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WoRking papeR

Notas Para Discussão

Reflexão sobre a participação de partidos políticos da base do governo nos ministérios, 

a estabilidade política e a eficacidade das políticas públicas no país.

Resumo executivo

• Todos os governos do período analisado escolheram formar coalizões como estraté-

gia de governo.

• Essa estratégia perpassa governos de diferentes matizes ideológicos. 

• A maior distribuição de recursos para os parceiros da base aliada tem garantido es-

tabilidade ao sistema político brasileiro. 

• A extensão dessa estratégia foi utilizada em momentos cruciais do período recente 

como resposta a crises políticas pontuais. 

• A quantidade de recursos distribuídos aos parceiros da coalizão apresenta relação 

com a aprovação do governo e ajuda a explicar parte das dificuldades recentes do 

governo em aprovar sua agenda legislativa.

• A reforma política pode não ser a estratégia mais factível de aperfeiçoamento institucio-

nal. Outras ações podem ser mais factíveis tais como a ampliação de estruturas de trans-

parência e fortalecimento do monitoramento e eficacidade do processo orçamentário.
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intRodução

O formato dado pela Constituição de 1988 ao sistema político brasileiro é consen-

sualmente entendido como estável. Essa estrutura já sobreviveu ao impeachment do 

primeiro presidente eleito diretamente desde o golpe civil-militar de 1964, assim como a 

inúmeras acusações de corrupção e a algumas crises econômicas. 

Embora criticadas, as coalizões de governo formadas pelos partidos políticos têm sido 

a saída encontrada para contornar os choques políticos e econômicos que afetam o país. 

Coalizões políticas amplas foram soluções importantes na história recente do país. Elas 

serviram para que o governo Collor fosse terminado dentro de parâmetros legais, para 

que o governo Fernando Henrique Cardoso produzisse as reformas econômicas e de ajus-

te fiscal necessárias para estabilizar a economia, e para que um governo de esquerda 

pudesse chegar ao Poder Executivo e avançar na redução da desigualdade no país. A es-

tabilidade do sistema político brasileiro no período contrasta não só com as especulações 

criadas em torno dos legados da Constituição Federal de 1988, mas também com a reali-

dade vivenciada por alguns dos países da região. 

A despeito destes avanços, as abordagens tradicionais tendem a ver somente aspec-

tos negativos no presidencialismo de coalizão, e na distribuição de ministérios para os 

partidos políticos da base legislativa de governo. Apresentamos aqui uma visão positiva 

deste, demonstrando como a montagem de maiorias parlamentares garantiu ao longo 

da última década estabilidade política. De forma alguma se nega aqui a necessidade de 

realizar ajustes ao funcionamento das instituições nacionais, porém, enuviar seus be-

nefícios e focar somente em seus dilemas pode resultar na perda de uma construção 

institucional bem-sucedida da experiência democrática brasileira.
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análise

Para realizar este estudo, utilizaram-se os dados da ferramenta Mosaico Orçamentá-

rio e a distribuição do montante do orçamento pelos partidos políticos no período de 2001 

a 2014, abarcando quatro mandatos presidenciais. Consideraram-se como dados os va-

lores do orçamento e sua distribuição para os partidos aliados (gráfico 1). Nessa visualiza-

ção está descrita o percentual do Orçamento Federal sob as pastas cujos ministros fazem 

parte dos partidos da base da coalizão, sem contar os recursos sob controle do partido do 

Presidente da República e pastas com ministros sem filiação partidária.
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O gráfico acima permite observar como a distribuição de partes consideráveis do 

orçamento geral para os parceiros da coalizão foi uma estratégia utilizada por todos os 

Presidentes da República no período. Os anos em que mais se concentrou recursos em 

um partido só, 2003 e 2004, foram também os que geraram as principais crises políticas 

do governo. A resposta a essas crises foi a entrada do PMDB e do PP na base do governo, 

gerando melhor distribuição de recursos entre os partidos.

A visualização dos dados do orçamento distribuído aos parceiros da coalizão como 

apresentado acima é muito afetada por quem ocupa o Ministério da Previdência Social. 

Essa pasta responde por quase um quarto de todo o orçamento federal e tem grande 

maioria de seus dispêndios baseada em pagamentos diretos de benefícios aos aposen-

tados e pensionistas, ou seja, baixa taxa de gastos discricionários. Dessa forma, ocupar 

o Ministério da Previdência Social não implica em grande influência sobre os resultados 

das políticas públicas da área. Abaixo apresenta-se a distribuição de recursos do orça-

mento federal autorizado aos parceiros da coalizão retirando o Ministério da Previdência 

Social do cálculo. 
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Percentual do orçamento autorizado dedicado aos Parceiros da coalizão 
sem Ministério da Previdência
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A aferição da escolha possível de ministros sobre o orçamento seria mais precisa uti-

lizando os dados dos recursos discricionários de cada ministério. No entanto, o SIGA Bra-

sil, portal no qual se baseiam os dados para montagem do Mosaico Orçamentários não 

disponibiliza dados para os anos de 2001, 2002 e 2003, e, por isso, escolhemos fazer uso 

dos recursos totais menos os do Ministério da Previdência para cobrir o período histórico 

proposto. Essa escolha funciona como proxy da distribuição real. A seguir, cruzamos os 

dados dos valores discricionários e valores autorizados excetuando o Ministério da Pre-

vidência ambos controlados pelos aliados da coalizão na indicação ministerial. O gráfico 

indica forte convergência entre ambas as séries históricas: para os anos em que há valores 

disponíveis, a correlação é de 0,92, indicando robustez na proxy proposta para medição da 

influência dos aliados partidários na distribuição do orçamento. 

gráfico 2
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 Considerando os dados do Orçamento autorizado distribuído aos partidos aliados sem 

o Ministério da Previdência Social fica clara a existência de três movimentos. Primeiro, uma 

queda na quantidade de recursos do orçamento federal autorizado nas mãos dos parceiros 

da coalizão na passagem dos anos de 2001 e 2002 para o ano de 2003. Nesse momento, a 

mudança de governo afetou negativamente esse indicador, concentrando-se recursos sob 

o comando do partido do Presidente da República. O segundo movimento parece estar re-

lacionado com as crises políticas ocorridas entre 2004 e 2005. Neste momento, a resposta 

do governo Lula às crises políticas foi ampliar a quantidade de recursos orçamentários sob 

o comando dos parceiros da coalizão. O último movimento perceptível a partir do gráfico é 

aquele que acontece de 2011 em diante, com a queda da quantidade de recursos sob co-

mando dos parceiros da coalizão.  Como o gráfico abaixo mostra, essa queda na quantidade 

de recursos destinados aos parceiros da coalizão desde 2011 parece estar associada com a 

queda no número de leis aprovadas com origem no Poder Executivo.

gráfico 3
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orçamento autorizado sem a Previdência social
destinado aos Parceiros da coalizão e leis aprovadas com origem no Poder executivo
ORÇAMENTO DESTINADO AOS PARCEIROS DA COALIZÃO E LEIS DO EXECUTIVO APROVADAS
com origem no Poder Executivo
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 A série histórica apresentada aqui também revela associações interessantes. A distri-

buição dos gastos orçamentários aos aliados se assemelha primeiro à curva de aprovação 

do governo (gráfico 5), e segundo, à evolução do PIB no período posterior a 2010 (gráfico 6).

gráfico 4
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orçamento autorizado sem a Previdência social 
destinado aos Parceiros da coalizão e aprovação do governo
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 O gráfico indica a convergência entre a participação dos aliados nos gastos discricioná-

rios e a queda na aprovação do governo. A semelhança entre as curvas é forte, indicando 

que pode existir uma relação causal entre as duas variáveis ainda não revelada. Apesar das 

críticas existentes ao Presidencialismo de Coalizão por distribuir recursos a outros partidos, 

as estratégias de concentração de recursos pelo partido do Presidente da República não 

parecem gerar benefícios em termos de aprovação. Essa pode ser afetada pela perspectiva 

de menor crescimento e pelo maior embate que a concentração de recursos orçamentários 

pode engendrar. Abaixo apresentamos a relação entre o orçamento autorizado sem a Pre-

vidência Social destinado aos parceiros da coalizão e variação do PIB no período (Gráfico 6). 

gráfico 5
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ORÇAMENTO DESTINADO AOS PARCEIROS DA COALIZÃO E VARIAÇÃO DO PIB

 Fonte: Dados de orçamento – FGV/DAPP. Dados da evolução do PIB - IBGE Fonte: Dados de orçamento – FGV/DAPP. Dados da evolução do PIB - IBGE
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orçamento autorizado sem a Previdência social
destinado aos Parceiros da coalizão e variação do PiB

A relação entre essas duas séries históricas é menos precisa que a anterior e é polu-

ída pela existência de dois pontos extremos, os valores de 2009 (-0,3%) e de 2010 (7,5%), 

causados pela crise mundial e a recuperação posterior. Nesse gráfico não parece existir 

uma relação causal, mas interessa verificar como o crescimento do PIB variou junto e 

positivamente com a maior distribuição dos recursos para os parceiros da coalizão entre 

2004 e 2010, e de forma negativa a partir de 2011 com a contração dos recursos distribu-

ídos aos parceiros da coalizão. A lógica subliminar para apresentar esse gráfico é de que 

a menor repartição do orçamento repercute na relação do Poder Executivo com sua base 

parlamentar, interagindo indiretamente nos resultados econômicos ao gerar maiores di-

ficuldades em decisões econômicas e na aprovação de medidas legislativas capazes de 

impulsionar o crescimento do país. As dificuldades legislativas engendradas pela menor 

distribuição de recursos e a exposição de conflitos entre os poderes afeta negativamente 

a percepção dos mercados ao repercutir a ideia de que o Presidente possui menor capa-

cidade de levar à frente iniciativas que necessitam de aprovação do legislativo.

gráfico 6
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conclusão

Em síntese, a breve analise acima ilustra a importância do orçamento federal na estabilida-

de política e no sucesso econômico dos governos. De 2006 até 2014, pouco variou o tamanho 

da coalizão majoritária no congresso, o que resultou em estabilidade política. No entanto, o 

achatamento da repartição aos aliados nos últimos anos parece estar associado diretamente 

com a dificuldade do atual governo em fazer avançar sua agenda legislativa.

A estabilidade alcançada pelo sistema político brasileiro contrasta com a pertinente de-

manda da sociedade civil de sua reforma. Essas, legítimas, costumam não considerar as ex-

ternalidades negativas imprevistas que reformas extensas costumam trazer consigo. Em nosso 

entendimento, a melhoria do sistema será mais eficaz e produtiva se o meio escolhido for o 

aumento radical da transparência e do controle externo, bem como do monitoramento por 

indicadores e percepção em tempo real da eficacidade das políticas públicas. Visando assim 

diminuir o tempo do ciclo de análise e policy feedback de forma mais adequada a realidade 

informacional da sociedade contemporânea. Esse movimento, defende-se, pode promover o de-

senvolvimento institucional do modelo atual, ao invés do seu simples desmonte, pois não existe 

clareza sobre o que o substituirá ou, mesmo, sobre a factibilidade ou maior eficacidade de um 

novo arranjo político.


