crédito por parte dos bancos públicos federais 10 p.p. maior do que em 

relação às demais cidades. A hipótese de que esse aumento seria somente um 

deslocamento da carteira e participação no mercado entre os bancos não é 

sustentada, pois se verifica que o total de crédito aumenta mais nessas localidades 

do que nos municípios não alinhados. 

Enquanto em Carvalho (2014) a atuação do banco federal analisado, BNDES, é 

especificamente voltada para o desenvolvimento social, em Leão (2011) os bancos 

públicos analisados são de tipo comercial, isto é, competem nos mesmos segmentos 

das instituições privadas. Dessa forma, enquanto no primeiro trabalho o aumento do 

investimento pode ter uma explicação associada à finalidade social, essa explicação 

é menos adequada no segundo trabalho, especialmente porque o crédito em que é 

verificado aumento é do tipo não direcionado, ou livre, diferentemente dos 

financiamentos e créditos de finalidade rural ou imobiliária, por exemplo. 

Levando em conta esses precedentes, este trabalho busca contribuir com a literatura 

identificando se há evidência de alteração do ritmo de concessões dos bancos 

públicos de acordo com calendário eleitoral, como em Cole (2009), e se essa 

alteração pode ser associada ao alinhamento dos municípios ao governo central. 

Como forma de avaliar efeitos sobre a eficiência econômica, vamos testar também o 

comportamento das provisões para devedores com relação às variáveis eleitorais. 

 

 

2.2 Ambiente brasileiro e o alinhamento político 

 

As eleições no Brasil ocorrem em dois níveis, o local, em que são escolhidos 

prefeitos e vereadores, e o geral, em que são escolhidos o presidente, 

governadores, senadores, deputados federais e estaduais. As eleições nesses dois 

níveis ocorrem a cada quatro anos com intervalo de dois anos entre eles. Uma 
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característica do sistema presidencial é possibilidade de o partido do presidente não 

ter a maioria parlamentar necessária para aprovar as medidas de seu plano de 

governo, o que gera a necessidade de apoio por parte de outros partidos (LEÃO, 

2011). 

As coalizões partidárias são a maneira com que os partidos se agrupam com 

objetivo de dar suporte parlamentar ao partido do presidente, em troca de 

participação nas decisões do governo. Uma forma direta de participação está na 

nomeação de políticos dos partidos aliados para a composição do ministério. 

Há evidência de que a distribuição dos postos no ministério entre os partidos aliados 

tende a refletir o peso real desses partidos no congresso quando o presidente adota 

a estratégia de compartilhar suas decisões com o poder legislativo. Por outro lado, 

quando a atuação presidencial é mais discricionária e baseada nos poderes 

específicos do presidente, como vetos e medidas provisórias, a tendência é que o 

ministério seja preenchido em sua maior parte pelo partido do próprio presidente, 

sem refletir de forma proporcional o peso dos partidos aliados (AMORIM NETO, 

2006). 

Adicionalmente, verifica-se que além desse componente inicial associado ao perfil 

de atuação do presidente, a composição do ministério, e especialmente as trocas de 

ministros, funcionam como uma ferramenta à disposição do presidente para 

absorver choques ao longo de seu governo e manter o poder de decisão. Esses 

choques podem ser tanto de natureza política, como a perda de influência de algum 

dos partidos da base, ou de natureza operacional, como uma crise econômica ou 

desastre natural (MARTÍNEZ-GALLARDO, 2014). 

Com base nessas interpretações, a presença de um partido no ministério denota sua 

influência na coalizão, tanto pela linha de atuação do presidente de diálogo com o 

congresso, como pela incorporação desse partido como resposta a algum choque 

inesperado. Em Leão (2011), a definição do alinhamento político foi dada pelo 

partido de um determinado prefeito ter ao menos um ministro, considerados todos os 

partidos da base. Em Carvalho (2014), formam considerados alinhados os estados 

em que o governador pertencia aos partidos definidos como principais em cada 

período. 
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Um fator adicional a ser levado em conta para a definição do alinhamento é que a 

coincidência entre o período de influência de um partido e a presença do ministro 

pode ser não exata. De Martinez-Gallardo (2014) podemos avaliar, por exemplo, que 

o enfraquecimento de um partido aliado em eleições locais intermediárias, ou 

fortalecimento da aprovação presidencial podem levar a uma futura alteração na 

composição ministerial, o que poderia reduzir a influência imediata desse partido 

dentro da base, mesmo com a presença de um ministro em atuação. 

Relacionando esse fator dinâmico da influência com a definição de alinhamento 

adotada pelos trabalhos que utilizaram dados brasileiros, temos que a definição 

abrangente, incluindo todos os partidos do ministério, poderia capturar o reflexo dos 

choques enfrentados pela presidência na definição de sua base, mas é mais sujeita 

a computar com o mesmo nível de influência o partido do próprio presidente e um 

partido que detém um ministro no período atual, mas cuja alteração do panorama 

político levou à perda do poder efetivo de influência. 

A segunda definição, restrita aos partidos considerados principais, não será capaz 

de identificar a influência dos partidos que entram na coalizão, mesmo que 

temporariamente, mas pode se supor mais conservadora ao verificar a influência 

somente dos partidos do núcleo do governo. 

Nos dois casos, a hipótese é a de que a composição ministerial revela uma 

influência partidária no governo que pode se estender até a atuação dos bancos 

públicos federais, caso se configure o uso "político" dos bancos, conforme tratado na 

seção anterior.  

Pela análise do conselho de administração dos bancos públicos, o Banco do Brasil3 

tem 3 conselheiros não indicados pelo governo do total de 8 (são 2 pelos acionistas 

minoritários e 1 pelos empregados). O Banco da Amazônia4 tem 1 conselheiro 

indicado por minoritários do total de 7. No Banco do Nordeste5 essa proporção é de 

1 em 6. Na Caixa Econômica Federal6 todos os conselheiros são de indicação do 

                                                           
3
<http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/governanca-corporativa/orgaos-da- 

administracao/Paginas/velho.aspx>acesso em out/15. 
 
4
<http://www.bancoamazonia.com.br/index.php/conselho-de-administracao> acesso em out/15. 

5
<http://www.bnb.gov.br/estrutura-organizacional> acesso em out/15. 

6
<http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/governanca-corporativa/orgaos-da-administracao/Paginas/velho.aspx> 

acesso em out/15. 
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governo. Essas estruturas de governança refletem a composição da propriedade dos 

bancos e também o potencial de influência do governo sobre as decisões, em 

acordo com a hipótese de extensão da influência política dos partidos aliados.  
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3. ANÁLISE EMPÍRICA 

 

 

3.1 Dados 

 

As bases de dados utilizadas para os testes são divulgadas por órgãos do governo e 

estão disponíveis ao público. Nesta seção serão descritas as fontes dos dados, as 

variáveis construídas e a metodologia do trabalho. 

As informações financeiras são obtidas da Estatística Bancária por Município 

(ESTBAN) do Banco Central. Nessa série são disponibilizados mensalmente os 

saldos dos balancetes das instituições financeiras a nível municipal por instituição. 

Esses saldos estão apresentados nas categorias verbetes, que são agrupamentos 

das contas COSIF, nível mais analítico das informações financeiras pelo plano de 

contas do Banco Central. Esses dados estão disponíveis desde jul/1994. 

Os bancos, seguindo Leão (2011), são divididos em quatro categorias. Os públicos 

federais (Federal) são representados pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste do Brasil. As demais categorias 

são os bancos privados (Privado), os bancos públicos estaduais e os bancos sob 

intervenção do Banco Central.Devido ao interesse do trabalho ser avaliar o impacto 

da gestão federal sobre a atuação nos bancos e comparar esse desempenho ao dos 

bancos privados, foram agrupadas as instituições sob intervenção do Banco Central 

e os bancos estaduais sob uma terceira categoria, demais bancos (Demais). Para 

essa terceira categoria não é esperado poder de influência direto associado à esfera 

federal, pois essas instituições ou estão subordinadas aos poderes executivos 

estaduais ou sob intervenção de uma autarquia. 

As informações eleitorais são obtidas do TSE. Para identificar os partidos que 

compunham o ministério a cada período foram utilizados sites de jornais e sites de 

análise política. Essa relação pode ser verificada na tabela 12 do anexo. Pelas 

bases do TSE identificamos o partido vencedor das eleições municipais em cada 

período e os partidos pertencentes à coligação vencedora da eleição presidencial 

imediatamente anterior, apresentados na tabela 13 do anexo. 
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Como informações adicionais foram utilizadas a população municipal, disponível 

para os períodos 1992-1995 e 1997-2015 e o PIB total anual de cada cidade, 

disponível para o período 1999-2012. As duas séries são fornecidas pelo IBGE. 

Pela composição das variáveis, o intervalo utilizado nos testes estatísticos 

corresponde ao período 1999-2012 para análises de crédito e 2000-2012 para 

análises de provisão, devido a uma alteração institucional ocorrida em 1999, por 

determinação do Banco Central, que será descrita na seção 3.3. 

 

 

3.2 Variáveis 

 

Para verificar o comportamento dos desembolsos dos bancos foi construída a 

variável CREDITO que corresponde à média anual do verbete 160 da base de dados 

do Banco Central. Nesse verbete é contabilizado o total da carteira de empréstimos 

e financiamentos da instituição em cada período.  

A variável TOTAL_ATIVO foi montada para ser um controle referente ao tamanho do 

banco, de maneira que oscilações de crédito ou provisão em bancos menores, não 

dominem os efeitos observados. Seus valores correspondem à média anual do 

verbete 399 da mesma base. 

Utilizamos um controle composto da soma dos depósitos à vista, depósitos de 

poupança e depósitos a prazo (verbetes 410, 420 e 431) na média anual como 

forma de capturar incrementos do crédito concedido nos municípios devido a um 

aumento espontâneo da poupança local, isto é, um aumento do crédito explicado 

pela maior oferta de recursos na localidade. Essa variável foi denominada 

DEPOSITOS. 

A variável PROVISAO corresponde à média anual do verbete 174 nos códigos do 

Banco Central, que é o saldo de provisões para devedores duvidosos e reflete a 

estimativa das instituições bancárias para a perda esperada em suas carteiras de 

crédito. Essa variável será usada como medida da qualidade da carteira de crédito 

em cada período. 
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Para o alinhamento político foram construídas duas variáveis binárias. A primeira, 

denominada GABINETE, assume o valor 1 quando o partido do prefeito do município 

em análise detém 1 ministro, ao menos, no gabinete federal. Para ministros 

nomeados em anos de eleição municipal foram considerados os que passaram a 

compor o gabinete até o mês de setembro daquele ano. Essa variável se aproxima 

do alinhamento utilizado por Leão (2011) e tem o objetivo de capturar a dinâmica da 

influência dos partidos ao longo do tempo, conforme analisado na seção 2.2. 

A segunda, denominada COLIGACAO, assume valor 1 quando o partido do prefeito 

faz parte da composição de partidos da chapa vencedora da eleição presidencial 

precedente. Essa variável é mais conservadora ao atribuir influência a um partido 

somente se fizer parte do "núcleo" da base aliada. Essa definição se aproxima mais 

da variável de alinhamento utilizada em Carvalho (2014). 

Como identificadores do ciclo eleitoral foram construídas as variáveis binárias ELE(0), 

ano de eleição municipal, ELE(-1), ano anterior à eleição municipal e ELE(-2), segundo 

ano anterior ao ano de eleição municipal. Por essa construção, os efeitos dessas 

variáveis estão em comparação ao ano posterior a uma eleição municipal. 

As variáveis PIB e POP são respectivamente o PIB e a população do município a 

cada ano. As variáveis foram tomadas em logaritmo natural de forma que seus 

coeficientes pudessem ser interpretados aproximadamente como taxas de variação. 

As tabelas apresentam as estatísticas descritivas das variáveis conforme 

empregadas nos modelos, detalhados na seção seguinte. 

Os dados para crédito nos bancos públicos e privados estão disponíveis para 

respectivamente 2.131 e 1.601 cidades o que, até certa medida, nos possibilita 

utilizar o segundo grupo como de controle do primeiro. Para os demais bancos os 

dados estão disponíveis para 406 cidades.  

Para os dados utilizados para análise de provisões, o grupo de cidades com dados 

disponíveis se reduz, embora haja um conjunto de dados de bancos públicos e 

privados relevante para comparação, respectivamente 991 e 715 municípios. 
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3.3 Metodologia 

 

Para investigar a relação entre as variáveis financeiras, as variáveis de alinhamento 

político e de ciclo eleitoral, foram conduzidas regressões em painel para cada um 

dos tipos de bancos, incluindo efeitos fixos para o ano e para o município, e 

agrupando os erros-padrão por município (cluster municipal), tendo por base as 

metodologias utilizadas em Cole (2009), Leão (2011) e Carvalho (2014). 

O objetivo do primeiro teste empírico é identificar se há indícios de relação entre o 

ritmo de concessão de crédito dos bancos e o alinhamento político das prefeituras. 

Analiticamente, temos na equação (1), na ordem dos componentes, o logaritmo 

natural do crédito explicado pelo efeito fixo de controle para características não 

observáveis dos municípios, efeito fixo temporal, alinhamento político da prefeitura 

ao governo federal, um grupo de controles formado pelos logaritmos naturais de total 

de ativos, depósitos, PIB e população, completados por um termo de erro. Para o 

alinhamento é utilizada num primeiro conjunto de testes a variável GABINETE e, 

num segundo conjunto a variável COLIGACAO. Desse modo, para cada um dos 

agrupamentos de bancos considerado (federal, privado e demais) temos a regressão 

abaixo. 

Equação (1): 

𝐿𝑂𝐺(𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑂)𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜇𝑡 + 𝛽𝐴𝐿𝐼𝑁𝐻𝑖𝑡 + 𝛾𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

No segundo grupo de testes, buscamos verificar se há efeito de alinhamento 

associado ao ciclo das eleições municipais. Analiticamente temos na equação (2) o 

logaritmo natural do crédito explicado pelo efeito fixo municipal, efeito fixo temporal, 

alinhamento da prefeitura e a interação do ciclo eleitoral ao alinhamento, seguida 

dos controles da equação (1) e do termo de erro. 

Equação (2): 

𝐿𝑂𝐺(𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑂)𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜇𝑡 + 𝛽𝐴𝐿𝐼𝑁𝐻𝑖𝑡 + 𝜃  𝐸𝑗

0

𝑗=−2

∗ 𝐴𝐿𝐼𝑁𝐻𝑖𝑡 + 𝛾𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

No terceiro grupo de regressões, nosso interesse é identificar se há indícios de 

relação entre as provisões para devedores duvidosos, PDD, e as variáveis de 
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alinhamento político e ciclo eleitoral. Nossa expectativa é que o efeito médio seja de 

regularidade entre a expansão da carteira de crédito e o volume das provisões, caso 

contrário haveria um indício de alteração da qualidade dos empréstimos.  

Nessa etapa foram utilizados dados do período 2000-2012, início um ano posterior 

às regressões anteriores, devido à entrada em vigor da resolução 2.682/99 do 

Banco Central que estabeleceu novos critérios para apuração de perda esperada 

com operações de crédito. Por essa resolução, as provisões devem levar em conta 

não somente as operações em atraso, mas também uma estimativa de perda das 

operações em dia com base em classificações de risco de crédito feita pelas 

próprias instituições (GOULART, 2008). 

Há evidência, para dados internacionais e brasileiros, de que esse elemento interno 

de avaliação discricionário dos bancos pode ser utilizado para realizar 

"gerenciamento de resultados", isto é, alterar voluntariamente o volume de provisões 

na direção de suavizar os resultados contábeis divulgados (aumentar as provisões 

quando há lucros acima do esperado e vice-versa) (GOULART, 2008). No que 

concerne a este trabalho, como estamos utilizando dados municipais, não é 

esperado que a suavização ocorra em todos os municípios de um determinado 

banco no mesmo período. Adicionalmente, como estamos comparando grupos de 

bancos distintos, a existência do gerenciamento dos resultados é menos importante 

que o diferencial da variação das provisões e seu comportamento no ciclo eleitoral 

entre os grupos. 

A equação (3) descreve o comportamento do logaritmo natural das provisões para 

devedores explicado pelo efeito fixo municipal, efeito fixo temporal e variáveis de 

alinhamento político. Os termos de controle são os mesmos da equação (2) 

acrescidos do logaritmo natural do crédito concedido. Dessa forma, os efeitos 

identificados para a provisão serão excedentes à própria variação normal da carteira 

de créditos. 

Equação (3): 

𝐿𝑂𝐺(𝑃𝑅𝑂𝑉𝐼𝑆𝐴𝑂)𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜇𝑡 + 𝛽𝐴𝐿𝐼𝑁𝐻𝑖𝑡 + 𝛾𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

Na equação (4) buscamos testar o comportamento cíclico das provisões com relação 

ao calendário eleitoral. O logaritmo natural do saldo de provisões é avaliado contra o 
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efeito fixo municipal, efeito fixo temporal, alinhamento político, interação do 

alinhamento às binárias de ciclo eleitoral, seguidas das variáveis de controle da 

equação (3) e termo de erro. 

Equação (4): 

𝐿𝑂𝐺(𝑃𝑅𝑂𝑉𝐼𝑆𝐴𝑂)𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜇𝑡 + 𝛽𝐴𝐿𝐼𝑁𝐻𝑖𝑡 + 𝜃  𝐸𝑗

0

𝑗=−2

∗ 𝐴𝐿𝐼𝑁𝐻𝑖𝑡 + 𝛾𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Alinhamento definido pelo gabinete 

 

No primeiro item da seção de resultados será avaliada a existência de relação entre 

os dados financeiros, crédito e provisões, e o alinhamento da prefeitura ao governo 

central definido pela variável GABINETE, que agrupa todas as prefeituras em que o 

partido do prefeito correspondente tem ao menos um ministro em atividade. 

Para os dados de crédito, temos os resultados da equação (1) em que o GABINETE 

não exerce impacto relevante na concessão do crédito. Os bancos privados 

aparecem com desembolso adicional de 1,7 p.p., mas significativos somente a 10% 

de confiança. 

 

Na equação (2), avaliamos a presença de indícios de ciclo eleitoral associado ao 

ritmo de desembolsos. Para a variável GABINETE, novamente não são encontrados 

efeitos significativos, isto é, não há evidências de que o ritmo de concessão de 

crédito se altere com relação ao calendário eleitoral nas cidades alinhadas. Há um 

efeito de incremento de 4,9 p.p. nos empréstimos dos demais bancos no ano 
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anterior à eleição municipal quando comparado ao ano base (ano imediatamente 

posterior ao da eleição), mas também significativo somente a 10% 

 

Passando para a segunda variável financeira de interesse, as provisões, temos na 

equação (3) a relação entre as provisões feitas pelos bancos e o alinhamento 

político municipal. Nesse exercício não encontramos efeitos significativos para 

GABINETE com relação à constituição de provisões para perdas. 
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O detalhamento do ciclo eleitoral para constituição de provisões é obtido na quarta 

equação.  Aqui encontramos um efeito de redução em 7,6 p.p. nas provisões de 

bancos privados no ano anterior ao da eleição municipal, mas somente a 10% de 

confiança. Para os demais bancos, encontramos efeitos significativos de aumento 

nas provisões a dois anos da eleição municipal e no ano anterior à eleição. O efeito 

combinado do GABINETE e do ciclo eleitoral nos mostram, respectivamente, 

aumentos aproximados de 12 p.p. e 22 p.p. Não encontramos efeitos para os 

bancos públicos. 
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Tomando os resultados dos quatro exercícios que utilizam o GABINETE como 

medida de alinhamento, temos efeitos que não indicam a existência de relações 

sistemáticas do alinhamento sobre as variáveis financeiras por parte dos bancos 

públicos federais, como seria esperado em uma ótica “política” da gestão dessas 

instituições. Quanto ao ciclo eleitoral, igualmente não encontramos indícios de 

alteração significativa nos créditos e provisões associadas às eleições municipais. 

O resultado da equação (1), em particular, difere do encontrado por Leão (2011), em 

que o alinhamento está associado a uma variação 10 p.p. maior no aumento do 

crédito para as cidades alinhadas. As principais diferenças entre os dos exercícios 

são devidas à definição da variável explicada e ao período utilizado. Enquanto Leão 

(2011) explica a variação do log do crédito, D(LOG(CREDITO)), em função do 

alinhamento e dos controles, utilizamos no trabalho o LOG(CREDITO). Seu período 

de análise é 1997-2008 ao passo que aqui utilizamos o período 1999-2012. 

Utilizando a mesma especificação de Leão (2011) para o período 1999-2008 

obtivemos resultados semelhantes aos reportados na tabela 1.2 de seu trabalho, 

aumento aproximadamente 10 p.p. maior no crédito a cidades alinhadas, 
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significativos a 5% de confiança. Ao incluir os dados para todo o período disponível, 

1999-2012, os efeitos do alinhamento perdem significância, o que é consistente com 

os resultados verificados em nosso trabalho. As estimativas para esse modelo em 

diferentes períodos da amostra estão na tabela 11 do Anexo. 

 

 

4.2 Alinhamento definido pela coligação 

 

Nesse item também será avaliada a existência de efeito de alinhamento político 

sobre o crédito e sobre provisões, mas diferentemente da seção anterior, vamos 

utilizar como indicativo do alinhamento a variável COLIGACAO, isto é, estão 

alinhadas ao governo federal as cidades em que o partido do prefeito faz parte da 

coligação que elegeu o presidente em exercício em determinado ano. 

Os resultados para a primeira equação indicam crescimento do crédito em 1,5 p.p. 

menor para as cidades alinhadas por parte dos bancos públicos federais, mas 

somente a 10% de confiança. Em contrapartida, encontramos para os bancos 

privados um efeito de aumento do crédito em 2,8 p.p. significativos a 1%. 
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Na equação (2) verificamos se o efeito sobre o crédito pode ser associado a algum 

ciclo eleitoral. Os resultados não indicam relação das concessões ao ciclo das 

eleições municipais. O efeito de COLIGACAO, positivo em 3,5 p.p., continua 

significativo para os bancos privados a 5% de confiança, mas sem efeito identificável 

na interação com o ciclo. Para os demais bancos, identificamos efeitos de aumento 

a 10% de confiança nos dois anos imediatamente anteriores à eleição municipal, 

embora para o total do crédito, pelo exercício anterior, a variação não seja 

significativa. 

 

Com relação aos efeitos sobre as provisões, temos como resultado da equação (3) 

um efeito negativo de 7,4 p.p. no crescimento das provisões para devedores nas 

cidades alinhadas por parte dos bancos privados. Esse resultado é significativo a 

1%. O efeito para os bancos públicos não se mostrou significativo. 
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Analisando a existência de ciclo para constituições de provisões, equação (4), temos 

para os bancos privados um resultado significativo a 10% no ano anterior ao das 

eleições municipais. O efeito combinado da COLIGACAO ao ciclo indica redução de 

aproximadamente 13 p.p. das provisões nesse ano em comparação ao ano base. Os 

resultados dos demais bancos são obtidos com um conjunto de dados pequeno, de 

forma o efeito combinado positivo de 36 p.p. observado para o ano anterior ao das 

eleições municipais deve ser interpretado com cautela. Para os bancos públicos, não 

encontramos efeitos significativos. 
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De maneira geral, o alinhamento representado pela variável COLIGACAO não 

apresentou resultados significativos em sua relação com os dados de crédito e 

provisões para os bancos públicos, de forma semelhante ao que obtivemos 

anteriormente para a variável GABINETE. Para os bancos privados, não 

encontramos resultados fortes para os ciclos eleitorais, mas os resultados de 

aumento do crédito e redução das provisões são significativos. No caso dos demais 

bancos, os efeitos totais sobre as variáveis não são significativos, mas há indícios de 

algum comportamento cíclico para o ano eleitoral. 

Cabe perguntar o que explicaria para o caso dos bancos privados uma aceleração 

do crédito e ritmo menor na formação de provisões para as cidades alinhadas no 

sentido mais restrito, isto é, aquelas em que o prefeito pertence à coligação da 

chapa presidencial vencedora. Uma interpretação possível é associar esse resultado 

à hipótese de diferenciação de produtos entre bancos públicos e privados num 

ambiente em que há favorecimento político, fiscal ou regulatório, às cidades 

alinhadas ao governo federal. 
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Nesse sentido, Coelho et al. (2013) encontram evidências de que a competição 

exercida pelos bancos públicos sobre os bancos privados é menos intensa do que a 

que ocorre entre os bancos privados. Esse comportamento é explicado em parte 

pelo foco das instituições públicas em recursos direcionados, como crédito rural e 

imobiliário, modalidades menos rentáveis que acabam por onerar a concessão de 

outros tipos de crédito, como capital de giro, efeito denominado de diferenciação de 

produto. De forma complementar, Brollo e Nannicini (2012) verificam que, em 

períodos próximos às eleições municipais no Brasil, as cidades alinhadas recebem 

mais repasses federais para infraestrutura do que as demais cidades, efeito que é 

mais forte sobre as cidades do partido do presidente do que das demais alinhadas. 

Desse modo, os resultados de COLIGACAO para os bancos privados podem ser 

associados à hipótese de que essas instituições capturam os benefícios secundários 

desse favorecimento federal às cidades alinhadas, na forma de crédito às empresas 

prestadoras de serviço, por exemplo, não enquadrados nos segmentos alvos dos 

bancos públicos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A existência e atuação de bancos públicos federais são explicadas na literatura 

econômica por duas óticas opostas. Enquanto na visão social essas instituições 

preenchem uma lacuna de atuação não atendida pelos bancos privados, na visão 

"política", e também pelo problema de agência, sua existência está associada mais 

aos interesses do grupo político que as controla do que aos interesses da 

população. Nessa linha, a manipulação eleitoral das atividades desses bancos seria 

uma possibilidade acessível ao governo. 

Utilizamos nesse trabalho um modelo em painel para estimar o efeito do 

alinhamento político das prefeituras e do ciclo eleitoral sobre o crédito e sobre as 

provisões dos bancos públicos, tendo como contraste principal os resultados dessas 

variáveis para os bancos privados.  

Com duas definições de alinhamento, uma mais restrita incluindo somente os 

partidos da chapa federal vencedora e outra incluindo todos os partidos do 

ministério, não encontramos relação significativa entre as variáveis financeiras, 

crédito e provisões, e as variáveis eleitorais, alinhamento e ciclo eleitoral, para os 

bancos públicos. Desse modo, as evidências dos testes não reforçam as hipóteses 

de uso "político" e de problema de agência no comportamento dos bancos públicos 

federais. 

Sob o aspecto do controle sobre a atuação política dos bancos públicos federais de 

tipo comercial e seus efeitos sobre o mercado de crédito, esses resultados se 

mostram favoráveis. Futuros trabalhos poderiam avançar essa investigação ao 

explorar medidas alternativas de alinhamento político como, por exemplo, o nível de 

apoio que um partido da base dá ao governo no congresso e verificar se os 

resultados seguem o padrão identificado nesse trabalho. 
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ANEXOS 

 

A tabela 11 traz os resultados da relação entre a variação do log do crédito e o 

alinhamento político na definição mais ampla, GABINETE, que inclui todas as 

prefeituras de todos os partidos componentes do ministério. Para o período 1999-

2008 temos efeito positivo que representa aumento 10% maior do crédito dos 

bancos públicos para as cidades alinhadas. Esse efeito não se repete para o período 

posterior 2009-2012 e no total da amostra 1999-2012 não é significativo. 

 

 

 

A tabela 12 traz a relação dos partidos considerados integrantes do ministério a 

cada período. Os partidos participantes da coligação federal vencedora eleição 
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presidencial precedente estão na tabela 13. As informações foram retiradas de sites 

de política e de jornais7 e do TSE. 

 

                                                           
7
 Relacionados abaixo. Acesso em out/2015. 

<http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/anunciados-novos-ministros-da-equipe-de-dilma.html> 
<http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Dilemas/noticia/2015/01/numero-de-ministros-de-partidos-
aliados-dilma-bate-recorde.html> 
<http://www.estadao.com.br/infograficos/os-ministros-de-lula,politica,321230> 
<http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/1723> 
<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/jose-mucio-e-o-novo-ministro-das-relacoes-institucionais-
aqk7jxvlloqg1of3rmw5z0bwu> 
<http://g1.globo.com/politica/mudancas-no-ministerio-de-dilma/index.html> 
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