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“It is often asserted that political science has no history. Although 

this assertion is perhaps motivated by a desire to identify politics with 

belles lettres, it may also have a reasonable foundation, in that political 

institutions may change faster than knowledge can be accumulated.” 

(William H. Riker, 1982) 

 



 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação explora os resultados da existência de um segundo turno em eleições 

municipais, avaliando dois pontos principais: se há diferença na competição política entre 

municípios que tem segundo turno, em relação aos que não o tem, e se há diferença na alocação 

de gastos públicos dos municípios brasileiros quando da existência ou não segundo turno. A 

regressão em descontinuidade sharp, baseada em um instrumento artificial de divisão da 

amostra entre municípios ao redor do limiar definido pela legislação, foi o ponto de partida para 

comparar competição política e as despesas destes municípios em um período de quatorze anos 

(2002 a 2016), identificando variações nos recursos direcionados aos maiores gastos dos anos 

considerados (educação, saúde, saneamento, administração, assistência social, transporte e 

urbanismo) conforme o ciclo eleitoral. Os dados sugerem que há uma maior competição política 

em municípios que não possuem segundo turno, com indícios de migração estratégica de votos 

mais sutis do que descritos na literatura. Adicionalmente foram encontrados indícios de que 

municípios com eleições mais competitivas tem gastos administrativos, pouco salientes para a 

população, menos representativos em anos de eleição. Também foram identificadas alterações 

em gastos em assistência social e em outros anos de mandato, sempre em relação a municípios 

com menor competição política. 

  

Palavras-chave: avaliação de finanças públicas, despesas, município, econometria, RDD, 

eleições municipais, comportamento do incumbente, comportamento prefeito. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Economic research has discussed the impact of alternative electoral rules on the 

outcome of elections. This thesis compares the results of Brazilian municipal elections 

investigating whether political competition and the allocation of public expenditures differs on 

municipalities with single and dual ballot elections. A sharp discontinuity regression based on 

Instrumental variable (IV) was used to compare the results of elections and expenditure 

allocation over fourteen years (2002 to 2016) for municipalities above and below the threshold 

exogenously determined by the legislation for determining the voting system. The expenditure 

allocation was analyzed through the yearly changes in the main expense’s categories 

(education, healthcare, basic sanitation, administration, social security, transport and urbanism) 

over the electoral cycle. The results indicate more electoral competition on municipalities with 

single ballot elections, although with lower level of electoral coordination and strategic voting 

than suggested on the literature. Additionally, municipalities with higher competition seems to 

reduce the proportion of administrative expenses, which are less salient for the population, on 

election years. Political competition also seems to affect social security expenditures 

throughout the electoral mandate.  

  

Keywords: public expenditure evaluation, municipality, econometrics, RDD, municipality 

elections, incumbent’s behavior, mayor behavior. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A literatura econômica discute amplamente o impacto da forma de escolha no resultado 

de uma eleição. Esta dissertação explora os resultados já conhecidos (Fujiwara, 2011) da 

existência de segundo turno em eleições municipais para avaliar como se comportam as 

finanças públicas dos municípios brasileiros em cenários diferentes de competição política. O 

ponto principal é avaliar se a opção por gastar recursos municipais mais aparentes para a 

população (saúde, educação, assistência social, urbanismo, transporte) ou menos aparentes 

(saneamento, administrativo) é influenciada em um contexto de eleições competitivas.  

O comportamento tanto dos governantes quanto dos eleitores e impactos no resultado 

de eleições tem sido objeto de estudos ao longo dos anos. Do lado dos eleitores, o 

comportamento estratégico ou sincero de acordo com o modelo de votação, percepção em 

relação aos candidatos bem como o nível de competitividade da eleição tem sido discutidos 

como forma de avaliação do processo democrático além do arcabouço teórico. Já pela ótica dos 

governantes, diversos estudos têm buscado avaliar como a gestão fiscal afeta a percepção do 

eleitor sobre a qualidade da gestão e seus efeitos no resultado da eleição subsequente.  

A regressão em descontinuidade sharp, baseada em um instrumento artificial de divisão 

entre municípios que devem ou não ter segundo turno, é o ponto de partida para comparar os 

resultados das eleições e os gastos destes municípios em um período de 14 anos, utilizando esta 

regra como uma variável instrumental.  

O sistema de votação brasileiro possui um misto de eleição em um turno para municípios 

com menos de 200 mil eleitores, ou dois turnos nos demais casos. Essa particularidade 

combinada com as informações socioeconômicas anuais de cada município permite a 

comparação de resultados de eleições sob diferentes modelos de votação, níveis de 

competividade e saliência de gastos de forma a avaliar diversas hipóteses sobre o 

comportamento dos eleitores e governantes.  

Esse trabalho buscou analisar o resultado de eleições para avaliar como o modelo de 

votação e o nível de competitividade eleitoral afetam o comportamento do incumbente em 

termos de alocação e saliência dos gastos públicos. Tive, portanto: dois objetivos: o primeiro, 

verificar se ocorreu maior migração estratégica de votos nos municípios que não tiveram 

segundo turno nas eleições municipais de 2004 a 2016 em relação aos que não deveriam ter. 
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Este primeiro objetivo está baseado em Fujiwara (2011) e em Chamon et al. (2017), que 

identificaram este efeito nas eleições de 1996 a 2008, e 1996 a 2004 respectivamente. O período 

de eleições avaliadas nesta dissertação foi de 2004 a 2016, e os resultados também indicam 

alguma variação de migração estratégica a maior em municípios que não possuem segundo 

turno em relação aos que o possuem, mas de forma mais sutil do que nas referências, conforme 

descrevi na seção de resultados. O segundo objetivo foi identificar se a diferença na competição 

eleitoral gerava uma alocação de recursos significativamente diferente por parte dos 

incumbentes em anos de eleição, prévios ou posteriores à eleição. Ou seja: se o incumbente 

identifica que terá um cenário de competição política mais acirrado, ele altera sua forma de 

alocação de gastos em uma determinada área, visando favorecer seu posicionamento perante os 

eleitores? A literatura menciona que o incumbente aloca recursos de forma diferente ao longo 

do ciclo político, e que especificamente em anos de eleição realiza mais investimentos e menos 

gastos correntes (Chamon et al., 2017). Os dados avaliados nesta dissertação, que são de um 

período mais longo do que os demais mencionados, sugerem que, em anos de eleição, o 

incumbente que enfrenta maior competição política opta por reduzir seus gastos 

administrativos, que não são salientes para a população. E, no segundo ano de gestão do 

incumbente, há indícios de que municípios com maior competição política alocaram um menor 

percentual de seus gastos em assistência social, em relação aos que tiveram menor competição. 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos, sendo o primeiro esta breve 

introdução. O segundo capítulo contém o referencial teórico, que revisita o sistema eleitoral 

brasileiro, as finanças municipais, e os temas de escolha, votação e saliência. O capítulo três 

contém a apresentação de uma breve revisão teórica da metodologia, o modelo proposto e os 

dados utilizados, bem como suas estatísticas descritivas. O capítulo quatro descreve os 

resultados obtidos e, na sequência, o capítulo cinco traz as conclusões e discussões sobre este 

resultado, as limitações do estudo e as considerações finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico a seguir contempla dois grandes blocos. O primeiro, que contém a 

seção 2.1 - O sistema eleitoral brasileiro e a seção 2.2 – Visão geral das finanças municipais 

brasileiras, apresenta o cenário eleitoral e das finanças no período dos dados avaliados. Todo o 

período avaliado esteve sob mandato federal do mesmo partido, Partido dos Trabalhadores 

(PT), e não houve alteração nas regras eleitorais ou no critério de prestação de contas dos gastos 

ao longo do período. Além disto, é importante ter em consideração que a Legislação Federal é 

aplicada de maneira uniforme para todos os estados e municípios brasileiros. Assim, a 

regulamentação de voto direto para o candidato a prefeito, bem como da forma com que as 

despesas podem ser alocadas em um município, são definidas e aplicadas em conformidade em 

toda a extensão do país, o que permite a comparabilidade de informações entre os diversos 

municípios. 

O segundo bloco recupera os principais pontos da literatura a respeito de voto 

estratégico e saliência, apresentando a seção 2.3 – Voto estratégico e a seção 2.4 - Viés de 

saliência, ciclos políticos e finanças públicas, trazendo a evolução da teoria e alguns dos testes 

empíricos já realizados. 

 

2.1. O sistema eleitoral brasileiro 

 

O Brasil é um país de grande extensão territorial que está dividido em 5.570 municípios 

(IBGE, 2018). Conforme o CENSO 2010 possui 190,8 milhões de habitantes, dos quais cerca 

de 76% estão aptos a votar. O voto no país é obrigatório a todo cidadão brasileiro a partir de 

dezoito anos, e facultativo para jovens acima de 16 e abaixo de 18 anos de idade, para maiores 

de setenta anos e para analfabetos. A todo eleitor é requerido exercer seu voto em seu município 

de residência, e todas as votações ocorrem em mesma data e horário em todo o país.  

Até o ano de 1994 as eleições eram realizadas no país através de cédulas preenchidas 

manualmente. Em 1996, nas eleições municipais, esta regra se alterou e os municípios com 

mais de 40.500 eleitores registrados tiveram a transição inicial para voto eletrônico. Na eleição 

municipal seguinte, em 2000, a transição estava completa e todos os municípios utilizaram voto 
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eletrônico. Segundo Fujiwara (2015) esta transição contribuiu para o aumento da inclusão de 

votos computados em grupos de indivíduos com baixa escolaridade, resultando em 

deslocamento de gastos dos municípios para saúde.  

A legislação brasileira prevê que, para municípios com menos de 200 mil eleitores 

registrados, necessariamente a eleição terá apenas um turno. Para os municípios acima de 200 

mil eleitores registrados a existência de voto em segundo turno está condicionada à 

concentração dos votos no primeiro turno: caso um dos candidatos receba 50% mais um do 

total de votos válidos a eleição se encerra com o resultado do primeiro turno. Caso isto não 

ocorra, os dois candidatos mais votados no primeiro turno disputam uma segunda votação entre 

eles, que definirá o resultado, elegendo o novo prefeito do município pelos quatro anos 

seguintes.  

Na estrutura administrativa do Poder Executivo o prefeito é, por resolução, a autoridade 

máxima. A Constituição Federal de 1988 (CF) estabelece suas atribuições e, entre elas, a 

principal é a de deliberar a que se destinarão os recursos oriundos de impostos e verbas 

repassadas pelo governo Federal ou Estadual. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

entre outras funções, o prefeito é responsável por “(...) zelar pela boa administração da cidade, 

empreendendo a gestão da coisa pública, além de exercer o controle do erário, planejar e 

concretizar obras, sejam elas da construção civil ou área social.”. Ele é responsável por 

sancionar ou vetar propostas de leis aprovadas em votações de câmara de vereadores, com os 

quais desempenha um papel conjunto nas finanças municipais: apesar de ser função do prefeito 

definir onde serão aplicados os recursos do município, esta definição passa por aprovação e 

fiscalização da Câmara de Vereadores.  

 

2.2. Visão geral das finanças municipais 

 

As receitas municipais possuem diversas origens, sendo majoritariamente provenientes 

de natureza de arrecadação de tributos municipais ou de repasses estaduais e federais. As 

receitas diretamente arrecadadas pelo município podem ser oriundas de impostos que ele cobra 

diretamente ou de fontes de receitas diretas. Segundo a CF, os impostos que devem ser cobrados 

diretamente pelo município são o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU), o Imposto sobre Serviços (ISS – exceto transporte intermunicipal, interestadual e de 
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comunicações) e o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos (ITBI). Além disto, podem 

ser fontes de receitas diretas do município multas, taxas, penalidades por obras irregulares, 

cobrança de dívida ativa e atualização monetária, entre outras formas menos representativas ao 

avaliar os municípios como um todo.  

Os repasses estaduais têm seus principais montantes definidos na CF como um 

percentual dos impostos que arrecadam: 25% do ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços), 50% do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor). 

E, proveniente da União, o repasse mais relevante é o montante de 23,5% do total 

arrecadado com IR (Imposto de Renda) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que 

irão compor o Fundo de Participação dos Municípios (FMP).  

O principal a se ter em mente quanto a estes repasses é que, exceto as arrecadações 

diretamente municipais, os demais repasses que o município recebe tem seu cálculo feito pelo 

TCU (Tribunal de Contas da União). Para definir o que cabe a cada município, o TCU aplica 

diversos coeficientes variáveis conforme o número de habitantes, anualmente calculado pelo 

IBGE. Ou seja: o volume de repasses recebidos por um município está relacionado ao tamanho 

da população.  

Entre os anos de 2002 e 2016 percebe-se um aumento significativo das receitas dos 

municípios brasileiros (Gráfico 1), já considerada a correção por IPCA. Com a mesma correção, 

nota-se que este aumento é acompanhado por um aumento nas despesas, indicando que, no 

panorama geral, o movimento de ambas foi semelhante. 

As despesas dos municípios brasileiros são reportadas conforme o Manual de 

Demonstrativos Fiscais, que se aplica não só aos municípios, mas também à União, aos Estados 

e ao Distrito Federal. Conforme a tabela 1 disponível na sequência, os gastos se dividem em 28 

categorias (funções) diferentes, e o conteúdo de cada uma delas está descrito na segunda coluna 

(subfunções). 

A Constituição Federal Brasileira normatiza como as despesas devem ser orçadas e 

acompanhadas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal dos municípios. Para saúde e 

educação, as despesas mais significativas do período avaliado, a CF determina mínimos de 

alocação de recursos conforme o texto a seguir: 
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Gráfico 1 - Orçamento anual dos municípios: receitas e despesas 

 

Fonte: Finbra, elaborado pela autora. 

Despesas em educação: conforme o artigo 212 da CF “(...), anualmente, (...) os 

Municípios [aplicarão] vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.”. 

Despesas em saúde: conforme o artigo 77 da CF “no caso dos Municípios e do Distrito 

Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156”. 

Rocha et al. (2013) estudaram o impacto dos gastos comparados à qualidade da saúde e as 

conclusões indicaram que municípios que direcionam mais do que o teto de recursos definido 

para saúde aponta um desejo genuíno de melhorar a qualidade do serviço prestado, obtendo 

melhora em indicadores como taxa de desnutrição, infecções respiratórias e internações.  

Para as demais despesas relevantes não foram identificados mínimos de alocação 

determinados constitucionalmente.  
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Tabela 1 - Estrutura de Funções e Subfunções de Gastos 

  

Função Subfunções 

01. Legislativa 031 - Ação Legislativa  032 - Controle Externo  

02. Judiciário 061 - Ação Judiciária  
062 - Defesa do Interesse Público no 

Processo Judiciário  

03. Essencial à Justiça 
091 - Defesa da Ordem Jurídica  

092 - Representação Judicial e Extrajudicial  

04. Administração 

121 - Planejamento e Orçamento  

122 - Administração Geral  
123 - Administração Financeira  

124 - Controle Interno  

125 - Normatização e Fiscalização  

126 - Tecnologia da Informação  
127 - Ordenamento Territorial  

128 - Formação de Recursos Humanos  

129 - Administração de Receitas  
130 - Administração de Concessões  

131 - Comunicação Social  

05. Defesa Nacional 
151 - Defesa Aérea  
152 - Defesa Naval  

153 - Defesa Terrestre  

06. Segurança Pública 
181 - Policiamento  

182 - Defesa Civil  
183 - Informação e Inteligência  

07. Relações Exteriores 211 - Relações Diplomáticas  212 - Cooperação Internacional  

08. Assistência Social 
241 - Assistência ao Idoso  

242 - Assistência ao Portador de Deficiência  

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  

244 - Assistência Comunitária  

09. Previdência Social 
271 - Previdência Básica  
272 - Previdência do Regime Estatutário  

273 - Previdência Complementar  
274 - Previdência Especial  

10. Saúde 
301 - Atenção Básica  

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
303 - Suporte Profilático e Terapêutico  

304 - Vigilância Sanitária  

305 - Vigilância Epidemiológica  
306 - Alimentação e Nutrição  

11. Trabalho 
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador  

332 - Relações de Trabalho  

333 - Empregabilidade  

334 - Fomento ao Trabalho  

12. Educação 
361 - Ensino Fundamental  
362 - Ensino Médio  

363 - Ensino Profissional  

364 - Ensino Superior  

365 - Educação Infantil  
366 - Educação de Jovens e Adultos  

367 - Educação Especial  

368 - Educação Básica  

13. Cultura 
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e 

Arqueológico  

392 - Difusão Cultural  

14. Direitos da Cidadania 
421 - Custódia e Reintegração Social  
422 - Direitos Individuais, Coletivos e 

Difusos 

423 - Assistência aos Povos Indígenas  

15. Urbanismo 
451 - Infraestrutura Urbana  
452 - Serviços Urbanos  

453 - Transportes Coletivos Urbanos  

16. Habitação 
481 - Habitação Rural  482 - Habitação Urbana  

17. Saneamento 
511 - Saneamento Básico Rural  512 - Saneamento Básico Urbano  

18. Gestão ambiental 
541 - Preservação e Conservação Ambiental  
542 - Controle Ambiental  

543 - Recuperação de Áreas Degradadas 544 
- Recursos Hídricos  

545 - Meteorologia  

20. Agricultura 
605 - Abastecimento  
606 - Extensão Rural  

607 - Irrigação  

608 – Promoção da Produção Agropecuária 
609 – Defesa Agropecuária   

21. Organização Agrária 
631 - Reforma Agrária  632 - Colonização  

22. Indústria 
661 - Promoção Industrial  
662 - Produção Industrial  

663 - Mineração  

664 - Propriedade Industrial  
665 - Normalização e Qualidade  

23. Comércio e Serviço 
691 - Promoção Comercial  
692 - Comercialização  

693 - Comércio Exterior  

694 - Serviços Financeiros  
695 - Turismo  

24. Comunicações 
721 - Comunicações Postais  722 - Telecomunicações  

25. Energia 
751 - Conservação de Energia  

752 - Energia Elétrica  

753 - Combustíveis Minerais  

754 - Biocombustíveis  

26. Transporte 
781 - Transporte Aéreo  
782 - Transporte Rodoviário  

783 - Transporte Ferroviário  

784 - Transporte Hidroviário  
785 - Transportes Especiais  

27. Desporto e Lazer 
811 - Desporto de Rendimento  

812 - Desporto Comunitário  

813 - Lazer  

28. Encargos Especiais 
841 - Refinanciamento da Dívida Interna  

842 - Refinanciamento da Dívida Externa  

843 - Serviço da Dívida Interna  

844 - Serviço da Dívida Externa  

845 - Outras Transferências  

846 - Outros Encargos Especiais  
847 - Transferências para a Educação Básica  
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Fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mdf. Acesso em 05-01-2019. 

Para além das definições de mínimos, também é importante ter em vista que, em 

educação, as responsabilidades do prefeito são de investimento em construção e manutenção 

de creches e escolas de educação infantil e ensino fundamental, conforme artigo 30 da CF. Na 

saúde, os serviços de saúde são prestados técnica e financeiramente em conjunto com os 

governos federal e estadual. É interessante ressaltar que, ainda que não haja mínimo 

estabelecido para os gastos em saneamento, estes gastos têm impacto relevante nos indicadores 

de saúde pública e por muito tempo foram computados somados aos gastos de saúde. Segundo 

estudo de Pinto e Mattos (2011), gastos em saneamento impactam negativamente na 

mortalidade infantil e positivamente no número de internações. Ademais, em se tratando de 

limitações ao espectro em que o prefeito consegue atuar apenas em seus gastos, em segurança 

pública, a atribuição do prefeito diz respeito à guarda municipal, sendo a militar e a civil 

atribuições do estado. Por fim, cabe ressaltar: nem todos os gastos perceptíveis pelo eleitor no 

âmbito municipal estão ao alcance da atuação do prefeito. 

Ao observar o perfil dos gastos totais avaliados, percebeu-se uma notável diferença entre 

a relevância das contas, como esperado. Somadas, as cinco principais contas (saúde, educação, 

administração, urbanismo e previdência) representam cerca de 80% das despesas totais de 2016, 

com destaque para as despesas de saúde e educação com cerca de 52% de representatividade, 

resultantes das regras de alocação mínima de gastos nestas funções. 

Gráfico 1 - Participação de despesas no total – 2016 

 

Fonte: Finbra, elaborado pela autora. 
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Ao considerar a evolução das despesas ao longo do período, nota-se a discrepância entre o 

ritmo de crescimento das diferentes contas, já corrigidas pelo IPCA acumulado. As despesas de 

saúde, previdência, educação e segurança pública apresentaram maior crescimento e com isso 

ganharam cerca de 10 pontos percentuais de participação no total de despesas em 2016 em 

relação a 2002. Vale destacar também a redução da participação das despesas de administração, 

urbanismo e transporte. O aumento dos gastos com saúde e educação bem como a redução nos 

gastos com estrutura administrativa ao longo do período sugerem uma melhoria da qualidade 

dos gastos públicos, e o maior endereçamento de recursos a finalidades salientes para a 

população. 

Gráfico 2 - Evolução das despesas no período 

 

Fonte: Finbra, elaborado pela autora. 

 

Como panorama final é interessante avaliar o comportamento das despesas nos diversos 

anos, principalmente nos anos de eleição e no primeiro ano de mandato. Foram observados 

aumentos relevantes de participação nos gastos de saúde e educação no primeiro ano de 

mandato e redução de urbanismo e transporte. Já nos anos de eleição os gastos com previdência, 

urbanismo e transporte ganham participação em contrapartida à uma pequena redução na 

participação dos gastos de saúde e educação.  Por esta razão, era esperado que, nos resultados, 
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estes gastos tivessem maior propensão a serem operados pelo incumbente em um cenário de 

maior competição política. 

 

Gráfico 3 - Mudança no perfil de gastos dos municípios pré e pós eleições 

 

Fonte: Finbra, elaborado pela autora. 

 

Para fins da análise, o estudo considerou dentre os dez maiores grupos de despesas (94% 

da despesa total), sete grupos para concentrar as análises: educação, saúde, administração, 

urbanismo, assistência social, saneamento e transporte, o que representa 81% do total de 

despesas. Foram desconsideradas as despesas de previdência, encargos e legislativa em função 

da maior dificuldade de associar a atuação do incumbente às possíveis alterações nesses grupos 

de despesas. 

 

2.3. Voto estratégico 

 

A ideia central da teoria de escolha social define que, em uma decisão com mais de duas 

possibilidades, o decisor pode optar por escolher conforme sua preferência ou conforme sua 

estratégia.  
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O voto estratégico surge a medida que, sob uma mesma regra de preferências dos 

eleitores, sistemas distintos de votação geram equilíbrios (resultados) eleitorais distintos. O 

modelo mais comum de voto estratégico ocorre em eleições plurais de um único turno onde os 

votos tendem a ser concentrados nos dois primeiros candidatos (M+1 candidatos efetivos, sendo 

M o número de vagas disponíveis para serem ocupadas pelos candidatos). À medida que os 

eleitores descobrem que seu candidato preferencial tem poucas chances de vitória, eles tendem 

a migrar seus votos para seu candidato preferido entre os dois que possuam maiores chances de 

vitória. Por outro lado, se a mesma eleição for em dois turnos os eleitores tendem a votar em 

seu candidato preferido no primeiro turno, sendo menor o incentivo ao voto estratégico. 

A Lei de Duverger (1955) surge a partir desse princípio e propõe que uma legislação 

eleitoral plural (maioria simples) de um turno favorece o modelo de bipartidarismo, ao ponto 

que um modelo eleitoral com dois turnos tende a favorecer modelo multipartidário. Dessa forma 

as regras eleitorais acabam por influenciar não só os possíveis resultados da eleição, mas 

também as características do sistema político, comportamento dos eleitores, seleção de 

políticos, as políticas escolhidas e seus resultados econômicos.  

 

This refects the crucial importance that both political scientists and 

economists assign to the rules governing the ballot box in shaping the 

characteristics of the political system, the behaviour of voters, the 

selection of politicians, the policies chosen by governments and finally, 

the economic outcomes. (Bordignon e Monticini, 2012) 

 

Riker (1982) examina a Lei de Duverger e reforça seus pontos principais. Entretanto, 

propõe que mesmo sob modelo de eleições regionais plurais de um turno, os resultados gerados 

podem ser um modelo multipartidário a nível nacional a partir de modelos bipartidários 

regionais.  

  

Plurality election rules bring about and main-tain two-party competition 

except in countries where third parties nationally are continually one of 

two parties locally, and one party among several is almost always the 

Condorcet winner in elections. (Riker, 1982)  
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Adicionalmente, Riker (1989) conclui que o sistema plural de eleições é mais eficiente 

do que o sistema em duas votações (run-off majority voting) em eleger candidatos que sejam os 

favoritos da maioria dos eleitores (Condorcet1).  

Diversos autores buscaram avaliar os princípios da Lei de Duverger a partir de modelo 

de decisão dos eleitores, tais como Riker (1976), Ledyard (1981, 1984) e Cox (1987). A 

formalização da Lei de Durveger foi introduzida por Palfrey (1989) a partir de “A Mathematical 

Proof Of Durveger´s Law”, na qual ele conclui que a medida em que o número de eleitores 

aumenta, o percentual de votos para o terceiro candidato tende a zero em uma eleição de um 

turno com três candidatos. 

Myerson e Weber (1993) fazem importante avanço no campo teórico ao comparar o 

equilíbrio eleitoral obtido em três sistemas de votação distintos: pluralidade de votos, approval 

voting e sistema Borda, além de incluir a preferência do eleitor e posicionamento de cada 

candidato como variáveis endógenas ao modelo. O estudo conclui que sistemas eleitorais 

distintos podem levar a equilíbrios eleitorais distintos ainda que as preferências do eleitor sejam 

mantidas constantes. Para sistemas de eleição com pluralidade, há uma multiplicidade de 

equilíbrios, com efeitos mais dependentes do posicionamento eleitoral de cada candidato do 

que da preferência dos eleitores. Já em outros sistemas de votação como approval voting, esta 

manipulação seria menos provável já o equilíbrio se daria na mediana da distribuição dos 

eleitores.  

Cox (1994) investigou o equilíbrio de votos no modelo de eleição SNTV (single non-

transferable vote) no contexto de distritos japoneses de eleições de múltiplos votos para 

múltiplos membros. Nesse contexto o voto estratégico acontece não só pela deserção de votos 

dos candidatos percebidos como mais fracos, mas também daqueles considerados mais fortes, 

pois os votos acima do necessário para eleger um candidato também seriam votos 

desperdiçados. Nesse contexto, os eleitores utilizam as informações disponíveis para 

determinar a distribuição de seus votos, e o papel de propaganda e coordenação política na 

                                                 

 

 

1 Vencedor Condorcet é aquele que, em uma comparação binária a qualquer outro, venceria baseado 

em uma regra de maioria de votos. 
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alocação de recursos entre os diversos candidatos ganha importância na definição do equilíbrio 

eleitoral. 

Cox (1997) aponta três ângulos críticos da coordenação eleitoral: a coordenação dos 

candidatos, que se juntam ou se separam já no momento de candidatura; as razões pelas quais 

eleitores decidem, no dia da eleição, evitar candidatos que assumem não ser viáveis; e por fim, 

as razões pelas quais candidatos optam por concorrer em campanhas integradas do partido ao 

invés de se apresentarem em campanhas solo. A crítica de Cox (1997) ao trabalho de Duverger 

(1954) a partir destes ângulos é de que a proposição da Lei de Duverger se sustenta apenas: a) 

se estiver claro quem são os candidatos viáveis ou não viáveis, b) se os eleitores forem 

instrumentalmente racionais no curto prazo, c) se não estiver claro que um determinado 

candidato irá ganhar, e d) se os eleitores não se importarem significativamente a respeito de sua 

primeira escolha e não forem indiferentes quanto à segunda ou terceira escolha. Assim, Cox 

(1997) identifica que há duas coordenações em andamento em uma eleição, e que a que ocorre 

por parte dos eleitores é consequência de uma primeira coordenação feita pelas elites políticas. 

O número de partidos seria assim o resultado de interações sociais e institucionais em uma 

estratégia eleitoral.   

Besley e Coate (1997) desenvolvem um modelo alternativo de democracia 

representativa em um formato de jogo em três estágios, sendo o primeiro o momento em que 

um cidadão decide ser ou não candidato, o segundo a eleição dos candidatos através de voto, e 

o terceiro estágio em que o candidato eleito define as políticas públicas. O modelo trata de 

forma endógena todas as decisões políticas tomadas pelos cidadãos como eleitores, candidatos 

e formuladores de políticas e permite avaliar diversas questões acerca do comportamento 

político, equilíbrios e desempenho do modelo de democracia representativa.  

Besley e Case (2003) avançaram na análise empírica das estruturas políticas e do 

comportamento de eleitores e governantes nos estados norte-americanos através de 

comparações de informações entre Estados.  Dentre as análises podemos destacar: como leis 

específicas que buscaram o aumento do registro de eleitores impactaram o comparecimento às 

urnas, o efeito deste comparecimento sobre o resultado das eleições, e, por fim, se este resultado 

das eleições levou a influência nas políticas estabelecidas a partir destas ações além dos efeitos 

das políticas fiscais. Concluem, entre outros pontos, que incumbentes que não estão se 

postulando para reeleição se comportam diferente daqueles que estão se postulando, sendo as 

eleições um ponto chave de prestação de contas para os governantes, além da importância da 

representação política nas definições das políticas de impostos e gastos. Assim como Besley e 
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Case (1995), avaliam como o ciclo político influencia os incentivos disponíveis resultando em 

problemas de principal-agente, observando que o final dos ciclos de governo resulta em 

alterações significativas nas políticas adotadas, principalmente quando o incumbente está 

buscando reeleição. 

Lee et al. (2004) avaliaram as distintas visões sobre o papel do eleitor: se estes apenas 

escolhem entre as diferentes opções de políticas em discussão ou se os eleitores efetivamente 

impactam as políticas implementadas. Utilizando como base de estudos o Congresso 

Americano identificam que há pouca evidência de alteração no comportamento dos candidatos 

diante do cenário eleitoral, no limite concluindo que políticos não conseguiriam superar este 

problema de credibilidade, que é uma das hipóteses principais de Besley e Coate (1997). Os 

eleitores seriam então apenas decisores dos eleitos para que estes estabeleçam as políticas, não 

conseguindo afetar as políticas em si.  

Besley et. al. (2005) identificaram que, da mesma forma como mercados competitivos 

levam a um aumento do bem-estar do consumidor, há evidências robustas de que maior nível 

de competição política está associado à um melhor desempenho econômico em termos de renda 

e crescimento nos estados norte-americanos, além de estarem associados a uma melhor 

avaliação sobre a qualidade dos governos. Usando dados em painel e método com variável 

instrumental estimam o efeito da competição política nos estados norte-americanos, identificam 

que estados com maior competição política possuem impostos mais baixos, regulamentações 

trabalhistas mais favoráveis a empresas, e uma participação maior de manufaturas na produção 

do estado em questão.  

Myatt (2007) propôs um modelo de voto estratégico relaxando a premissa de informação 

completa por parte dos eleitores, a partir de um modelo no qual as informações sobre eleição e 

candidatos têm de ser observadas. Os autores concluem que o aumento de voto estratégico por 

um grupo de eleitores tende a reduzir o incentivo aos demais de votar estrategicamente, tendo 

como resultado uma migração não tão intensa de votos e não caracterizando a concentração 

final em dois candidatos conforme previsto pelos modelo de equilibro com base na Lei de 

Duverger, o que gera um suporte a múltiplos candidatos e uma coordenação apenas parcial de 

votos estratégicos. 

A lei de Duverger e o voto estratégico têm sido extensamente testados na literatura 

econômica e obtiveram resultados tanto que contrariam quanto que corroboram com suas 

conclusões ao longo do tempo. A dificuldade de testar suas hipóteses está relacionada a 
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diferenças endógenas de regras eleitorais e a dificuldade de controlar os resultados por outras 

características, observadas ou não. Nesse sentido as eleições brasileiras são propícias para o 

teste dessas hipóteses em função de seu modelo híbrido de eleição, com um ou dois turnos 

dependendo do limiar de 200 mil eleitores. O modelo de eleição e regras eleitorais passam a ser 

variáveis exógenas do modelo, o que permite comparar as diferenças entre os resultados 

eleitorais nos dois modelos de votação, abaixo e acima do limite de 200 mil eleitores. 

Fujiwara (2011) analisa os resultados das eleições municipais brasileiras de 1996-2008 

comparando os resultados das eleições em um turno com as eleições em dois turnos, acima e a 

baixo do limiar de 200 mil eleitores a partir de uma RDD (Regression Discontinuity Design). 

O estudo conclui que no sistema de votação de um único turno causa uma migração de votos 

do terceiro candidato em diante para os dois primeiros, conforme previsto pela Duverger’s Law. 

Além disso, foi observado aumento desse efeito quanto maior o nível de competitividade da 

eleição. 

Como fechamento das referências de voto estratégico, é interessante notar que a 

literatura evolui a partir da proposição de Duverger (1954) de que uma eleição plural de um 

turno (maioria simples) favoreceria o modelo de bipartidarismo enquanto uma eleição com dois 

turnos tende a favorecer o modelo multipartidário, inferindo que as regras eleitorais influenciam 

tanto o sistema político quanto o comportamento dos eleitores. Este é o marco que estabelece a 

Duverger Law de forma intuitiva, e o que chamei ao longo desta dissertação de voto estratégico. 

O eleitor tenderia, conforme esta lei e em modelo de eleição plural, a migrar seu voto para o 

candidato que julga mais competitivo e que tem maior chance de vencer a eleição e tornar seu 

voto útil, aproveitado. A existência de uma maior migração de votos seria um forte incentivo 

para que o candidato altere seu comportamento às vésperas da eleição, uma vez que sabe 

intuitivamente que ela será mais competitiva caso tenha apenas um turno do que caso tenha um 

segundo turno, e assim, sua preocupação em ser preterido por não ser considerado um voto útil 

seria maior. Este incentivo faz com que ele queira, ao menos, projetar ao eleitor que não será 

um voto desperdiçado.  

Isto posto, a literatura segue em evolução através dos autores que buscam avaliar se esta 

lei se prova ou não e como ela impacta efetivamente o sistema eleitoral. Cito aqui Riker (1976, 

1982, 1989), Ledyard (1981, 1984) e Cox (1987). 

Apenas a partir de Palfrey (1989) este modelo intuitivo se torna um modelo teórico, 

formalizando a lei de Duverger através de um teorema e um conjunto de preferências, com o 
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qual conclui, através de premissas, que os votos do terceiro candidato em diante tenderiam a 

zero em uma eleição plural.  

Deste ponto em diante a literatura se dividiu então em duas grandes linhas: a primeira, 

testa se existe ou não o voto estratégico em diferentes contextos, países e através de diversas 

metodologias. Esta linha tem por objetivo mostrar não só se este voto estratégico ocorre, mas 

também a magnitude da migração de votos do terceiro candidato em diante, o que é um dos 

elementos que testei nesta dissertação através da variável de competição lower3, que será 

explicada nas seções de dados e resultados posteriormente. Entre os resultados obtidos na 

literatura há tanto evidências que comprovam quanto refutam a teoria. As principais referências 

nesta linha são Besley, Case (1995, 2003), Lee et. al. (2004), Besley et. al. (2005), Fujiwara 

(2011) e Chamon et. al (2017).  

A segunda linha evolui a teoria através da flexibilização de algumas das premissas 

iniciais de Palfrey (1989), modelando a tomada de decisão do eleitor de forma a considerar 

informação incompleta e outros componentes para indicar que a migração ocorre mas por vezes 

não é uma migração total, apenas parcial dos votos. As principais referências desta segunda 

linha são Myerson e Weber (1993), Cox (1994, 1997), Besley e Coate (1997) e Myatt (2007).  

Assim, o contexto do primeiro objetivo desta dissertação é contribuir com um teste 

empírico da competição estratégica nas eleições municipais brasileiras, em um período mais 

extenso do que o já disponível na literatura, indicando que houve alteração no cenário de 

competição nos anos mais recentes em relação aos anos previamente avaliados por Fujiwara 

(2011) e Chamon et. al. (2017). 

2.4. Viés de saliência, ciclos políticos e finanças públicas  

 

Um dos pressupostos mais fortes e mais questionados da teoria econômica atual é a 

racionalidade dos indivíduos no processo de tomada de decisão. Tida por décadas como 

hipótese fundamental para a sustentação dos modelos existentes, a racionalidade implica que o 

indivíduo escolhe de forma a maximizar seu bem-estar e que toma decisões consistentes com 

base em todas as informações disponíveis. 

A psicologia aliada a economia tem contribuído para evolução dos modelos de tomada de 

decisão, avaliando como indivíduos efetivamente se comportam. Kahneman e Tversky (1979), 

propuseram uma teoria alternativa sobre a tomada de decisões em cenários de risco, Prospect 
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Theory (Teoria da perspectiva, em tradução livre da autora), onde demonstram como a aversão 

ao risco e decisões dependentes do ponto de vista (frame dependent decisions) geram decisões 

que violam os princípios de racionalidade a partir da visão utilitarista tradicional. Thaler (1985) 

incorpora os princípios da Prospect Theory em uma nova teoria sobre escolha do consumidor, 

substituindo o conceito de utilidade esperada por uma função de valor atribuído, incorporando 

uma série de vieses de decisão, principalmente o efeito de posse (endowment effect) e a aversão 

a perdas, indicando como esses vieses acabam por impactar a eficiência econômica.      

Outra forma de abordar os vieses de decisão a partir do contexto (frame dependent) é através 

da saliência. Bordalo et al (2012), desenvolvem modelo de decisão do consumidor através de 

atributos salientes dos produtos, ou seja, atributos que se destacam em relação a um ponto de 

referência determinado. A partir da norm theory de Kahneman e Miller (1986), introduzem o 

conceito de bem de referência que o consumidor utilizará como base para comparar seus 

atributos e avaliar a saliência de um produto.   

Chetty (2009) apresenta um dos principais modelos de saliência na decisão do indivíduo. 

De acordo com o modelo, a forma através da qual os impostos são apresentados ao consumidor 

no momento da compra interfere em seu julgamento, o que contraria a teoria principal de 

Stiglitz (1976) e demais autores contemporâneos, em que os impostos seriam componentes a 

serem otimizados considerando o preço total do produto. Seu trabalho parte de duas premissas 

gerais que inferem que: a) em situações de impostos salientes, a teoria de otimização do preço 

total é válida e b) políticas fiscais afetam bem-estar apenas através da cesta de bens escolhida 

pelo agente. Os impactos observados indicam que a curva de demanda é mais inelástica quando 

agentes estão desatentos à variação dos impostos, o que pode implicar como hipótese neste 

presente trabalho que, caso as mudanças no comportamento das finanças públicas do município 

sejam pouco perceptíveis ao agente isto terá pouca relação com a forma de eleição deste 

município. Da mesma maneira, mudanças nas finanças municipais que sejam claramente 

observáveis pelos eleitores podem impactar a opinião dos agentes e o resultado. 

A análise de saliência aplicada aos ciclos políticos ajuda a avaliar como a gestão fiscal e 

outros indicadores de gestão influenciam a percepção dos eleitores a respeito dos governantes. 

Estendendo esta análise para eleições, também é possível analisar o comportamento dos 

governantes ao longo dos ciclos políticos bem como os impactos dessas decisões nos resultados 

de eleições.  
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Nordhaus (1975) avaliou decisões de investimento público em um modelo de escolha 

intertemporal em que as decisões são tomadas em um contexto político. O prisma escolhido foi 

a decisão macroeconômica clássica entre desemprego e inflação, indicando que os eleitores são 

sensíveis a ambas as variáveis em suas escolhas eleitorais. A essência do trabalho foi avaliar 

escolhas políticas entre possíveis objetivos econômicos ao longo do tempo, considerando os 

trade-off entre o curto e o longo prazo em decisões político-econômicas. O modelo assume que 

os eleitores não consideram as médias dos desempenhos econômicos do período de gestão, mas 

sim colocam mais relevância aos eventos dos quais tem memória mais próxima. Desta forma, 

as decisões políticas tendem a ser viesadas contra gerações futuras e, principalmente, o ciclo 

político é marcado por austeridade nos anos iniciais e por certa ostentação nos anos prévios à 

eleição. 

Rogoff e Silbert (1988) avaliaram que os ciclos políticos podem ser modelados como 

um processo de equilíbrio de sinalizações com interferências de periodicidade, uma vez que o 

governante conhece antecipadamente a sinalização que o eleitor irá interpretar (já que ela diz 

respeito ao seu desempenho). Desta forma, o governante poderia aumentar os gastos salientes 

ao eleitor e induzi-lo a percebê-lo como um gestor eficiente. 

Rogoff (1990) propõe refinamentos no modelo de equilíbrio de ciclos políticos, com 

foco em política fiscal em um processo de sinalizações multidimensionais. A hipótese do 

modelo é que os ciclos poderiam ser mitigados. Os resultados sugerem que as variáveis de 

política fiscal estão correlacionadas, e que incumbentes que obtém êxito em reduzir impostos e 

aumentar os gastos do governo no momento da pré-eleição são mais propensos a poder fazer o 

mesmo após a eleição. Por fim, Rogoff (1990) também indica que a margem de vitória do 

incumbente é um fator que influencia esta variação no ciclo político, uma vez que uma maior 

representatividade de votos impacta na capacidade do incumbente de conter dissidentes dentro 

do partido e em sua habilidade de liderar a população. 

Peltzman (1990) se propôs a mensurar quanto da informação disponível a respeito do 

desempenho de um governante o eleitor é capaz de absorver, com o objetivo de identificar se, 

de fato, o eleitor é eficiente em processar as informações disponível e tomar a melhor decisão. 

Sua conclusão é que o eleitor se mostra eficiente em compilar de alguma forma percepções a 

respeito de renda permanente ou transitória, inflação esperada ou não esperada, melhorias 

permanentes em seu bem-estar. A decisão marginal de um eleitor só seria então alterada por 

informações novas. Através de regressões Peltzman (1990) conclui que o mercado de eleitores 
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é um mercado eficiente, e que considera todas as informações disponíveis, e não só as 

disponibilizadas próximo das eleições. 

Besley e Case (1995a) avaliam como o comportamento do incumbente quanto à 

definição de impostos impacta em sua probabilidade de reeleição, indicando que estes dois 

pontos devem sempre ser avaliados conjuntamente. A conclusão é que, caso a política fiscal 

origine um bom desempenho eleitoral, é esperado que ela seja vista com mais frequência. Além 

disto, o artigo também sugere que a política fiscal é avaliada no contexto das escolhas fiscais 

dos municípios vizinhos, que servem de parâmetro de comparação para o eleitor.   

Besley e Case (1995b) foram os mais proeminentes autores de um modelo que extrapola 

a teoria ao considerar diferentes taxas de desconto percebidas por um governador para definir 

sua forma de atuação quando pode ou não ser reeleito. O impacto é notado no direcionamento 

de gastos, impostos e outras formas de atuação política. O modelo aponta a existência de ciclos 

políticos limitados pela possibilidade de reeleição, reduzindo a arrecadação do estado quando 

este prazo do ciclo chega ao fim. Ao minimizarem a importância de sua reputação, uma vez que 

não podem se reeleger, reduzem seus esforços em manter arrecadação e gastos sob controle e 

em níveis reduzidos. Este modelo de Besley e Case (1995b) confirma assim diferenças de 

comportamento no primeiro mandato do incumbente e no segundo. 

Meneguin e Bugarin (2001) aprimoram os modelos estatísticos testados anteriormente e 

analisam as influências das expectativas de reeleição sobre as despesas em ano eleitoral e o 

impacto das variáveis políticas, econômicas e fiscais sobre a probabilidade de reeleição. 

Evidências empíricas sugerem que os candidatos à reeleição gastam menos em ano eleitoral. 

Segundo este estudo, quanto maior o crescimento da renda per capita, menores as chances de 

reeleição, e diante da expectativa de reeleição, em ano eleitoral, as despesas per capita são 

reduzidas. Quanto à segunda análise, os autores afirmam que a probabilidade de o prefeito ser 

reeleito aumenta na medida em que os gastos de custeio se reduzem e os de investimentos se 

elevam. Isto é, o eleitorado premia os incumbentes que alocam recursos em obras públicas e 

pune aqueles que os alocam em manutenção da máquina administrativa. Este estudo converge 

com os achados de Peltzman (1990) no que tange à tendência de premiação dos políticos que 

adotam uma gestão mais restritiva. Da mesma forma, o eleitor premia os prefeitos que 

conseguem mais recursos para o município, principalmente, aqueles oriundos de transferências 

intergovernamentais. Outro resultado interessante é o fato de que o alinhamento partidário entre 

o prefeito e o presidente da república é significante para potencializar o efeito de obtenção de 

recursos federais. 
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Novaes e Mattos (2010) publicaram um estudo que sugere a utilização estratégica de gastos 

em saúde por prefeitos nos municípios brasileiros. Os comportamentos diferem na busca por 

melhor reputação política, seja para si através da tentativa de reeleição, seja para seu partido, 

elegendo um candidato de mesma legenda para o mandato seguinte. Os resultados desta 

dissertação apontam para um possível aumento em gastos de saúde por prefeitos candidatos à 

reeleição e por prefeitos em primeiro mandato. A metodologia econométrica foi utilizada em 

quatro especificações diferentes, sendo elas painel de efeito fixo, Pooled OLS, painel de efeito 

aleatório e primeira diferença, comprovando a robustez das conclusões.  

Por uma metodologia de interação espacial Videira e Mattos (2011) sugerem que os gastos 

feitos em uma microrregião geográfica aumentam significativamente em anos de eleição. 

Porém, este aumento deixa de ter relevância estatística quando levado em conta a tentativa de 

reeleição de um candidato. Os dados de gastos municipais em educação, saúde e investimentos 

dos municípios foram avaliados por um outro prisma de saliência: a ideia de que os eleitores 

avaliariam a forma de utilização dos recursos do município tendo como referência os gastos 

dos municípios vizinhos. 

Por estes dois trabalhos específicos de Novaes e Matos (2010) e Videira e Mattos (2011) 

era esperado que, na presente dissertação, os resultados encontrados na variação de gastos em 

saúde e educação pudessem sofrer variações distintas em municípios com maior ou menor 

competição eleitoral. 

Bordignon e Turati (2014) avaliaram os reflexos das mudanças na regra eleitoral italiana, 

ocorrida em meados dos anos 90. As alterações estipularam que em municípios abaixo de 15 

mil habitantes o prefeito passaria a ser eleito através da votação de uma lista de candidatos, em 

que o candidato mais votado se torna prefeito e recebe com o cargo 2/3 das cadeiras do 

conselho, que devem ser endereçadas aos demais apoiadores constantes na lista. Municípios 

com mais de 15 mil habitantes passariam a ter ou não dois turnos, de acordo com o desempenho 

das listagens de votos no primeiro turno. Concomitantemente às mudanças na regra eleitoral, 

também foram alteradas as regras de financiamento dos municípios. O estudo conclui que o 

perfil do prefeito eleito se alterou dramaticamente após a mudança na regra eleitoral em 

municípios mais ricos, elegendo prefeitos com perfil mais técnico e administrativo e menor 

experiência política. O mesmo efeito não foi notado em municípios considerados mais pobres. 

Por fim, que este efeito foi mais fortemente direcionado pela alteração da política fiscal do que 

da eleitoral. 
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Cavalcante (2016) testou em seu estudo duas hipóteses: a) o prefeito em primeiro mandato 

apresenta um melhor desempenho fiscal devido à possibilidade de reeleição; b) o prefeito que 

apresenta um melhor desempenho fiscal tende a ser premiado, sendo reeleito. Através de 

regressões multivariadas refutou a hipótese de que a tentativa de reeleição geraria desempenho 

fiscal distinto. Sobre a segunda hipótese concluiu que o eleitor premia aquele que mais investe 

no município. 

Chamon et. al. (2017) discorre sobre os impactos causais da competição política nas 

escolhas de políticas públicas municipais e identificou que não só há causalidade, mas também 

a competição política induz a mais investimentos e menos gastos correntes. Além disto, a 

possibilidade de que o atual prefeito se reeleja potencializa este efeito. As variáveis utilizadas 

para medir a política fiscal foram gastos correntes e gastos com folha de pagamentos (como 

uma proporção do gasto total agregado ao longo do ciclo de administração do município), 

capital e número de escolas líquido (considerando escolas construídas e escolas fechadas no 

período da administração). 

Ao explorar a regra de descontinuidade no formato de eleições com mais ou menos de 200 

mil eleitores, Chamon et. al. (2017) identifica barreiras de entrada menores nos municípios 

abaixo do limiar de 200 mil habitantes, que originam mudanças nos gastos públicos de gastos 

correntes para investimentos, gerando percepção de enriquecimento no município. As 

conclusões indicam também que os prefeitos com mandato vigente podem fazer escolhas de 

políticas que afetam a competição eleitoral.  

Como conclusões gerais a respeito da percepção do eleitor a respeito da gestão de um 

incumbente, o principal a se ter em mente é que há evidências de que o eleitor processa 

mentalmente, de alguma forma, toda a informação disponível a respeito da gestão do candidato, 

e leva isto em consideração ao avaliar o mandato. E também há evidências de que o eleitor dá 

maior peso a informações recentes, considerando ponderações distintas para a relevância de um 

fato ao momento em que ele ocorreu. Desta forma, ainda é um tema em desenvolvimento na 

literatura, ao qual pretendo contribuir identificando se, em referência ao total dos gastos de um 

determinado ano, houve maior ou menor variação da razão de recursos endereçados a uma dada 

função. Chamei de não saliente o gasto administrativo, composto apenas por sub funções 

internas à gestão do incumbente e pouco visíveis aos eleitores em geral. Todas as demais 

funções avaliadas serão consideradas salientes aos eleitores, em referência aos gastos 

administrativos. 
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3. METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Como já mencionado, esta dissertação testou duas hipóteses diferentes para as eleições 

de 2002 a 2016. A primeira, se a competição eleitoral é diferente em função do modelo de 

votação, um turno ou dois turnos, em cidades com mais ou menos de 200 mil eleitores. A 

segunda hipótese é se os diferentes modelos eleitorais afetam o comportamento do governante 

no que tange à gestão de despesas ao longo do mandato.  

Para avaliar as hipóteses, foram considerados como grupo de tratamento os municípios 

abaixo de 200 mil eleitores e de controle os municípios acima de 200 mil eleitores. Ao redor da 

linha de corte de duzentos mil eleitores era esperado que o perfil dos munícipios fosse 

semelhante, o que permite avaliar o nível de competitividade das eleições e mudanças no perfil 

de gastos do grupo de tratamento em relação ao controle de modo a capturar efeitos atribuíveis 

ao modelo de eleição em um ou dois turnos.   

Foram utilizados dados de duas principais fontes de informação: Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) para dados referentes as eleições municipais, e o Finbra, base de dados 

disponível no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), 

uma ferramenta da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para dados relativos às despesas dos 

municípios; bases públicas de informação em ambos os casos. 

Em relação aos dados eleitorais, as bases iniciais coletadas foram referentes ao número 

de eleitores e ao resultado das eleições para cada um dos municípios brasileiros de 2002 a 2016. 

No Brasil, as eleições municipais ocorrem a cada quatro anos, com a possibilidade de uma 

reeleição única de candidato na sequência de seu mandato. Não foram consideradas as eleições 

suplementares, apenas as ocorridas dentro do calendário padrão para todos os municípios. 

Aos dados eleitorais, foram acrescentados os dados sobre as finanças públicas anuais de 

todos estes municípios disponíveis no Siconfi. Foram utilizadas as despesas empenhadas de 

todas as vinte e oito contas e o total de despesas de cada município para cada um dos anos 

considerado na amostra. Na sequência, as principais contas serão elencadas. As análises foram 

feitas considerando as razões entre a participação do tipo de despesa sobre a soma das despesas 

totais. 

De 2013 a 2016 o detalhamento destas despesas está disponível não só para as 

mencionadas contas, mas também em uma maior granularidade, contendo as subcontas das 
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despesas. Avaliar o comportamento da saliência dentro destas subcontas parece também ser um 

problema relevante, como por exemplo como se deslocam as despesas administrativas da pasta 

de saúde face a despesas em atenção básica conforme a metodologia deste artigo. No entanto, 

para o presente momento a amostragem de dados disponível ainda é pequena, considerando a 

restrição que o espaço amostral de tamanho de municípios gera. Como a metodologia escolhida 

já descartaria grande parte das observações disponíveis, a redução de anos a serem avaliados 

poderia gerar uma análise viesada. Por esta razão, optou-se por manter a análise em nível de 

macro contas (despesas totais em saúde, despesas totais em saneamento, despesas totais em 

educação e assim por diante). 

Esta seção está dividida em três partes: a primeira apresenta revisão geral sobre a 

metodologia de regressão em descontinuidade (RDD), a segunda apresenta o modelo proposto 

em dois estágios, seguido pela descrição dos dados utilizados. 

 

3.1. Regressão em descontinuidade (RDD) 

 

A metodologia de RDD, Regression Discontinuity Design, foi desenvolvida 

inicialmente por Thistlethwaite e Campbell (1960) para comparar grupos nos quais os 

pesquisadores não poderiam designar grupos aleatórios de controle e tratamento aos objetos de 

estudo. Os estudos iniciais foram feitos com grupos de alunos que obtiveram um prêmio ou que 

ficaram muito próximos a obter o prêmio, dado que os perfis dos alunos eram 

comprovadamente próximos. O objetivo da metodologia foi introduzir um teste de hipótese 

causal, ex post facto, que considerasse como única hipótese rival de diferença entre os grupos 

o tratamento experimental. Tratamento experimental que, em seu estudo, era o aluno ter sido 

agraciado ou não com a bolsa de estudos, e no presente estudo, ter ou não segundo turno. 

Lee e Lemieux (2010) aponta que, apesar de a metodologia estar disponível deste a 

década de 60, há um crescimento recente de sua utilização devido a transparência e alta 

credibilidade da estimação de efeitos. Conforme Imbens e Lemieux (2008), em uma 

metodologia de RDD, o pesquisador está interessado em avaliar o efeito causal de um 

tratamento binário, nos quais os indivíduos foram ou não expostos ao tratamento. O efeito do 

tratamento pode ser heterogêneo entre os indivíduos, mas a ideia geral é que o tratamento é 

definido, completa ou parcialmente, por uma covariante Xi que pode estar acima ou abaixo de 
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um intervalo fixo. Desta forma, a descontinuidade em qualquer distribuição seria resultante de 

uma função da covariante Xi, e a interpretação desta descontinuidade evidencia o efeito causal 

do tratamento. 

O tratamento de um efeito causal pode ser feito através de um modelo sharp ou fuzzy. 

Na metodologia sharp a descontinuidade é gerada através de um modelo binário (zero ou um) 

a partir do limiar, ou seja todo indivíduo com a covariante Xi com valor de, pelo menos, c, será 

designado ao grupo de tratamento com participação mandatória, e todos com valores abaixo de 

c serão obrigatoriamente designados ao grupo de controle por não serem elegíveis ao 

tratamento, seguindo a metodologia de Imbens e Lemieux (2008). Já o modelo fuzzy permite 

que se vincular uma probabilidade associada ao limiar ao invés do tratamento binário da 

metodologia sharp. 

Como descrito em Fujiwara (2011), a legislação federal sobre o limiar de 200 mil 

eleitores cria uma regressão em descontinuidade (tratada pelo acrônimo, em inglês, RDD – 

Regression Discontinuity Design). O limite definido faz com que ela seja caracterizada como 

Sharp, e para ser utilizada como referência é necessário avaliar sua exogeneidade, garantindo 

que não há outros eventos que influenciem as características do município e seu comportamento 

relacionados a este limite.  

Os dados foram compilados em painel, conforme especificado em Wooldridge (2011) 

de forma a controlar as características intrínsecas e não observáveis de cada município ao longo 

do tempo. Cada município é tratado individualmente e avaliado como observação única em 

cada um dos anos considerados. 

Idealmente, segundo Lee e Lemieux (2010) a metodologia deve ser utilizada em casos 

sobre os quais o componente de erro estocástico possui distribuição contínua à variável 

designada, indicando que agentes otimizadores não tem controle preciso sobre ela, em cenários 

em que experimentos aleatórios não alterem a descontinuidade do intervalo, e em que a 

extrapolação dos resultados seja interpretada como um tratamento de média ponderada em que 

os pesos sejam relativos à probabilidade de o valor atribuído ao indivíduo estar próximo ao 

intervalo definido. A metodologia seria, desta forma, comparável a um experimento em um 

painel com controle de variável instrumental.  

Nos dados utilizados foi verificado que, como esperado, o número de municípios à 

direita do limiar aumentam de maneira significativamente mais lenta do que os dados 

disponíveis à esquerda, reforçando a necessidade não só de cuidado na definição da extensão 
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do intervalo considerado, mas também a avaliação de atribuição de pesos aos dados conforme 

a distância em que se encontram do limiar.  

É importante notar que, assim como nos estudos referências, apesar da disponibilidade 

de grande número de observações de resultados de eleições, seus resultados e demais dados a 

respeito do perfil de cada município, o desenho do limite e do espaço amostral a ser utilizado e 

das condições de comparação reduzem o número de observações utilizadas efetivamente.  

Toda a base de dados, logo todas as tabelas e análises descritivas que serão apresentadas, 

consideram municípios que tiveram mais de dois candidatos registrados no primeiro turno na 

eleição municipal. Este filtro é aplicado aos anos subsequentes à eleição, e, portanto, reduz o 

número total de municípios e observações anuais de cerca de 5.500 para os 2.570 apresentados 

na tabela.  

Os intervalos consideram o espaço [h-x;x+h], sendo o x fixo em 200 mil eleitores a 

referência sharp e os espaços h considerados como intervalos com alta significância na 

diferença de competitividade acima e abaixo do limiar. Conforme os resultados que serão 

apresentados na seção três, foi feita a opção de trabalhar com intervalos de 35, 45, 80, 90 e 100 

mil eleitores adicionais à referência. 

Neste cenário da literatura econômica então, o conceito de saliência será considerado como 

base para a análise de alterações nos comportamentos das finanças públicas conforme o ciclo 

político, considerando que em alguns momentos as ações municipais podem se tornar mais 

evidentes para a população do que em outros, sugerindo que há uma decisão estratégica na 

mudança de perfil de gastos, principalmente às vésperas de eleições. 

 

 

3.2. Modelo proposto 

 

O modelo completo proposto parte da avaliação da descontinuidade segundo o modelo 

quadrático de Imbens e Lemieux (2008): 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖çã𝑜𝑖 =  𝛼 + 𝛽1𝑑𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 +  𝛽2(200.000 − 𝑒𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠)2 + 𝛽3𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 + 

+ 𝛽4𝑑𝑎𝑛𝑜𝑠 +  휀𝑖         (Equação 1) 
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Nesta equação a variável competição contempla uma das cinco variáveis de interesse 

possíveis, lower3, lower4, número de candidatos, número de candidatos efetivos e SF-ratio, 

que serão detalhados posteriormente na seção 3.3.1 (Variáveis de interesse – medidas de 

competição política). A variável 𝑑𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 assume as seguintes possibilidades: 

D_35k: Variável dummy igual a 1 caso o número de eleitores registrados no município 

esteja no intervalo de (200mil;235mil] e igual a zero caso o número de eleitores registrado 

esteja no intervalo de [165mil;200mil). 

Gráfico 4 - Número de observações d_35k 

 

A partir desta, foram criados quatro grupos de controle adicionais. 

D_45k: Variável dummy igual a 1 caso o número de eleitores registrados no município 

esteja no intervalo de (200mil;245mil] e igual a zero caso o número de eleitores registrado 

esteja no intervalo de [155mil;200mil). 

Gráfico 5 - Número de observações d_45k 
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D_80k: Variável dummy igual a 1 caso o número de eleitores registrados no município 

esteja no intervalo de (200mil;280mil] e igual a zero caso o número de eleitores registrado 

esteja no intervalo de [120mil;200mil). 

Gráfico 6 - Número de observações d_80k 

 

D_90k: Variável dummy igual a 1 caso o número de eleitores registrados no município 

esteja no intervalo de (200mil;290mil] e igual a zero caso o número de eleitores registrado 

esteja no intervalo de [110mil;200mil). 

Gráfico 7 - Número de observações d_90k 

 

D_100k: Variável dummy igual a 1 caso o número de eleitores registrados no município 

esteja no intervalo de (200mil;100mil] e igual a zero caso o número de eleitores registrado 

esteja no intervalo de [100mil;200mil). 
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Gráfico 8 - Número de observações d_100k 

 

Dessa forma, o parâmetro de interesse 𝛽1 apresenta o efeito do tratamento sobre o grupo 

de controle referente ao tamanho da sub-amostra avaliada2. A primeira sub-amostra é 

constituída de municípios que possuíram, no ano da eleição considerada, até 35 mil eleitores 

acima ou abaixo do limiar de 200 mil eleitores que caracteriza o cut-point, tratando sempre os 

municípios abaixo do limiar como grupo de tratamento e os situados acima do limiar como 

grupo de controle3. Foram escolhidos os intervalos com maior representatividade.  

O parâmetro 𝛽3 indica os coeficientes das dummies referentes aos anos em que as 

eleições ocorreram, ε é um ruído branco. A variável de distância do limiar funciona como 

suavização do RDD. Usa-se a forma quadrática neste modelo, necessária para os resultados 

obtidos4.  

É esperado que o limiar de 200 mil eleitores não esteja correlacionado com o erro, mas 

esteja positivamente correlacionado com a competição eleitoral. A validação desta hipótese 

sobre a competitividade busca identificar se há migração de votos conforme o modelo. Desta 

forma, não faria sentido avaliar municípios e eleições que contaram com menos do que dois 

                                                 

 

 

2 É sempre imprescindível lembrar que, nos intervalos considerados, as amostras são sempre desbalanceadas, 

tendo mais municípios abaixo do limiar de 200 mil eleitores do que acima. Quanto maior o intervalo 

considerado, maior o desbalanceamento da amostra. 

3 Mais grupos foram testados e estão a disposição caso solicitados.  

4 A forma linear prejudica bastante os resultados. Demais formatos desta função de suavização 

apresentam o mesmo resultado qualitativo. A disposição caso solicitado. 
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candidatos, caso que em geral não é avaliado pela literatura. Assim, eleições com menos de 

dois candidatos não foram consideradas nas análises seguintes. 

O segundo estágio utilizado abaixo descrito explica se os gastos realizados por 

incumbentes também se comportam de maneira distinta, dado que o contexto de eleições em 

formatos diferentes:  

𝜑𝑖=  𝛿 +  𝜇1𝑑𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 +  𝜇2𝑑𝑟𝑒𝑒𝑙𝑒𝑖çã𝑜 +  𝜇3(𝑒𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 − 200.000)2 +

 𝜇4𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠+  𝜇5𝑑𝑎𝑛𝑜𝑠 +   휀𝑖       (Equação 2) 

 

Sendo 𝜑 : 

𝜑𝑟𝑧𝑎𝑑𝑚 : Razão entre as despesas administrativas e as despesas totais 

𝜑𝑟𝑧𝑒𝑑𝑢𝑐𝑚 : Razão entre as despesas em educação e as despesas totais 

𝜑𝑟𝑧𝑠𝑎𝑢 : Razão entre as despesas em saúde e as despesas totais 

𝜑𝑟𝑧𝑠𝑎𝑛 : Razão entre as despesas em saneamento e as despesas totais 

𝜑𝑟𝑧𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 : Razão entre as despesas em transporte e as despesas totais 

𝜑𝑟𝑧𝑢𝑟𝑏 : Razão entre as despesas em urbanismo e as despesas totais 

𝜑𝑟𝑧𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡 : Razão entre as despesas em assistência social e as despesas totais 

𝜑𝑟𝑧𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 : Razão entre somatória das despesas mencionadas acima (administrativas, 

educação, saúde, saneamento, transporte, urbanismo e assistência social) e as despesas totais. 

Nesta regressão o município i foi considerado como grupo de tratamento caso estivesse 

abaixo do limiar de 200 mil eleitores registrados e no grupo de controle foram considerados os 

municípios acima deste limiar. T representou o ano considerado para o painel.  

Sobre a equação 2 foi aplicado um filtro referente ao período do ciclo eleitoral, 

garantindo equações diferentes para comparar o momento do incumbente no ano considerado, 

podendo ser ano de eleição, primeiro, segundo ou terceiro ano de gestão do incumbente. Em 

outras palavras, é um filtro que separa os anos presentes na amostra para diferenciar o período 

sob análise. O filtro de anos de eleição considera anos de 2004, 2008, 2012 e 2016. O filtro de 

primeiro ano de gestão considera 2005, 2009 e 2013. E assim por diante. 
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O 𝛿 inicial representa uma constante e ε é um ruído branco. As estimativas foram feitas 

usando um painel com efeitos aleatórios, de forma que a estrutura de resíduos capture o fato de 

o município aparecer mais de uma vez na regressão empilhada dos anos. 

O parâmetro de interesse 𝜇1 apresenta o efeito do tratamento sobre o grupo de controle 

referente ao tamanho da sub-amostra avaliada, e utiliza as mesmas sub-amostras definidas 

previamente, no primeiro estágio.  

O parâmetro 𝜇2 se refere ao efeito de o incumbente I tentar a reeleição efetivamente no 

ciclo seguinte, representado pela dummy d_reeleição. 

O parâmetro 𝜇3 se refere à distância quadrática da referência do limiar ao número de 

eleitores do município.  

Por fim, o parâmetro 𝜇4 se refere ao coeficiente atribuído às variáveis de controle que 

porventura tenham sido utilizadas para aquele intervalo amostral. Quando utilizadas serão 

especificamente descritas nos resultados, porém cabe ressaltar que todos resultados 

apresentados consideram inclusos as dummies referentes ao ano dos dados.   

 

3.3. Dados 

 

As variáveis utilizadas serão apresentadas a seguir, abertas entre variáveis dependentes 

da equação 1, medidas de competição política, variáveis dependentes da equação 2, finanças 

municipais e variáveis de controle.  

 

3.3.1. Variáveis de interesse – medidas de competição política 

Temos na sequência as variáveis dependentes utilizadas na equação 1 para avaliar a 

diferença no nível de competição política entre municípios que possuíram ou não segundo turno 

nas eleições. 

Lower3: participação de votos do terceiro candidato mais votado em diante no primeiro 

turno sobre os votos totais do primeiro turno. Fonte TSE e elaboração da autora.  

Entre os grupos na tabela que segue podemos observar que a mediana da concentração 

dos votos nos candidatos lower3 oscila consideravelmente entre os anos de eleição. (Coluna 



42 

 

 

p50). Ao observar todos os municípios abaixo do limiar, no segundo bloco de dados (Entre 125 

e 200k eleitores) podemos notar nesta coluna que de 2004 para 2008 a mediana passa de 0,178 

para 0,108, com desvio padrão (coluna sd) que se altera de 0,119 para 0,122. Ou seja, enquanto 

a mediana mostra uma concentração 39,3% menor, o desvio padrão se reduz em 2,6%. De 2008 

para 2012 esta mediana de concentração passa de 0,108 para 0,100, reduzindo mais 7% e 

aumentando 25% no período final, de 2012 para 2016. Ou seja: notamos que no período 

completo a concentração teve um aumento de 26,4%, mas ao visualizar este efeito ano a ano os 

dados sugerem que não foi um aumento progressivo na concentração, e sim uma variação que 

oscilou no período. Ao fazer a mesma análise para os municípios acima do limiar (Entre 200 e 

275k eleitores) o movimento é distinto: no primeiro ano a queda da concentração de votos de 

2004 para 2008 é mais suave, cerca de 11,3%. No período seguinte há aumento de 9,55% e, 

entre 2012 e 2016 o aumento é de 23,25%. No total dos períodos observamos um aumento da 

concentração nos candidatos lower3 de 19,77%. 

Em uma visão comparativa destes dois blocos, é importante ressaltar que tiveram 

resultados próximos em 2004 e 2016, mas bastante diversos nos anos de 2008 e 2012. 

Por fim, um ponto a observar é que, por estar considerando apenas eleições que 

contaram com mais de dois candidatos, a presença de um mínimo de zero no Lower3 indica 

que houve pelo menos uma situação em que, nos grupos e anos indicados, mais de dois 

candidatos se registraram e um deles não recebeu nenhum voto, o que pode indicar uma 

impugnação de candidatura após o registro, ou, no limite, uma migração completa de votos para 

os dois principais candidatos.  
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Tabela 2 - Competição política: Lower3 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

Lower4: participação de votos do quarto candidato mais votado em diante no primeiro 

turno sobre os votos totais do primeiro turno. Fonte TSE e elaboração da autora.  

Esta variável já mostra os efeitos mistos de uma menor concentração de votos do quarto 

candidato em diante somada ao fato de que, como pode ser notado nos mínimos, apenas em 

2016 e nos municípios acima do limiar ocorreu de todos os municípios terem mais de três 

candidatos registrados e com votos válidos. Ao contrário da variável lower3, em lower4 os 

dados sugerem que, entre 125 e 200k eleitores, a mediana se reduziu nos dois primeiros 

períodos e aumentou consideravelmente entre os períodos seguintes, saindo de 0,033 para 

0,011, 0,016 e 0,0655 respectivamente. Entre 2012 e 2016, no entanto, cabe observar que 

também ocorreu um aumento significativo do desvio padrão desta amostra, que saiu de 0,060 

em 2004 para 0,085 em 2016. 

Já no terceiro bloco, (entre 200 e 275k eleitores) o movimento de variação acompanha 

o comportamento deste bloco na lower3 e da amostra entre 125 e 200k eleitores: a concentração 

de votos nestes candidatos diminui de 0,034 para 0,026 de 2004 para 2008, aumenta para 0,041 

Intervalo Período  min  mean  sd  p50  max  N 

< 200k eleitores 2004 0.000138 0.152 0.119 0.131 0.571 2803

< 200k eleitores 2008 0.00044 0.148 0.122 0.121 0.573 2453

< 200k eleitores 2012 0 0.131 0.116 0.099 0.528 2491

< 200k eleitores 2016 0 0.137 0.118 0.112 0.617 2704

< 200k eleitores Total 0 0.142 0.119 0.115 0.617 10451

Entre 125 e 200k eleitores 2004 0.004645 0.191 0.114 0.178 0.427 50

Entre 125 e 200k eleitores 2008 0.002213 0.146 0.111 0.108 0.417 54

Entre 125 e 200k eleitores 2012 0 0.143 0.115 0.100 0.420 66

Entre 125 e 200k eleitores 2016 0.014377 0.216 0.131 0.225 0.497 63

Entre 125 e 200k eleitores Total 0 0.174 0.122 0.160 0.497 233

Entre 200 e 275k eleitores 2004 0.017748 0.198 0.127 0.177 0.469 24

Entre 200 e 275k eleitores 2008 0.00776 0.170 0.118 0.157 0.404 29

Entre 200 e 275k eleitores 2012 0 0.194 0.138 0.172 0.474 29

Entre 200 e 275k eleitores 2016 0.021408 0.235 0.118 0.212 0.485 34

Entre 200 e 275k eleitores Total 0 0.201 0.126 0.201 0.485 116

> 200k eleitores 2004 0.007436 0.220 0.122 0.213 0.511 67

> 200k eleitores 2008 0.00776 0.183 0.123 0.160 0.458 75

> 200k eleitores 2012 0 0.221 0.132 0.231 0.562 83

> 200k eleitores 2016 0.021408 0.258 0.125 0.246 0.593 92

> 200k eleitores Total 0 0.223 0.128 0.225 0.593 317

Variáveis de competição política: Lower3
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em 2012 e aumenta ainda mais em 2016, chegando a 0,091. No entanto, ao contrário da amostra 

entre 125 e 200k eleitores, aqui o desvio padrão é praticamente o mesmo ao considerarmos 

2004 e 2016 (0,080 para 0,081), enquanto na amostra citada ele varia, como mencionado, de 

0,060 para 0,085. 

Tabela 3 - Competição política: Lower4 

 

Fonte: elaborado por autora. 

HHI: soma do percentual de votos obtidos por cada candidato ao quadrado. A 

metodologia do Índice de Herfindahl-Hirschmann, HHI, em geral considera a participação de 

mercado de empresas. Neste trabalho, ao invés da participação de mercado consideraremos a 

participação de votos, normalizada entre [0;10.000] conforme a literatura de comportamento de 

incumbente. Fonte TSE e elaboração da autora. 

Para a literatura econômica, mercados em competição perfeita tem uma concentração 

de até 2.000 pontos. Uma competição monopolista, com baixa concentração, teria entre 2.000 

e 4.000 pontos. Um oligopólio entre 4.000 e 7.000 pontos e cenários com mais de 7.000 pontos 

seriam considerados um monopólio. O departamento de Justiça americano considera, segundo 

Rhoades, 1993, que para fusões de banco, alterações aceitáveis na concentração de mercado 

são de cerca de 1.800 pontos no limite.  

Intervalo Período  min  mean  sd  p50  max  N 

< 200k eleitores 2004 0 0.026 0.055 0.000 0.417 2803

< 200k eleitores 2008 0 0.021 0.049 0.000 0.440 2453

< 200k eleitores 2012 0 0.019 0.047 0.000 0.346 2491

< 200k eleitores 2016 0 0.027 0.057 0.000 0.458 2704

< 200k eleitores Total 0 0.024 0.052 0.000 0.458 10451

Entre 125 e 200k eleitores 2004 0 0.052 0.060 0.033 0.205 50

Entre 125 e 200k eleitores 2008 0 0.031 0.051 0.011 0.217 54

Entre 125 e 200k eleitores 2012 0 0.040 0.057 0.016 0.209 66

Entre 125 e 200k eleitores 2016 0 0.089 0.085 0.065 0.328 63

Entre 125 e 200k eleitores Total 0 0.054 0.069 0.019 0.328 233

Entre 200 e 275k eleitores 2004 0 0.074 0.080 0.034 0.255 24

Entre 200 e 275k eleitores 2008 0 0.054 0.058 0.026 0.169 29

Entre 200 e 275k eleitores 2012 0 0.073 0.077 0.041 0.293 29

Entre 200 e 275k eleitores 2016 0.008194 0.108 0.081 0.091 0.333 34

Entre 200 e 275k eleitores Total 0 0.079 0.077 0.051 0.333 116

> 200k eleitores 2004 0 0.088 0.075 0.069 0.319 67

> 200k eleitores 2008 0 0.066 0.066 0.040 0.277 75

> 200k eleitores 2012 0 0.091 0.082 0.067 0.384 83

> 200k eleitores 2016 0 0.120 0.091 0.107 0.430 92

> 200k eleitores Total 0 0.093 0.082 0.072 0.430 317

Variáveis de competição política: Lower4
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Neste contexto, aparentemente as medianas indicam sempre competições 

monopolísticas ou oligopólios, em que o as medianas variam entre 3.450 pontos e 4.371 pontos. 

Assim como nas variáveis anteriores é possível identificar, na média e na mediana, uma redução 

da competitividade, e da diferença da competitividade entre os municípios acima e abaixo do 

corte, no ano de 2016. O a mediana do indicador, que no total do período indica 4.034 pontos 

para os municípios entre 125 e 200k eleitores, indica 3.506 no ano de 2016. Para os municípios 

entre 200 e 275k eleitores a mediana foi de 3.755 pontos no total do período e de 3.434 no ano 

de 2016. 

Tabela 4 - Competição política: HHI 

 

Fonte: elaborado por autora. 

Número de candidatos: em nível, disponíveis para os anos de eleições municipais 

conforme registro de candidatura. Fonte TSE. 

Interessante notar como o número de candidatos é crescente no período avaliado, 

indicando, conforme a literatura (Cox,1997), baixa coordenação estratégica entre a elite 

política. Os municípios dentro do intervalo avaliado e abaixo da linha de corte (entre 125 e 200k 

eleitores)  tiveram um crescimento de sua média de candidatos registrados em 23,28%,de 2004 

para 2016, aumentando em 1,12 a média de candidatos registrados no período. Importante notar 

Intervalo Período  min  mean  sd  p50  max  N 

< 200k eleitores 2004 1719 4078 810 4067 9482 2803

< 200k eleitores 2008 1625 4196 960 4197 9729 2453

< 200k eleitores 2012 1733 4328 1056 4341 10000 2491

< 200k eleitores 2016 1503 4300 1084 4253 10000 2704

< 200k eleitores Total 1503 4223 986 4216 10000 10451

Entre 125 e 200k eleitores 2004 2502 3843 903 3691 6388 50

Entre 125 e 200k eleitores 2008 2373 4178 942 4252 7746 54

Entre 125 e 200k eleitores 2012 2544 4299 1103 4371 9325 66

Entre 125 e 200k eleitores 2016 2021 3820 1151 3506 6833 63

Entre 125 e 200k eleitores Total 2021 4044 1056 4034 9325 233

Entre 200 e 275k eleitores 2004 2148 3901 1188 3683 6998 24

Entre 200 e 275k eleitores 2008 2502 4235 1233 3969 7845 29

Entre 200 e 275k eleitores 2012 2138 4070 1383 3770 7941 29

Entre 200 e 275k eleitores 2016 1948 3749 1274 3434 7315 34

Entre 200 e 275k eleitores Total 1948 3982 1272 3755 7941 116

> 200k eleitores 2004 1964 3699 1051 3588 6998 67

> 200k eleitores 2008 2185 4144 1226 3935 7845 75

> 200k eleitores 2012 1753 3772 1165 3450 7941 83

> 200k eleitores 2016 1492 3548 1157 3380 7315 92

> 200k eleitores Total 1492 3779 1170 3555 7941 317

Variáveis de competição política: HHI
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que, ao contrário das três variáveis anteriores, este aumento é constante nos períodos avaliados. 

Já no intervalo entre 200 e 275k eleitores este aumento não é constante. Notamos que de 2004 

para 2016 os dados sugerem 1,17 candidato adicional em média, e o crescimento no número de 

candidatos foi, de 2004 para 2008, negativo em 7,19%, seguido de crescimento da média de 

9,74% e 19,38%, o que, no total dos períodos avaliados, indica um aumento de 21,58%  

Tabela 5 - Competição política: Número de candidatos 

 

Fonte: elaborado por autora. 

Número efetivo de candidatos: através do inverso do HHI (lembrando que o HHI é a 

soma do percentual de votos obtidos por cada candidato ao quadrado, multiplicado por 10.000 

para normalização entre 0 e 10.000, e seu inverso, portanto, utiliza 1 / HHI). obtemos, conforme 

metodologia utilizada por Chamon et. al. (2017), o número de candidatos efetivos que 

disputaram as eleições. Fonte TSE e elaboração da autora. A idéia desta variável é que, caso 

exista um grande número de candidatos registrados que não conseguiu efetivamente captar 

votos, este candidato seja desconsiderado, ou tenha ao menos um peso menor na contagem de 

candidatos total. 

Ao considerar candidatos efetivos o crescimento de candidatos não é tão significativo 

quanto o de candidatos registrados. Nos municípios do intervalo avaliado temos, acima da linha 

de corte (entre 125 e 200k eleitores), um crescimento de 5,16% da mediana de candidatos entre 

Intervalo Período  min  mean  sd  p50  max  N 

< 200k eleitores 2004 3.00 3.56 0.84 3.00 10.00 2803

< 200k eleitores 2008 3.00 3.51 0.84 3.00 10.00 2453

< 200k eleitores 2012 3.00 3.54 0.90 3.00 10.00 2491

< 200k eleitores 2016 3.00 3.72 1.09 3.00 10.00 2704

< 200k eleitores Total 3.00 3.58 0.93 3.00 10.00 10451

Entre 125 e 200k eleitores 2004 3.00 4.38 1.12 4.00 7.00 50

Entre 125 e 200k eleitores 2008 3.00 4.41 1.12 4.00 9.00 54

Entre 125 e 200k eleitores 2012 3.00 4.62 1.50 4.00 10.00 66

Entre 125 e 200k eleitores 2016 3.00 5.40 1.64 5.00 10.00 63

Entre 125 e 200k eleitores Total 3.00 4.73 1.44 4.00 10.00 233

Entre 200 e 275k eleitores 2004 3.00 5.42 1.41 5.00 8.00 24

Entre 200 e 275k eleitores 2008 3.00 5.03 1.45 5.00 9.00 29

Entre 200 e 275k eleitores 2012 3.00 5.52 1.30 5.00 9.00 29

Entre 200 e 275k eleitores 2016 4.00 6.59 2.03 6.50 13.00 34

Entre 200 e 275k eleitores Total 3.00 5.69 1.70 5.00 13.00 116

> 200k eleitores 2004 3.00 6.44 2.24 6.00 14.00 66

> 200k eleitores 2008 3.00 5.75 2.01 5.00 12.00 75

> 200k eleitores 2012 3.00 6.23 1.68 6.00 12.00 83

> 200k eleitores 2016 3.00 7.12 2.11 7.00 15.00 92

> 200k eleitores Total 3.00 6.42 2.07 6.00 15.00 316

Variáveis de competição política: Número de candidatos
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2004 e 2016, enquanto nos municípios abaixo da linha de corte (entre 200 e 275k eleitores) o 

aumento de candidatos efetivos foi de 6,98%. O crescimento nos municípios abaixo da linha de 

corte é menor do que nos municípios acima, ao contrário do que é possível notar no número de 

candidatos registrados. 

Tabela 6 - Competição política: Número de candidatos efetivos 

 

Fonte: elaborado por autora. 

SF-Ratio (Second First Looser Ratio): considera a razão de participação de votos do 

segundo candidato mais votado e não eleito no primeiro turno sobre a participação de votos do 

candidato mais votado e não eleito no primeiro turno. Fonte TSE e elaboração da autora. 

Intervalo Período  min  mean  sd  p50  max  N 

< 200k eleitores 2004 1.05 2.56 0.56 2.46 5.82 2803

< 200k eleitores 2008 1.03 2.51 0.57 2.38 6.15 2453

< 200k eleitores 2012 1.00 2.44 0.57 2.30 5.77 2491

< 200k eleitores 2016 1.00 2.47 0.62 2.35 6.65 2704

< 200k eleitores Total 1.00 2.49 0.58 2.37 6.65 10451

Entre 125 e 200k eleitores 2004 1.57 2.73 0.60 2.71 4.00 50

Entre 125 e 200k eleitores 2008 1.29 2.51 0.56 2.35 4.21 54

Entre 125 e 200k eleitores 2012 1.07 2.47 0.61 2.29 3.93 66

Entre 125 e 200k eleitores 2016 1.46 2.85 0.82 2.85 4.95 63

Entre 125 e 200k eleitores Total 1.07 2.64 0.67 2.48 4.95 233

Entre 200 e 275k eleitores 2004 1.43 2.79 0.83 2.72 4.65 24

Entre 200 e 275k eleitores 2008 1.27 2.54 0.68 2.52 4.00 29

Entre 200 e 275k eleitores 2012 1.26 2.71 0.84 2.65 4.68 29

Entre 200 e 275k eleitores 2016 1.37 2.94 0.90 2.91 5.13 34

Entre 200 e 275k eleitores Total 1.26 2.75 0.82 2.66 5.13 116

> 200k eleitores 2004 1.43 2.91 0.79 2.79 5.09 67

> 200k eleitores 2008 1.27 2.62 0.76 2.54 4.58 75

> 200k eleitores 2012 1.26 2.89 0.84 2.90 5.70 83

> 200k eleitores 2016 1.37 3.11 0.99 2.96 6.70 92

> 200k eleitores Total 1.26 2.89 0.87 2.81 6.70 317

Variáveis de competição política: Número de candidatos efetivos
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Tabela 7 - Competição política: SF-Ratio 

 

Fonte: elaborado por autora. 

3.3.1. Variáveis dependentes – finanças municipais 

Temos na sequência as variáveis dependentes utilizadas na equação 2 para avaliar a 

diferença na alocação dos gastos dos municípios. 

Despesas do município: em termos reais, deflacionado pelo IPCA em R$ (100=2016), 

disponível anualmente, fonte Finbra. Abertura conforme mencionado na Tabela 1 - Estrutura 

de Funções e Subfunções de Gastos.  

Despesas das principais contas: somatória das despesas Administrativas, Saúde, 

Educação, Saneamento, Assistência Social, Transporte e Urbanismo conforme dados Finbra e 

elaboração da autora. No texto, frequentemente chamadas de “maiores”. 

Despesas totais: em termos reais, deflacionado pelo IPCA em R$ (100=2016), 

disponível anualmente, fonte Finbra. 

 

  

Intervalo Período  min  mean  sd  p50  max  N 

< 200k eleitores 2004 0.000 0.394 0.313 0.318 1.000 2803

< 200k eleitores 2008 0.001 0.401 0.333 0.327 1.000 2453

< 200k eleitores 2012 0.000 0.354 0.318 0.253 1.000 2486

< 200k eleitores 2016 0.000 0.361 0.311 0.283 1.000 2698

< 200k eleitores Total 0.000 0.378 0.319 0.294 1.000 10440

Entre 125 e 200k eleitores 2004 0.010 0.462 0.284 0.406 0.961 50

Entre 125 e 200k eleitores 2008 0.006 0.365 0.292 0.266 0.989 54

Entre 125 e 200k eleitores 2012 0.000 0.368 0.308 0.248 0.987 66

Entre 125 e 200k eleitores 2016 0.045 0.487 0.280 0.498 0.957 63

Entre 125 e 200k eleitores Total 0.000 0.420 0.295 0.354 0.989 233

Entre 200 e 275k eleitores 2004 0.058 0.419 0.266 0.403 0.879 24

Entre 200 e 275k eleitores 2008 0.032 0.445 0.314 0.432 0.988 29

Entre 200 e 275k eleitores 2012 0.000 0.479 0.338 0.459 0.991 29

Entre 200 e 275k eleitores 2016 0.061 0.504 0.248 0.468 0.918 34

Entre 200 e 275k eleitores Total 0.000 0.466 0.291 0.456 0.991 116

> 200k eleitores 2004 0.032 0.468 0.280 0.433 0.988 67

> 200k eleitores 2008 0.021 0.471 0.310 0.474 0.995 75

> 200k eleitores 2012 0.000 0.497 0.310 0.486 0.991 83

> 200k eleitores 2016 0.061 0.570 0.266 0.586 0.977 92

> 200k eleitores Total 0.000 0.506 0.293 0.502 0.995 317

Variáveis de competição política: SF-Ratio
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3.3.2. Variáveis de interesse – finanças municipais 

Temos na sequência as variáveis de interesse utilizadas na equação 2 para avaliar a 

diferença na alocação dos gastos dos municípios. 

 

Razão conta de interesse / despesas totais: razão em pontos percentuais de 

representatividade da conta de interesse (entre as supramencionadas) sobre as despesas totais, 

conforme dados Finbra e elaboração da autora. 

Em resumo, as oito variáveis de interesse da equação 2 seguem no quadro a seguir, 

abertas entre o que considerei saliente e não saliente em relação ao gasto total. 

Tabela 8 - Gastos salientes e não salientes 

 

Fonte: elaborado por autora. 

3.3.3. Variáveis de controle  

As mesmas variáveis de controle foram utilizadas na equação 1 e equação 2, com o 

objetivo de corrigir qualquer diferença entre os perfis das amostras utilizadas.  

Na metodologia de painel, dos 2.570 municípios de 2002 serão utilizados 103 

municípios (podendo este número ser um pouco maior ou menor conforme alterações no 

número de eleitores registrados), sendo 23 acima do limiar de 200 mil eleitores e 80 abaixo do 

limiar. Em 2016 este número passa a um total de 141, sendo 43 acima e 98 abaixo do limiar. O 

intervalo abaixo de 200 mil representou 13,16% da população em 2002 e 11,94% em 2016. Já 

o intervalo acima representou 6,11% e 8,99%. Ou seja: enquanto os municípios abaixo do limiar 

tiveram um crescimento populacional, neste intervalo, de 12,68%, os que estão acima do limiar 

cresceram 82,75%.  

Os dados também sugerem que o crescimento no número de eleitores registrados foi 

maior nos municípios abaixo do limiar: ao observar o grupo d_100k = 0 notamos que a razão 

Saliente Não saliente

Assistência Social Administrativos

Educação

Saneamento

Saúde

Transporte

Urbanismo

Somatória das principais contas

Razão de gastos
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de eleitores por habitantes saiu de 0,618 em 2002 para 0,679 em 2016, um aumento de 9,87%. 

Já no grupo d_100k = 1 saímos de 0,655 para 0,683, um aumento de 4,27%. A média total dos 

municípios considerados foi de 7,64% de crescimento. 

Tabela 9 - Perfil da população brasileira em 2002 e 2016 

 

Fonte: Dados provenientes de TSE e IBGE, elaborado pela autora.  

A tabela subsequente traz a representatividade de despesas municipais conforme o perfil 

de número de eleitores do município. Ao observarmos o perfil das finanças destes municípios 

já há indícios de algumas disparidades entre os que se encontram acima e abaixo do limiar. Ao 

considerar d_100k = 0, os 80 municípios foram responsáveis por 11,79% das receitas correntes 

dos municípios em 2002 e 12,02% em 2016. Em d_100k = 1, temos respectivamente 6,34% em 

2002 e 8,95% em 2016. Ou seja, vemos aqui um crescimento maior no volume de receitas dos 

municípios acima do limiar.  

Ao observarmos a variação dos gastos há indícios de movimento parecido: 11,8% em 

2002 e 11,6% em 2016 em d_100k = 0, e 6,08% em 2002 e 8,79% em 2016 em d_100k = 1.  

Já ao observarmos a mediana da razão entre a origem das receitas do município, 

considerando receitas tributárias sobre a soma de receitas tributárias e transferências, é possível 

notar um aumento de 4,3% na representatividade das receitas tributárias em d_100k = 0 no 

período, enquanto em d_100k = 1 esta relação é quase inversa: a representatividade das receitas 

tributárias caiu em -4,11% no grupo.  

Também podemos notar que, ao observar a razão entre os maiores gastos e os gastos 

totais, há uma variação muito pequena em d_100k = 0, de 0,839 em 2002 para 0,834 em 2016. 

Já em d_100k = 1 esta razão também se reduz, de 0,814 para 0,804.  

 

Var. Eleit/Hab.

Intervalo 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2004 2016

Menor que 200k eleitores 2509 2704 78.25 91.97 50.65 65.10 0.647 0.708 37.99 47.83 9%

d_100k = 0 80 98 17.97 20.25 11.11 13.74 0.618 0.679 8.21 9.62 10%

d_90k = 0 67 84 15.77 18.05 9.75 12.28 0.618 0.680 7.21 8.63 10%

d_80k = 0 54 69 13.31 15.46 8.24 10.55 0.619 0.683 6.08 7.41 10%

d_45k = 0 23 31 6.61 7.92 4.07 5.29 0.615 0.668 3.01 3.58 9%

d_35k = 0 17 19 5.07 5.06 3.10 3.37 0.611 0.665 2.31 2.23 9%

Maior que 200k eleitores 61 92 58.25 77.62 38.58 54.38 0.662 0.701 28.29 37.02 6%

d_35k = 1 12 22 3.94 6.95 2.61 4.78 0.663 0.688 1.95 3.45 4%

d_45k = 1 15 24 5.06 7.62 3.33 5.26 0.659 0.691 2.49 3.79 5%

d_80k = 1 20 36 6.98 12.15 4.60 8.40 0.659 0.692 3.44 5.97 5%

d_90k = 1 21 39 7.40 13.46 4.89 9.25 0.661 0.688 3.65 6.55 4%

d_100k = 1 23 43 8.35 15.26 5.47 10.43 0.655 0.683 4.09 7.41 4%

Total 2570 2796 136.50 169.59 89.23 119.47 0.654 0.704 66.28 84.85 8%

* Em milhões

Perfil da População Brasileira

Número de municípios Habitantes* Eleitores* Eleitores/ Habitantes Votos 1º turno*
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Tabela 10 - Perfil das Finanças nos municípios brasileiros 

 

Fonte: Dados provenientes de TSE, Finbra e IBGE, elaborado pela autora. 

Passemos portanto à descrição das variáveis utilizadas. 

Receita: receita do município, em termos reais, deflacionado pelo IPCA em R$ 

(100=2016), disponível anualmente, fonte Finbra. Abertura entre Receita orçamentária, 

recorrentes, tributária, transferências correntes, patrimonial e de capital. 

Tabela 11 - Variáveis de controle: Receita 

 

Fonte: elaborado por autora. 

Com estes dados também foi construída a razão de receita tributária sobre a receita 

tributária somada às receitas oriundas de transferências correntes (razão trib/transf+trib), que 

indica quão autossuficientes os municípios são, conforme abaixo. Quanto maior for a 

representatividade da receita tributária, mais o município se mostra capaz de financiar seus 

próprios gastos. Quanto menor a representatividade mais dependente de repasses estaduais e 

federais é o município.  

Intervalo 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016

Menor que 200k eleitores 2509 2704 104.23 241.85 101.90 219.18 0.048 0.060 86.44 186.40 0.848 0.850

d_100k = 0 80 98 24.39 56.95 24.20 52.23 0.182 0.190 20.31 43.58 0.839 0.834

d_90k = 0 67 84 21.19 51.34 21.07 47.08 0.189 0.202 17.78 39.21 0.844 0.833

d_80k = 0 54 69 17.67 44.41 17.53 40.93 0.205 0.220 14.84 33.91 0.846 0.828

d_45k = 0 23 31 9.35 22.31 9.20 20.53 0.210 0.221 7.81 17.07 0.849 0.832

d_35k = 0 17 19 6.68 12.38 6.60 11.83 0.210 0.192 5.59 9.96 0.848 0.842

Maior que 200k eleitores 61 92 102.59 231.94 101.79 230.23 0.276 0.277 75.67 172.00 0.743 0.747

d_35k = 1 12 22 6.64 19.39 6.41 17.71 0.295 0.258 5.06 14.42 0.789 0.814

d_45k = 1 15 24 8.15 21.09 7.89 19.32 0.277 0.258 6.29 15.72 0.798 0.814

d_80k = 1 20 36 10.73 34.10 10.43 31.43 0.274 0.235 8.38 25.31 0.804 0.805

d_90k = 1 21 39 11.94 37.01 11.32 34.32 0.271 0.244 9.15 27.66 0.809 0.806

d_100k = 1 23 43 13.13 42.44 12.40 39.54 0.267 0.256 10.10 31.81 0.814 0.804

Total 2570 2796 206.81 473.79 203.68 449.41 0.049 0.063 162.11 358.39 0.796 0.797

* Em milhões, corrigido pelo IPCA

Número de 

municípios
Receita Corrente*

Razão Maiores 

Gastos/ Gastos Totais
Gastos*

Mediana de Razão 

Trib/ (Trib+Transf)
Maiores Gastos*

Perfil das Finanças dos municípios brasileiros

Ano

Intervalo mean sd p50 N mean sd p50 N Cresc. Média Cresc. Mediana

Menor que 200k eleitores 43,104      75,187      19,535   2,418       93,922      141,178     46,323      2,575       1.179 1.371

d_100k = 0 316,699    156,609    277,577 77            581,167    261,142     524,517    98            0.835 0.890

d_90k = 0 326,007    153,181    286,833 65            611,200    267,449     556,159    84            0.875 0.939

d_80k = 0 339,886    158,145    324,654 52            643,634    277,307     605,425    69            0.894 0.865

d_45k = 0 406,468    198,261    348,566 23            719,834    301,164     678,451    31            0.771 0.946

d_35k = 0 392,792    146,822    348,566 17            651,842    176,473     651,568    19            0.660 0.869

Maior que 200k eleitores 1,709,771 3,354,957 894,901 60            2,521,107 5,313,411   1,312,764 92            0.475 0.467

d_35k = 1 553,237    211,483    511,222 12            881,252    351,654     765,485    22            0.593 0.497

d_45k = 1 543,085    196,349    493,248 15            878,879    336,217     809,869    24            0.618 0.642

d_80k = 1 536,394    208,706    511,222 20            947,343    413,745     832,735    36            0.766 0.629

d_90k = 1 568,387    250,748    529,195 21            948,906    413,410     840,983    39            0.669 0.589

d_100k = 1 570,727    252,418    529,195 23            987,032    438,411     857,966    43            0.729 0.621

Total 83,459     582,473   19,991  2,478      177,649   1,085,909  48,367     2,667      1.129 1.419

* em milhares de reais, atualizado pelo IPCA.

Receitas Correntes

2002 2016 Variação
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Tabela 12 - Variáveis de controle: Razão trib / (transf + trib) 

 

Fonte: elaborado por autora. 

Tabela 13 - Variáveis de controle: significância razão trib/ (trib + transf) 

 

Ano

Intervalo mean sd p50 N mean sd p50 N Cresc. Média Cresc. Mediana

Menor que 200k eleitores 0.076 0.077 0.048 2418 0.088 0.096 0.060 5476 0.170 0.263

d_100k = 0 0.196 0.096 0.182 77 0.199 0.079 0.190 64 0.017 0.042

d_90k = 0 0.198 0.097 0.189 65 0.207 0.077 0.202 34 0.047 0.069

d_80k = 0 0.204 0.104 0.205 52 0.212 0.078 0.220 64 0.040 0.068

d_45k = 0 0.212 0.103 0.210 23 0.230 0.076 0.221 34 0.084 0.053

d_35k = 0 0.220 0.112 0.210 17 0.212 0.062 0.192 64 -0.033 -0.086

Maior que 200k eleitores 0.291 0.103 0.276 60 0.294 0.113 0.277 34 0.011 0.003

d_35k = 1 0.273 0.084 0.295 12 0.258 0.112 0.258 64 -0.055 -0.126

d_45k = 1 0.258 0.089 0.277 15 0.255 0.109 0.258 34 -0.012 -0.068

d_80k = 1 0.269 0.102 0.274 20 0.251 0.108 0.235 64 -0.066 -0.141

d_90k = 1 0.262 0.104 0.271 21 0.253 0.104 0.244 34 -0.036 -0.099

d_100k = 1 0.259 0.100 0.267 23 0.254 0.102 0.256 92 -0.019 -0.040

Total 0.081 0.084 0.049 2478 0.096 0.104 0.063 5568 0.183 0.283

2002 2016 Variação

Razão tributos recolhidos/ (transferência + tributos)

Ano Eleição Ano 1 Gestão Ano 2 Gestão Ano 3 Gestão Total

d_35k Coeficiente 0.052*** 0.048** 0.021 0.022 0.035***

Desvio Padrão (0.016) (0.019) (0.018) (0.017) (0.009)

Média 0.22 0.22 0.23 0.23 0.22

Mediana 0.21 0.20 0.21 0.22 0.21

Núm. Municípios 145 106 125 129 505

d_45k Coeficiente 0.035** 0.035** 0.028* 0.028** 0.031***

Desvio Padrão (0.014) (0.017) (0.015) (0.014) (0.007)

Média 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22

Mediana 0.21 0.20 0.21 0.22 0.21

Núm. Municípios 186 134 172 176 668

d_80k Coeficiente 0.054*** 0.051*** 0.046*** 0.045*** 0.049***

Desvio Padrão (0.010) (0.013) (0.010) (0.010) (0.005)

Média 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21

Mediana 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

Núm. Municípios 381 279 354 360 1,374

d_90k Coeficiente 0.055*** 0.049*** 0.049*** 0.049*** 0.051***

Desvio Padrão (0.009) (0.014) (0.010) (0.010) (0.005)

Média 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

Mediana 0.20 0.20 0.21 0.21 0.20

Núm. Municípios 431 312 403 407 1,553

d_100k Coeficiente 0.062*** 0.056*** 0.056*** 0.057*** 0.058***

Desvio Padrão (0.009) (0.013) (0.009) (0.009) (0.005)

Média 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

Mediana 0.20 0.19 0.20 0.20 0.20

Núm. Municípios 488 351 454 462 1,755

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Fonte: Elaborado por autora

Razão Trib / (Trib + Transf)
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Gráfico 9 - Descontinuidade: razão trib / (trib + transf) 

 

Renda: PIB do município em termos reais, deflacionado pelo IPCA em R$ (100=2016), 

disponíveis anualmente, fonte Finbra. Dados do PIB 2016 por município ainda não haviam sido 

publicados e foi aplicado o mesmo crescimento do PIB do município entre 2014 e 2015 sobre 

o ano de 2015, simulando o ano de 2016. 

População: conforme dados disponíveis na PNAD, disponibilizados anualmente entre 

2002 e 2016.  

Tabela 14 - Variáveis de controle: População 

 

Fonte: elaborado por autora. 

PIB per capita: elaborado pela autora através da divisão simples dos dados disponíveis 

supra-citados de PIB por população, em logaritmo. Como é possível notar, há diferença 

significativa entre o PIB per capita dos municípios acima e abaixo do limiar se considerarmos 

a somatória de todos os anos. Nos anos de eleição especificamente há significância, a 10%, na 

amostra d_100k. 

Ano

Intervalo mean sd p50 N mean sd p50 N Cresc. Média Cresc. Mediana

Menor que 200k eleitores 31,188      45,205      15,622   2,509       34,012      44,386       18,671      2,704       0.091 0.195

d_100k = 0 224,633    54,548      216,542 80            206,603    45,419       206,178    98            -0.080 -0.048

d_90k = 0 235,325    52,448      224,584 67            214,865    42,470       210,786    84            -0.087 -0.061

d_80k = 0 246,514    51,040      243,002 54            224,079    40,506       223,404    69            -0.091 -0.081

d_45k = 0 287,546    45,222      272,914 23            255,474    32,562       248,694    31            -0.112 -0.089

d_35k = 0 298,211    47,424      282,542 17            266,487    33,448       263,782    19            -0.106 -0.066

Maior que 200k eleitores 954,933    1,547,889 517,551 61            843,724    1,422,280   471,226    92            -0.116 -0.090

d_35k = 1 328,452    23,185      329,267 12            315,770    29,820       316,746    22            -0.039 -0.038

d_45k = 1 337,084    27,411      339,772 15            317,318    30,877       316,746    24            -0.059 -0.068

d_80k = 1 349,171    36,000      352,631 20            337,498    46,574       341,728    36            -0.033 -0.031

d_90k = 1 352,232    37,788      357,417 21            345,015    54,685       342,873    39            -0.020 -0.041

d_100k = 1 362,924    50,940      360,601 23            354,939    62,022       347,088    43            -0.022 -0.037

Total 53,114     278,808   16,268  2,570      60,655     297,720    19,472     2,796      0.142 0.197

* em milhares de habitantes

População

2002 2016 Variação
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Tabela 15 - Variáveis de controle: PIB per capita 

 

Gráfico 10 - Descontinuidade: média PIB per capita 

   

Fonte: elaborado por autora. 

Eleitores registrados: Número absoluto de eleitores registrados, disponível por 

município para todos os anos pares, registrados para eleições municipais ou federais, com datas 

entre 2002 e 2016. Reproduzido para os anos posteriores à eleição para anos em que os dados 

não são auferidos. Fonte: TSE.  

Ano Eleição Ano 1 Gestão Ano 2 Gestão Ano 3 Gestão Total

d_35k Coeficiente 0.079 0.128 0.118 0.123 0.111**

Desvio Padrão (0.098) (0.122) (0.100) (0.098) (0.051)

Média 3.29 3.28 3.25 3.28 3.28

Mediana 3.31 3.26 3.26 3.28 3.27

Núm. Municípios 146 106 128 129 509

d_45k Coeficiente 0.041 0.125 0.111 0.112 0.095**

Desvio Padrão (0.087) (0.105) (0.092) (0.090) (0.046)

Média 3.33 3.31 3.28 3.30 3.30

Mediana 3.35 3.30 3.26 3.28 3.30

Núm. Municípios 187 134 175 176 672

d_80k Coeficiente 0.087 0.119 0.130* 0.129* 0.116***

Desvio Padrão (0.065) (0.077) (0.070) (0.068) (0.035)

Média 3.31 3.30 3.26 3.29 3.29

Mediana 3.31 3.30 3.26 3.28 3.28

Núm. Municípios 383 279 362 362 1,386

d_90k Coeficiente 0.079 0.112 0.131* 0.132** 0.113***

Desvio Padrão (0.064) (0.077) (0.067) (0.066) (0.034)

Média 3.30 3.28 3.25 3.28 3.28

Mediana 3.29 3.27 3.25 3.27 3.26

Núm. Municípios 434 313 411 411 1,569

d_100k Coeficiente 0.107* 0.124* 0.144** 0.146** 0.130***

Desvio Padrão (0.061) (0.073) (0.065) (0.064) (0.033)

Média 3.28 3.27 3.24 3.27 3.26

Mediana 3.27 3.27 3.24 3.26 3.26

Núm. Municípios 491 352 467 467 1,777

Legendas:

Em reais, atualizados pelo IPCA.

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Fonte: Elaborado por autora

Ln Pib Per Capita
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Tabela 16 - Variáveis de controle: número de eleitores registrados 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

Índice Gini: disponível por município, com datas de 1991, 2000 e 2010. Este indicador 

foi reproduzido para os anos posteriores ao Censo em que foram mensurados. Como é possível 

notar, não há diferença significativa no índice Gini entre os municípios acima e abaixo do limiar 

de 200mil eleitores.  

Tabela 17 - Variáveis de controle: índice Gini 

 

Ano

Intervalo mean sd p50 N mean sd p50 N Cresc. Média Cresc. Mediana

Menor que 200k eleitores 20,185      27,623      10,585   2,509       24,075      29,787       13,599      2,704       0.193 0.285

d_100k = 0 138,851    27,894      131,945 80            140,186    25,780       141,097    98            0.010 0.069

d_90k = 0 145,489    25,581      135,516 67            146,175    22,829       145,508    84            0.005 0.074

d_80k = 0 152,669    23,294      145,918 54            152,964    19,281       152,169    69            0.002 0.043

d_45k = 0 176,942    11,601      175,346 23            170,589    11,007       169,074    31            -0.036 -0.036

d_35k = 0 182,147    8,539        184,132 17            177,192    8,900         178,009    19            -0.027 -0.033

Maior que 200k eleitores 632,462    1,073,570 335,023 61            591,046    1,051,545   316,440    92            -0.065 -0.055

d_35k = 1 217,687    9,188        216,601 12            217,103    10,844       217,949    22            -0.003 0.006

d_45k = 1 222,150    12,373      218,504 15            219,254    12,680       222,745    24            -0.013 0.019

d_80k = 1 230,088    17,976      229,044 20            233,456    23,572       229,401    36            0.015 0.002

d_90k = 1 232,649    21,088      231,793 21            237,280    26,307       230,598    39            0.020 -0.005

d_100k = 1 237,886    26,568      233,231 23            242,461    29,912       232,829    43            0.019 -0.002

Total 34,718     190,666   10,911  2,570      42,730     217,007    14,236     2,796      0.231 0.305

Eleitores

2002 2016 Variação

Ano Eleição Ano 1 Gestão Ano 2 Gestão Ano 3 Gestão Total

d_35k Coeficiente -0.002 -0.005 -0.001 -0.003 -0.003

Desvio Padrão (0.009) (0.010) (0.009) (0.009) (0.004)

Média 0.54 0.55 0.54 0.54 0.54

Mediana 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54

Núm. Municípios 146 106 128 129 509

d_45k Coeficiente 0.005 0.004 0.002 0.003 0.003

Desvio Padrão (0.007) (0.009) (0.008) (0.007) (0.004)

Média 0.54 0.55 0.54 0.54 0.54

Mediana 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54

Núm. Municípios 187 134 175 176 672

d_80k Coeficiente 0.006 0.003 0.006 0.006 0.006*

Desvio Padrão (0.005) (0.006) (0.006) (0.006) (0.003)

Média 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54

Mediana 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54

Núm. Municípios 382.00 278.00 360.00 361.00 1381.00

d_90k Coeficiente 0.007 0.003 0.004 0.004 0.005

Desvio Padrão (0.005) (0.006) (0.005) (0.005) (0.003)

Média 0.54 0.55 0.54 0.54 0.54

Mediana 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54

Núm. Municípios 432 311 409 410 1,562

d_100k Coeficiente 0.005 0.002 0.003 0.003 0.003

Desvio Padrão (0.005) (0.006) (0.005) (0.005) (0.003)

Média 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54

Mediana 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54

Núm. Municípios 489 350 464 465 1,768

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Fonte: Elaborado por autora

Gini
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Gráfico 11 - Descontinuidade: índice Gini 

 

Fonte: elaborado por autora 

Educação: número de estabelecimentos de ensino de cada município. Entre 2002 e 2009 

esta informação está disponível apenas por Estado, e foi distribuída pela proporção da abertura 

entre municípios disponível de 2010 a 2016. Dado anual, fonte Censo Escolar. Há diferença 

significativa entre o número de estabelecimentos de ensino acima e abaixo do limiar, conforme 

tabela abaixo e gráfico de descontinuidade disponível na sequência. 

Tabela 18 - Variáveis de controle: educ 
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Número de eleitores no município

Ano Eleição Ano 1 Gestão Ano 2 Gestão Ano 3 Gestão Total

d_35k Coeficiente 22.993* 18.178 34.138*** 31.946** 27.138***

Desvio Padrão (12.580) (14.846) (12.760) (12.232) (6.479)

Média 208 214 209 208 209

Mediana 188 203 193 190 194

Núm. Municípios 146 106 128 129 509

d_45k Coeficiente 38.797*** 37.230*** 40.379*** 38.467*** 38.783***

Desvio Padrão (10.610) (12.677) (11.696) (11.160) (5.718)

Média 204 208 209 209 207

Mediana 178 197 197 194 191

Núm. Municípios 187 134 175 176 672

d_80k Coeficiente 68.954*** 68.147*** 72.075*** 71.327*** 70.179***

Desvio Padrão (7.095) (8.496) (7.897) (7.594) (3.860)

Média 187 191 189 189 189

Mediana 165 168 167 166 166

Núm. Municípios 383 279 362 362 1,386

d_90k Coeficiente 75.859*** 75.243*** 76.047*** 75.423*** 75.633***

Desvio Padrão (6.696) (8.087) (7.441) (7.187) (3.653)

Média 181 186 185 184 184

Mediana 159 164 164 162 162

Núm. Municípios 434 313 411 411 1,569

d_100k Coeficiente 82.310*** 79.729*** 83.677*** 83.263*** 82.343***

Desvio Padrão (6.363) (7.701) (7.203) (6.955) (3.509)

Média 178 181 182 181 180

Mediana 157 161 160 159 159

Núm. Municípios 491 352 467 467 1,777

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Fonte: Elaborado por autora

Educ
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Gráfico 12 - Descontinuidade: educ 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

Internações: por município, entre 2002 e 2016, dado anual, fonte Datasus. 

Tabela 19 - Variáveis de controle: internações 
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Número de eleitores no município

Ano Eleição Ano 1 Gestão Ano 2 Gestão Ano 3 Gestão Total

d_35k Coeficiente 5,870.903*** 5,330.777*** 3,950.078*** 4,200.078*** 4,827.758***

Desvio Padrão (1,487.018) (1,639.542) (1,491.680) (1,499.648) (759.794)

Média 18,815 19,237 19,072 19,278 19,085

Mediana 18,422 18,425 18,362 18,504 18,451

Núm. Municípios 146 106 128 129 509

d_45k Coeficiente 7,276.108*** 7,088.970*** 5,518.806*** 6,058.630*** 6,451.490***

Desvio Padrão (1,362.393) (1,628.514) (1,352.746) (1,396.720) (710.373)

Média 18,390 19,136 19,283 19,561 19,078

Mediana 17,243 17,986 18,273 18,318 18,055

Núm. Municípios 187 134 175 176 672

d_80k Coeficiente 9,461.439*** 9,788.382*** 9,659.624*** 9,985.162*** 9,702.856***

Desvio Padrão (970.554) (1,151.056) (1,031.755) (1,039.665) (520.742)

Média 17,086 17,633 17,670 17,842 17,546

Mediana 15,632 16,213 16,041 16,078 15,946

Núm. Municípios 383 279 362 362 1,386

d_90k Coeficiente 9,922*** 10,279*** 9,891*** 10,319*** 10,082***

Desvio Padrão (928) (1,121) (959) (967) (493)

Média 16,527 17,178 17,126 17,299 17,016

Mediana 14,916 15,412 15,751 15,599 15,436

Núm. Municípios 433 313 411 411 1,568

d_100k Coeficiente 10,599*** 10,616*** 10,703*** 11,177*** 10,770***

Desvio Padrão (863) (1,050) (902) (915) (462)

Média 16,126 16,617 16,621 16,811 16,534

Mediana 14,467 14,753 14,933 14,929 14,706

Núm. Municípios 490 352 467 467 1,776

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Fonte: Elaborado por autora

Internações
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Gráfico 13 - Descontinuidade: internações 

 

Razão eleitores registrados / população (registration rate): Razão entre número absoluto 

de eleitores registrados e população do município, elaborado pela autora com base nos dados 

coletados conforme mencionado acima.  

Tabela 20 - Variáveis de controle: eleitores/ população 

 

Fonte: elaborado por autora. 

Votos: resultantes dos votos atribuídos a todos os candidatos registrados. Fonte TSE. 

Avaliados em números absolutos e em razão de distribuição por candidato. 

Razão Votos / eleitores (turnout rate): Razão entre número absoluto de votos no 

primeiro turno e o número de eleitores registados, elaborado pela autora com base nos dados 

coletados conforme mencionado acima.  
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Número de eleitores no município
Fonte: elaborado por autora

Ano

Intervalo mean sd p50 N mean sd p50 N Cresc. Média Cresc. Mediana

Menor que 200k eleitores 0.692 0.104 0.694 2496 0.764 0.118 0.757 5476 0.104 0.090

d_100k = 0 0.628 0.078 0.637 80 0.687 0.072 0.690 64 0.094 0.083

d_90k = 0 0.628 0.079 0.637 67 0.688 0.069 0.688 34 0.096 0.080

d_80k = 0 0.630 0.082 0.630 54 0.692 0.070 0.691 64 0.098 0.097

d_45k = 0 0.625 0.075 0.637 23 0.675 0.067 0.686 34 0.079 0.076

d_35k = 0 0.623 0.083 0.637 17 0.672 0.069 0.681 64 0.080 0.069

Maior que 200k eleitores 0.655 0.061 0.657 61 0.693 0.063 0.686 34 0.057 0.043

d_35k = 1 0.665 0.044 0.657 12 0.692 0.056 0.678 64 0.040 0.032

d_45k = 1 0.661 0.040 0.649 15 0.695 0.060 0.678 34 0.052 0.046

d_80k = 1 0.662 0.046 0.662 20 0.698 0.067 0.677 64 0.054 0.023

d_90k = 1 0.663 0.045 0.662 21 0.695 0.069 0.678 34 0.048 0.024

d_100k = 1 0.659 0.046 0.662 23 0.691 0.069 0.678 92 0.049 0.024

Total 0.691 0.103 0.693 2557 0.762 0.117 0.754 5568 0.102 0.088

Percentual de eleitores registrados sobre população

2002 2016 Variação
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Gráfico 14 - Descontinuidade: turnout rate 

 

Tabela 21 - Variáveis de controle: turnout rate 

 

Dummy reeleição: conforme resultados de eleições entre o período de 2002 e 2016, 

indica 1 para incumbente em exercício e que tentou a reeleição na eleição seguinte, e 0 para 

incumbente em exercício que não tentou reeleição na eleição seguinte. Fonte TSE e elaboração 

da autora. 

Ano Eleição Ano 1 Gestão Ano 2 Gestão Ano 3 Gestão Total

d_35k Coeficiente 0.029** 0.027* 0.029** 0.030** 0.029***

Desvio Padrão (0.014) (0.014) (0.012) (0.012) (0.007)

Média 0.75 0.77 0.74 0.74 0.75

Mediana 0.78 0.78 0.75 0.75 0.76

Núm. Municípios 146 106 128 129 509

d_45k Coeficiente 0.031*** 0.028** 0.025** 0.026*** 0.028***

Desvio Padrão (0.012) (0.012) (0.010) (0.010) (0.005)

Média 0.74 0.76 0.74 0.74 0.74

Mediana 0.77 0.78 0.74 0.74 0.76

Núm. Municípios 187 134 175 176 672

d_80k Coeficiente 0.009 0.014 0.013* 0.014** 0.013***

Desvio Padrão (0.008) (0.009) (0.007) (0.007) (0.004)

Média 0.75 0.77 0.74 0.74 0.75

Mediana 0.77 0.78 0.74 0.74 0.76

Núm. Municípios 383 279 362 362 1,386

d_90k Coeficiente 0.005 0.010 0.014* 0.015** 0.011***

Desvio Padrão (0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.004)

Média 0.75 0.77 0.74 0.74 0.75

Mediana 0.77 0.78 0.75 0.75 0.76

Núm. Municípios 434 313 411 411 1,569

d_100k Coeficiente 0.009 0.013 0.015** 0.016** 0.014***

Desvio Padrão (0.008) (0.009) (0.007) (0.007) (0.004)

Média 0.75 0.76 0.74 0.74 0.75

Mediana 0.77 0.78 0.74 0.74 0.76

Núm. Municípios 491 352 467 467 1,777

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Fonte: Elaborado por autora

Turnout Rate
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Dummy_Ano_Eleição: identificando como 1 os anos em que ocorreram eleições 

municipais (2004, 2008, 2012, 2016) e 0 para os demais. 

Dummy_Ano1: identificando como 1 os anos em que o incumbente exerceu o primeiro 

ano de gestão (2005, 2009, 2013) e 0 para os demais. 

Dummy_Ano2: identificando como 1 os anos em que o incumbente exerceu o segundo 

ano de gestão (2002, 2006, 2010, 2014) e 0 para os demais. 

Dummy_Ano3: identificando como 1 os anos em que o incumbente exerceu o terceiro 

ano de gestão (2003, 2007, 2011, 2015) e 0 para os demais. 
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4. RESULTADOS 

 

Os dados sugerem que existe competição política mais intensa nos municípios que 

possuem segundo turno do que naqueles que não o possuem, conforme esperado. No entanto, 

o efeito obtido não é tão relevante quanto o apontado pela literatura. Além disto, na Duverger 

Law, o número de candidatos, no limite, deveria convergir para M+1 (a vaga disponível M e 

um candidato adicional) e os dados dos municípios brasileiros sugerem que, neste período, 

houve um número crescente de candidatos inscritos, e de forma significativamente maior nos 

municípios acima do limiar de 200 mil. Os dados também sugerem que a migração de votos 

para os candidatos mais relevantes garantiu que, ainda que o número de candidatos fosse 

diferente entre tratamento e controle, o número efetivo de candidatos fosse próximo. Ou seja: 

de alguma maneira, ainda que a migração não tenha ocorrido significativamente do terceiro 

para o segundo candidato como esperado, os candidatos menos relevantes perderam votos para 

os mais, se tornando candidatos inexistentes na prática, em decorrência da concentração dos 

votos. 

Nos anexos apresento um teste adicional realizado, acrescentando os resultados das 

eleições de 1996 e 2000 conforme a literatura descreve. É interessante notar que os resultados 

destas duas eleições têm uma migração tão significativa que faz com que, somados aos 

resultados das eleições seguintes, consideradas no presente estudo, a migração total de votos 

passe a ser significativa como os resultados descritos na literatura. Ou seja: de fato, a diferença 

entre a competição política dada a existência ou não de segundo turno sofreu alteração ao longo 

dos períodos avaliados. 

 Uma vez caracterizada a maior competição abaixo do limiar, o pressuposto de que os 

gastos seriam diferentes entre municípios acima e abaixo do limiar apresentou indícios de ser 

verdadeiro para os gastos não salientes. Os dados das razões de gastos apontam que os 

municípios que possuem segundo turno tiveram um gasto significativamente menor em 

despesas administrativas e nos principais gastos como um todo, em amostras específicas e após 

a inserção de controles. Além disto, indicam que há diferença nestas variações entre anos de 

eleição e os demais anos de gestão do incumbente, conforme detalharemos nas seções a seguir. 
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4.1. Resultados de competição política 

 

Conforme a literatura que avalia a existência de competição política, foram utilizadas 

cinco medidas diferentes para avaliar o nível de competição eleitoral entre os municípios acima 

e abaixo do limiar de 200 mil eleitores, sendo elas: Lower3, Lower4, número de candidatos 

registrados, número de candidatos efetivos e SF-Ratio. 

Segundo Imbens e Lemieux (2008) as análises de descontinuidade devem sempre 

começar por avaliar graficamente a existência de ruptura da variável em um dado intervalo. 

Todos os gráficos na sequência foram construídos utilizando o mesmo racional. Cada 

ponto no gráfico representa a média dos mesmos conjuntos de municípios para a variável de 

competição apresentada. Para exemplificar consideremos o primeiro ponto à esquerda do 

gráfico abaixo: ele representa municípios com [100.000;110.000] eleitores registrados e a 

média de votos direcionados ao terceiro candidato mais votado em diante neste grupo de 

municípios. As linhas de tendência polinomiais de grau 2 são funções quadráticas acrescentadas 

para melhor visualização da tendência destes dados. Os intervalos entre os pontos plotados 

foram definidos a cada 10 mil eleitores e representam os resultados de todas as eleições do 

período considerado (2004, 2008, 2012 e 2016).  

A primeira medida avaliada foi, conforme Duverger (1954), Fujiwara (2011), e Chamon 

et.al (2017), a concentração de votos do terceiro candidato mais votado em diante (Lower3).  

Gráfico 15 - Descontinuidade: concentração de votos lower3 

 

Fonte: TSE, elaborado pela autora. 
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A segunda medida avaliada foi a concentração de votos do quarto candidato mais votado 

em diante (Lower4).  

Gráfico 16 - Descontinuidade: concentração de votos lower4 

 

Fonte: TSE, elaborado pela autora. 

A terceira medida avaliada foi o número de candidatos registrado. Como apresentado 

inicialmente, há um aumento significativo no número de candidatos registrados no grupo de 

tratamento na eleição de 2016, mas, ainda assim, a descontinuidade no nível de competição 

acima e abaixo do limiar é perceptível conforme o gráfico na sequência. 

Gráfico 17 - Descontinuidade: número de candidatos 

 

Fonte: TSE, elaborado pela autora. 

Conforme a metodologia utilizada em Chamon et. al (2017) também foi avaliado o 

número de candidatos efetivos, construído através da utilização do HHI. A descontinuidade é 

acentuada quando considerado o número efetivo, uma vez que os candidatos com um percentual 
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muito baixo de votos passam a pesara menos na contagem de número de candidatos registrados, 

exibida no Gráfico 17 - Descontinuidade: número de candidatos. 

 

Gráfico 18 - Descontinuidade: número de candidatos efetivos 

 

Fonte: TSE, elaborado pela autora. 

 

A quinta forma utilizada para assegurar a descontinuidade na competição eleitoral entre 

estes municípios foi a avaliação SF-Ratio, conforme Cox (1994, 1997), também considerada 

em Myatt (2007).   

Gráfico 19 - Descontinuidade: SF-Ratio 

 

Fonte: TSE, elaborado pela autora. 

É importante ressaltar que, apesar da existência de descontinuidade aparente nas 

estatísticas de resultado das eleições, não há descontinuidade em relação ao nível de 

comparecimento de eleitores nos distintos modelos de votação. 
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Gráfico 20 - Descontinuidade: média de comparecimento às urnas conforme intervalos 

 

Fonte: elaborado por autora.  

Já a média de eleitores registrados por município, diferentemente do que a literatura 

sugere, dá indícios de descontinuidade no limiar de 200 mil e será incluso nos controles 

utilizados nas regressões a seguir. No entanto, como no Brasil o voto é compulsório, a 

descontinuidade na média de eleitores registrados pode indicar apenas que o perfil 

populacional, conforme as faixas etárias e o amadurecimento da população, gerou esta 

descontinuidade, sendo ela exógena ao perfil da competitividade da eleição e endógena ao perfil 

da população em si. 

Gráfico 21 - Descontinuidade: média de eleitores registrados por município 

 

Fonte: elaborado por autora. 

Após as análises dos gráficos foram calculadas regressões individuais conforme a 

regressão inicial indicada na seção 2.2 desta dissertação, e, para cada um dos intervalos 

amostrais, foi avaliado o impacto do tratamento sobre o grupo de controle. 
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Tabela 22 - Competição política: visão geral sem controles 

 

Fonte: elaborado por autora. 

Analisando a tabela acima podemos observar que:  

Em geral, para os candidatos lower3, lower4 e lower5, ao compararmos os grupos de 

tratamento e controle os resultados são positivos e significantes em todas as sub amostras, 

apresentando diferença de significância. Ao analisarmos cada uma das variáveis por 

significância temos que, para o lower3, com 10% de significância, a sub amostra de 35 mil 

eleitores registrados os eleitores acima do limiar concentraram 3,8 p.p. a mais de votos nestes 

candidatos em comparação aos que estão abaixo do limiar de 200 mil (d_35k). Por exemplo: se 

na média os municípios abaixo do limiar deram 20% de seus votos aos 2 candidatos mais 

votados, nos municípios acima do limiar este número seria 23,8%. Com 5% de significância, 

observamos que, nos grupos de 45 mil e 100 mil eleitores registrados acima e abaixo do limiar 

de 200 mil (d_45k e d_100k), os eleitores acima do limiar concentraram 3,6 p.p. e 3,8 p.p. 

respectivamente a mais de votos nos candidatos lower3. Já a 1% de significância, observamos 

que de 80 mil e 90 mil eleitores registrados acima e abaixo do limiar de 200 mil (d_80k e 

d_90k), os eleitores acima do limiar possuem a mesma concentração de 2,6 p.p. 

Do quarto candidato em diante (lower4), ao analisarmos por significância, não foram 

apresentados resultados a 10%, e apenas uma da sub amostras apresentou resultado com 5% de 

significância. Os demais resultados foram positivos e significantes a 1%. Desta forma, 

observamos que com 5% de significância, os eleitores acima do limiar concentraram 2,3 p.p a 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

0.038* 0.036** 0.026* 0.026* 0.028** 0.079***

(0.021) (0.018) (0.015) (0.014) (0.014) (0.008)

0.031*** 0.023** 0.027*** 0.027*** 0.027*** 0.068***

(0.011) (0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.003)

0.019*** 0.015*** 0.016*** 0.016*** 0.015*** 0.032***

(0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) (0.001)

1.162*** 1.029*** 1.179*** 1.205*** 1.175*** 2.710***

(0.243) (0.227) (0.181) (0.177) (0.165) (0.056)

0.198 0.154 0.119 0.116 0.126 0.392***

(0.124) (0.108) (0.089) (0.086) (0.080) (0.034)

0.050 0.068 0.037 0.039 0.040 0.127***

(0.051) (0.045) (0.035) (0.034) (0.034) (0.021)

Observações 146 187 383 434 491 10,768

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Lower3

Lower4

Lower5

Número de 

Candidatos

Número Efetivo de 

Candidatos

SF Ratio

Modelo quadrático sem controles adicionais
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mais de votos nos candidatos lower4 na sub amostra de 45 mil eleitores em comparação aos 

municípios abaixo do limiar de 200 mil (d_45k). A 1% de significância, observamos que de 35 

mil, 80 mil, 90 mil e 100 mil eleitores registrados acima e abaixo do limiar de 200 mil (d_35k, 

d_80k, d_90k e d_100k), os eleitores acima do limiar concentraram 3,1 p.p. e 2,7 p.p. 

respectivamente a mais de votos nestes candidatos, sendo 2,7 p.p para d_80k, d_90k e d_100k. 

Para o quinto candidato (lower5), temos que todos os parâmetros são positivos e 

significantes a 1%. Desta forma, observamos que de 35 mil eleitores registrados acima e abaixo 

do limiar de 200 mil (d_35k) os eleitores acima do limiar concentraram 1,9 p.p. a mais de votos 

em candidatos lower5. De 45 mil e 100 mil eleitores registrados acima e abaixo do limiar de 

200 mil (d_45k e d_100k), os eleitores acima do limiar concentraram 1,5 p.p a mais de votos 

nestes candidatos. Já de 80 mil e 90 mil eleitores registrados acima e abaixo do limiar de 200 

mil (d_80k e d_90k), os eleitores acima do limiar concentraram 1,6 p.p a mais de votos nestes 

candidatos.   Desta forma temos que em média, para os candidatos: lower3, lower4 e lower5, a 

concentração de votos acima do limiar é maior do que nos municípios abaixo do limiar, 

sugerindo que, nos municípios que estão abaixo do limiar e não terão segundo turno, há uma 

maior migração estratégica de votos, que saem dos candidatos lower3, lower4 e lower5 e 

migram para os favoritos a vencer a eleição.  

Observando os resultados referente ao Número de Candidatos, ainda a 1% temos que os 

municípios entre 165 e 200 mil eleitores (os municípios abaixo do limiar), possuem menos 

candidatos do que nos municípios entre 200 e 235 mil eleitores (os municípios acima do limiar), 

sendo que por sub amostra isto implica, em d_35k, em 1,162 candidato adicional se comparado 

aos municípios abaixo do limiar. Em d_45k, 1,029 candidato adicional, em d_80k, 1,179 

candidato adicional, e em d_90k e d_100k 1,205 e 1,175 candidato adicional, respectivamente, 

para os municípios abaixo do limiar. Na linha seguinte podemos notar, no entanto, que a 

diferença de número de candidatos efetivos não tem significância estatística. Por fim, a razão 

entre o segundo perdedor e o primeiro perdedor (SF-Ratio) também não tem significância 

estatística que confirme diferenças entre os municípios acima e abaixo do limiar. 

A última coluna indica a variação da concentração de votos do terceiro candidato em 

diante (lower3) em todas as eleições disponíveis, considerando apenas as dummies de ano. A 

1% de significância é possível afirmar que os municípios que possuem mais de 200 mil eleitores 

registrados concentraram 7,9 p.p. (pontos percentuais) a mais de votos do terceiro candidato 

em diante. Entretanto para fins desse estudo não foram considerados o total dos municípios, 
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mas sim intervalo de 100 mil eleitores abaixo ou acima do limiar de 200 mil eleitores conforme 

colunas 1 a 5 da tabela. 

Podemos concluir desta visão inicial que, sem a utilização de controles, as variáveis de 

interesse lower3, lower4, lower5 e o número de candidatos dão sinais de maior competição 

eleitoral nos municípios abaixo de 200 mil habitantes (eleição em um turno) em relação aos que 

aos municípios com dois turnos, a, no mínimo, 10% de significância, nos espaços amostrais 

escolhidos. As variáveis de número de candidatos efetivos e SF-Ratio, no entanto, não 

apresentaram diferenças relevantes em nenhuma das amostras.  

Na sequência apresento os resultados da inserção de controles e o efeito obtido em cada 

uma das variáveis de interesse. Temos abaixo a visão do impacto das regressões rodadas 

individualmente para cada um dos intervalos, polinomiais de grau dois conforme descrito na 

metodologia, e com os controles conforme menção na coluna esquerda de cada tabela. Para 

todos os modelos foram utilizadas as dummies referentes ao ano da eleição, e utilizados apenas 

as eleições municipais em que concorreram mais de dois candidatos. A última coluna de 

resultados, como previamente mencionado, traz a base completa que está sendo avaliada apenas 

para referência.  

Tabela 23 - Competição política: impacto sobre Lower3 

 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

Sem Controles 0.038* 0.036** 0.026* 0.026* 0.028** 0.079***

(0.021) (0.018) (0.015) (0.014) (0.014) (0.008)

0.087 0.074 0.061 0.052 0.053 0.0176

Controles eleição 0.026 0.020 0.022 0.023 0.023* 0.086***

(turnout, registration) (0.021) (0.019) (0.015) (0.014) (0.014) (0.008)

0.132 0.122 0.074 0.061 0.079 0.059

Controles econômicos 0.039* 0.036* 0.027* 0.027* 0.029** 0.066***

(pibpercapita, gini) (0.021) (0.018) (0.015) (0.014) (0.014) (0.008)

0.092 0.074 0.064 0.055 0.055 0.027

Controles econômicos 0.036* 0.033* 0.023 0.023 0.023 0.051***

(razão trib/transf) (0.022) (0.019) (0.015) (0.015) (0.014) (0.008)

0.085 0.076 0.060 0.051 0.054 0.030

Controles perfil população 0.027 0.033* 0.026 0.026 0.027* 0.045***

(educ, internações) (0.022) (0.020) (0.017) (0.017) (0.016) (0.011)

0.107 0.075 0.061 0.052 0.053 0.025

0.011 0.012 0.018 0.017 0.014 0.029***

(0.025) (0.022) (0.019) (0.019) (0.018) (0.011)

0.145 0.133 0.080 0.070 0.092 0.076

Observações 146 186 380 429 486 10,768

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Todos os controles supra 

mencionados

Avaliação dos modelos com a inserção de controles: impacto sobre Lower3
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Fonte: elaborado por autora. 

A primeira coluna, d_35k, indica, na primeira linha, o resultado já apresentado de 3,8 

p.p. de aumento na concentração de votos lower3, com um R² de 0.087. A inserção de controles 

relacionados à eleição, como a presença de eleitores nas urnas (turnout rate) e o percentual de 

habitantes registrados para votar nas eleições (registration rate) reduzem a significância da 

alteração descrita acima, de 10% inicialmente para nenhuma significância após a inserção de 

controles. Apenas a sub amostra d_100k se mantém significante, porém sem controles sua 

significância era notada a 5% e, após os controles de eleição, passa a ser significante a 10%. O 

mesmo efeito não é notado quando inserimos controles econômicos, como pibpercapita, gini, 

rztribtransf, lembrando que este trabalho define como rztribtransf a razão entre o valor 

arrecadado em tributos pelo município sobre os valores arrecadados em tributos somados às 

transferências repassadas pelo Estado e pelo Governo Federal. Os controles de PIB per capita 

e gini mantém os mesmos níveis de significância, de 10% nos grupos de d_35k, d_45, d_80k e 

d_90k, e de 5% em d_100k. Os coeficientes também sofrem pouca alteração, passando 

respectivamente de 3,8 p.p. em d_35k para 3,9 p.p., se mantendo em 3,6 p.p. em d_45k, de 2,6 

p.p. em d_80k para 2,6, com R² que vai de 0,061 para 0,064. Nos grupos restantes o coeficiente 

de d_90k vai de 2,6 p.p. para 2,7 p.p. e em d_100k, por fim, a alteração é de 2,8 p.p. para 2,9 

p.p.  

Ao tratarmos isoladamente o efeito da origem dos recursos do município, esta razão, 

quando utilizada como controle reduz de 3,8 p.p. para 3,6 p.p. a diferença entre o grupo de 

tratamento e o de controle em d_35k, porém a significância é mantida a mesma, a 10%. Já em 

d_45k apesar de obtermos coeficientes que saem de 3,6 p.p. para 3,3 p.p. a significância é 

reduzida, saindo de 5% para 10%.  

A inserção dos controles de perfil populacional tem efeito próximo ao dos controles 

econômicos como um todo, descaracterizando a significância do resultado em todos os grupos 

exceto d_45k, que mantém a significância a 10% e d_100k, que tem significância reduzida de 

5% para 10%. 

Como esperado então, a inserção de todos os controles simultaneamente também não 

indica alteração estatisticamente significante entre os municípios acima e abaixo do limiar, 

apesar de aumentar o R² do modelo.  

Na sequência observamos, em formato igual, o impacto da inserção de controles sobre 

a variável Lower4. Há indícios de que, sem controles, a variável é significativa a 1% em quatro 
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das cinco amostras avaliadas. Ao inserirmos os controles referentes a turnout e registration rate 

os grupos d_80k, d_90k e d_100k se mantém significantes a 1%. Em d_35k a significância se 

reduz para 5% e em d_45k a variação no share de votos do quarto candidato em diante, quando 

comparamos municípios abaixo e acima do limiar, deixa de significância. Os controles 

econômicos de PIB per capita e gini não alteram a significância da equação original, sem 

controles. Porém, a rztribtransf indica que há diferenças em relação à origem dos recursos 

destes municípios, reduzindo a significância de todas as amostras e tornando a variação indicada 

nas amostras d_80k, d_90k e d_100k sem significância e a de d_35k e d_45k significantes a 

10%.  

Nota-se que os controles de perfil de população reduzem a significância apenas da 

variação indicada em d_35k. A significância passa de 1% para 5%, com coeficientes que vão 

de 3,1 p.p. para 2,6 p.p. Por fim, ao colocar todos os indicadores simultaneamente, os dados 

sugerem que a diferença no share de votos dos candidatos lower4 deixa de ser significativa em 

d_35k e d_45k, tem significância reduzida de 1% para 5% em d_80k e d_90k e reduzida de 1% 

para 10% em d_100k. 

Tabela 24 - Competição política: impacto sobre Lower4 

 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

Sem Controles 0.031*** 0.023** 0.027*** 0.027*** 0.027*** 0.068***

(0.011) (0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.003)

0.167 0.139 0.118 0.107 0.097 0.0505

Controles eleição 0.025** 0.017 0.024*** 0.025*** 0.024*** 0.066***

(turnout, registration) (0.011) (0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.003)

0.204 0.177 0.129 0.115 0.115 0.061

Controles econômicos 0.031*** 0.023** 0.027*** 0.027*** 0.028*** 0.062***

(pibpercapita, gini) (0.011) (0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.003)

0.169 0.140 0.126 0.114 0.102 0.058

Controles econômicos 0.036* 0.033* 0.023 0.023 0.023 0.051***

(razão trib/transf) (0.022) (0.019) (0.015) (0.015) (0.014) (0.008)

0.085 0.076 0.060 0.051 0.054 0.030

Controles perfil população 0.026** 0.023** 0.029*** 0.029*** 0.030*** 0.031***

(educ, internações) (0.012) (0.011) (0.010) (0.010) (0.009) (0.004)

0.174 0.141 0.119 0.108 0.098 0.079

0.015 0.010 0.023** 0.023** 0.022* 0.022***

(0.013) (0.012) (0.011) (0.011) (0.010) (0.004)

0.221 0.196 0.152 0.137 0.143 0.108

Observações 146 186 380 429 486 10,768

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Avaliação dos modelos com a inserção de controles: impacto sobre Lower4

Todos os controles supra 

mencionados
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Fonte: elaborado por autora. 

Ao avaliar, seguindo o mesmo racional, o número de candidatos registrados, foi possível 

notar que a inclusão de controles à esta variável de interesse em geral não reduz a significância 

dos resultados. Ao comparar os resultados sem controles (primeiro bloco da tabela) ao resultado 

com todos os controles simultaneamente (último bloco) todas as amostras seguem significantes, 

com aumento do R². Na amostra d_45k por exemplo, inicialmente a regressão sem controles 

indicava que os municípios acima do limiar de 200 mil eleitores tinham 1,029 candidato 

adicional, a 1% de significância e R² de 0,221. A inclusão de todos os controles aumenta esta 

diferença de 1,029 para 0,919, a 1% de significância e com R² de 0,254. 

Tabela 25 - Competição política: impacto sobre número de candidatos 

 

Fonte: elaborado por autora. 

O mesmo efeito não é notado no número de candidatos efetivos na eleição. Como este 

número considera em sua composição o share de votos recebidos pelo candidato em função 

quadrática aqueles que são pouco votados perdem muita relevância na consideração como 

efetivo. A adição de controles não contribuiu para a significância desta variável, mas dá indícios 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

Sem Controles 1.162*** 1.029*** 1.179*** 1.205*** 1.175*** 2.710***

(0.243) (0.227) (0.181) (0.177) (0.165) (0.056)

0.297 0.221 0.187 0.183 0.053 0.212

Controles eleição 1.072*** 0.955*** 1.160*** 1.192*** 1.145*** 2.610***

(turnout, registration) (0.251) (0.234) (0.183) (0.179) (0.166) (0.056)

0.305 0.227 0.189 0.184 0.188 0.232

Controles econômicos 1.160*** 1.028*** 1.181*** 1.206*** 1.176*** 2.562***

(pibpercapita, gini) (0.245) (0.228) (0.181) (0.178) (0.166) (0.057)

0.296 0.221 0.191 0.183 0.183 0.226

Controles econômicos 1.074*** 0.973*** 1.077*** 1.118*** 1.076*** 2.240***

(razão trib/transf) (0.250) (0.229) (0.184) (0.182) (0.170) (0.059)

0.085 0.240 0.196 0.189 0.191 0.258

Controles perfil população 1.157*** 1.016** 1.175*** 1.171*** 1.152*** 1.306***

(educ, internações) (0.259) (0.248) (0.209) (0.206) (0.196) (0.081)

0.302 0.230 0.188 0.184 0.186 0.284

1.027*** 0.919*** 1.069*** 1.035*** 0.998*** 1.115***

(0.296) (0.278) (0.229) (0.227) (0.216) (0.081)

0.321 0.254 0.211 0.198 0.204 0.323

Observações 146 186 380 429 486 10,768

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Todos os controles supra 

mencionados

Avaliação dos modelos com a inserção de controles: impacto sobre Número de Candidatos
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de que a coordenação estratégica por parte das elites políticas, mencionada em Cox (1997) foi 

pouco efetiva e os candidatos registrados foram às urnas sem de fato conseguir atrair eleitores. 

Notamos significância a 5% apenas em d_35k, com a inclusão de controles econômicos 

referentes ao PIB per capita e ao gini, onde os municípios acima do limiar apontam para 0,207 

candidato adicional aos municípios que estão abaixo do limiar, com um R² de 0,073, muito 

pouco explicativo. Interessante notar que, nas validações de competição política, este é o único 

momento em que a adição de controle aumenta, ainda que modestamente, a significância do 

resultado. 

Tabela 26 - Competição política: impacto sobre número de candidatos efetivos 

 

Fonte: elaborado por autora. 

Assim como o número de candidatos efetivos, a razão entre o segundo e o primeiro 

perdedor das eleições não se mostra significativamente diferente entre os municípios acima e 

abaixo do limiar de 200 mil eleitores. A inserção da razão trib/transf é o único controle que, em 

d_45k, aumenta a significância do modelo, que passa a apresentar uma diferença de 7,8 p.p. 

adicionais ao segundo perdedor da eleição em relação ao primeiro, nos municípios acima do 

limiar em relação aos que se situam abaixo do limiar. 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

Sem Controles 0.198 0.154 0.119 0.116 0.126 0.392***

(0.124) (0.108) (0.089) (0.086) (0.080) (0.034)

0.062 0.046 0.047 0.042 0.184 0.019

Controles eleição 0.116 0.055 0.089 0.090 0.089 0.428***

(turnout, registration) (0.126) (0.110) (0.089) (0.086) (0.079) (0.033)

0.116 0.101 0.067 0.058 0.083 0.071

Controles econômicos 0.207* 0.156 0.124 0.120 0.129 0.340***

(pibpercapita, gini) (0.124) (0.109) (0.089) (0.086) (0.080) (0.035)

0.073 0.048 0.057 0.052 0.051 0.024

Controles econômicos 0.170 0.122 0.092 0.089 0.092 0.274***

(razão trib/transf) (0.128) (0.109) (0.091) (0.089) (0.083) (0.036)

0.319 0.053 0.047 0.043 0.047 0.028

Controles perfil população 0.118 0.115 0.094 0.096 0.103 0.267***

(educ, internações) (0.129) (0.118) (0.103) (0.100) (0.096) (0.041)

0.096 0.050 0.048 0.043 0.045 0.060

-0.001 -0.024 0.043 0.035 0.031 0.104***

(0.143) (0.128) (0.113) (0.109) (0.102) (0.047)

0.145 0.120 0.085 0.081 0.109 0.087

Observações 146 186 380 429 486 10,768

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Todos os controles supra 

mencionados

Avaliação dos modelos com a inserção de controles: impacto sobre Número Efetivo de Candidatos
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Ainda que sejam adicionados controles é notável que apenas uma amostra muito grande 

é capaz de dar significância a esta variável (coluna “turno completo”), com as consequências 

intrínsecas de incluir municípios com perfis muito diferentes e descaracterizar a análise.  

Tabela 27 - Competição política: impacto sobre SF-Ratio 

 

Fonte: elaborado por autora. 

Os dados analisados sugerem, portanto, que há algum indício de aumento de competição 

política em municípios que possuem segundo turno, em comparação àqueles que não o têm. No 

entanto, nossos dados apresentam competição não tão evidente quanto a verificada em Fujiwara 

(2011) e em Chamon et al. (2017), uma vez que nestes trabalhos o nível de significância 

sobrevive após a inserção de controles, especialmente no critério de lower3, para todas as 

amostras utilizadas. 

 

  

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

Sem Controles 0.050 0.068 0.037 0.039 0.040 0.127***

(0.051) (0.045) (0.035) (0.034) (0.034) (0.021)

0.038 0.054 0.023 0.018 0.020 0.008

Controles eleição 0.030 0.042 0.032 0.036 0.030 0.145***

(turnout, registration) (0.053) (0.046) (0.035) (0.034) (0.053) (0.021)

0.058 0.076 0.028 0.020 0.058 0.040

Controles econômicos 0.048 0.067 0.037 0.040 0.041 0.095***

(pibpercapita, gini) (0.052) (0.045) (0.035) (0.034) (0.034) (0.021)

0.042 0.056 0.024 0.019 0.022 0.016

Controles econômicos 0.063 0.078* 0.041 0.041 0.037 0.066***

(razão trib/transf) (0.053) (0.046) (0.036) (0.035) (0.035) (0.022)

0.051 0.061 0.023 0.017 0.019 0.016

Controles perfil população 0.037 0.073 0.048 0.047 0.045 0.094***

(educ, internações) (0.055) (0.049) (0.040) (0.040) (0.040) (0.029)

0.042 0.055 0.024 0.019 0.020 0.010

0.028 0.054 0.040 0.037 0.020 0.056*

(0.062) (0.054) (0.046) (0.045) (0.044) (0.029)

0.075 0.096 0.031 0.020 0.030 0.048

Observações 146 186 380 429 486 10,768

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Todos os controles supra 

mencionados

Avaliação dos modelos com a inserção de controles: impacto sobre SF-Ratio
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4.2. Resultados sobre saliência fiscal 

 

Apesar de evidência sutil sobre competição política no período considerado, avalia-se 

os resultados fiscais à luz em anos de eleição, primeiro ano de mandato e anos sem eleição. 

Todas as análises foram executadas conforme apresentadas na seção de resultados de 

competição política, com a inserção de um grupo de controles por vez e, por fim, todos os 

controles simultaneamente. Há evidências gerais que a inserção de todos os controles altera a 

significância dos resultados, em alguns casos para uma maior significância, como por exemplo 

no caso da variação dos maiores gastos em relação aos gastos totais no primeiro ano de gestão 

do incumbente, que só se tornam significantes com a inserção de controles. Para explorar 

melhor os resultados, com e sem controles, incluí na seção de gastos em anos de eleição a versão 

sem controles e com todos os controles simultaneamente. Para os demais períodos (primeiro 

ano de gestão, segundo ano de gestão e terceiro ano de gestão) apresentarei apenas os resultados 

com todos os controles inclusos. As tabelas com os resultados sem controles estão 

disponibilizadas no apêndice para consulta.5 

Para os anos de eleição, a expectativa era de que os incumbentes, em cenários de modelo 

de eleição mais competitiva, aumentariam o share de gastos salientes. E, para os anos sem 

eleição, o esperado era que a variação encontrada em anos de eleição não se repetisse, 

garantindo que o efeito está relacionado apenas ao período eleitoral. 

 

4.2.1. Gastos em anos de eleição 

 

Os dados sugerem que, em anos de eleição, os municípios com menos competição 

política, ou seja, que estão acima do limiar, gastam percentualmente menos em administração 

do município do que os que tem eleições mais competitivas. Além disto, há indícios de que a 

                                                 

 

 

5 Os resultados com os controles inseridos individualmente, conforme apresentados na seção de 

resultados de competição política, bem como resultados para outros grupos de amostras, estão 

disponíveis caso solicitado. 
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concentração nos maiores gastos também teve uma menor participação nos municípios acima 

do limiar e que, nestes, para algumas sub amostras, os gastos em transporte também foram 

menos representativos. A expectativa aqui era de que encontraríamos evidências de que em um 

modelo de eleições mais competitivas o incumbente fosse mais propenso a aumentar seus gastos 

salientes à população. No caso, o resultado mais consistente foi justamente que ele reduz os 

gastos não salientes, que faz sentido na mesma linha de raciocínio: o incumbente, em cenário 

mais competitivo, opta por poupar recursos no ano de eleição em gastos que são menos 

perceptíveis para o eleitor, em relação aos demais gastos.  

Na tabela apresentada a seguir temos os resultados de regressões individuais sem 

controles específicos de população, econômicos, de presença nas urnas ou de perfil 

populacional, utilizando dummies de anos, apenas anos de eleição e municípios que tiveram um 

número de candidatos maior do que dois. Os gastos são apresentados considerando o share de 

determinados gastos realizados pelo município em relação aos gastos totais, e, ao final, a 

variação do share dos maiores gastos somados em relação aos gastos totais do município.  

Ao observarmos o primeiro bloco, de share de gastos administrativos, a variação entre 

os municípios acima e abaixo do limiar se mostra significativa a 1% em todas as amostras 

avaliadas. Na amostra d_35k os gastos administrativos são menores nos municípios que 

possuem segundo turno, uma redução de 2,9 p.p. em relação ao montante que estes gastos 

representam em municípios com um turno de votação, com R² de 0,146. Na amostra d_45k a 

diferença se mantém próxima a este valor, sendo o share de gastos administrativos dos 

municípios que não possuem segundo turno de votação 2,3 p.p. abaixo do share de gastos dos 

municípios que o possuem. Para as amostras d_80k, d_90k e d_100k há uma pequena redução 

do coeficiente (de 2,3 p.p. para 2,2, 2,1 e 2,2 p.p. respectivamente), com uma redução do R² da 

casa de 0,1 para 0,8. No entanto, esta redução não fez com que a variação entre os municípios 

acima e abaixo deixasse de ser significativa. 

Para todos os outros shares de gastos avaliados não foi possível identificar variação 

significante entre os municípios acima e abaixo do limiar. No entanto, ao avaliarmos a 

representatividade dos maiores gastos sobre os gastos totais é possível notar que, em anos de 

eleição, os dados sugerem que municípios acima do limiar direcionam 2,2 p.p. a menos do que 

os municípios abaixo do limiar para estes maiores gastos na amostra d_35k, a 5% de 

significância e R² de 0,028. Nas demais amostras, a variação é próxima, sendo d_45k e d_80k 

significativa a 5%, com coeficientes de -1,6 p.p. e -1,8 p.p. e e R² de 0,024 e 0,049, 
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respectivamente. Nas demais amostras, (d_90k e d_100k) os resultados são significativos a 1% 

e indicam coeficientes de -2,1 p.p. e R² de 0,046 em d_90k e -2,4 p.p. e R² de 0,049 em d_100k.  

Tabela 28 - Resultados de shares de gastos em anos de eleição, sem controles 

 

Fonte: elaborado por autora. 

Os controles foram acrescentados às amostras conforme realizado nas análises de 

competição, em blocos e ao final todos simultaneamente6. Esta inclusão de controles fez com 

                                                 

 

 

6 Resultados adicionais dos controles testados estão disponíveis caso solicitado. 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

-0.029*** -0.023*** -0.022** -0.021** -0.022** -0.028***

(0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.008) (0.006)

0.146 0.130 0.078 0.088 0.076 0.028

0.002 0.003 0.002 0.000 0.000 -0.010***

(0.002) (0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.002)

0.032 0.029 0.036 0.004 0.005 0.013

-0.001 -0.001 0.003 0.001 -0.001 -0.047***

(0.008) (0.007) (0.006) (0.006) (0.006) (0.007)

0.086 0.091 0.032 0.037 0.041 0.042

-0.002 -0.002 -0.002 -0.003 0.000 0.016***

(0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.002)

0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018

0.005 0.003 0.002 0.003 0.002 0.032***

(0.009) (0.008) (0.008) (0.008) (0.008) (0.004)

0.050 0.050 0.046 0.041 0.039 0.063

-0.000 -0.002 -0.002 -0.001 -0.002 -0.012***

(0.003) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003) (0.004)

0.004 0.001 0.007 0.003 0.007 0.020

0.000 0.002 0.002 -0.001 -0.001 0.024***

(0.009) (0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.004)

0.032 0.047 0.036 0.026 0.023 0.016

-0.022** -0.016** -0.018** -0.021*** -0.024*** -0.053***

(0.009) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.005)

0.028 0.024 0.049 0.046 0.049 0.029

Observações 145 186 379 429 486 10,101

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Urbanismo

Total dos Maiores 

Gastos

Anos de Eleições
Sem Controles

Educação

Saneamento

Saúde

Administrativos

Assistência Social

Transporte
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que o share de gastos administrativos deixasse de ter variação significativa entre tratamento e 

controle no grupo d_100k, que possuía significância a 1%, mas se mantivesse a pelo menos 

10% em todos os demais.  

Em d_35k a significância se reduziu de 1% para 5%, e o R² passou de 0,146 para 0,189, 

sendo que a alteração de coeficiente foi de -2,9 p.p. para -2,2 p.p. Ou seja: os dados indicam 

que, mesmo com todos os controles, esta alteração segue relevante. Além disto, a significância 

em d_45k passou de 1% para 5%, com coeficiente de -2,3 p.p. para -2,4 p.p. A sub amostra 

d_80k não teve alteração de coeficiente, mas passou a ter significância a 5% ao invés de 1% 

como indicado nas equações sem controles. Por fim, em d_90k a significância passou de 1% 

para 10% com a inserção de controles, e os coeficientes passaram de -2,1 p.p. para -1,8 p.p.  

Outra alteração relevante na significância se deu no share dedicado aos maiores gastos, 

em relação aos gastos totais. Em d_35k, d_45k e d_80k, a variação desta razão entre os 

municípios acima e abaixo do limiar, que era significativa a 5%, deixa de ser significativa. Em 

d_90k e d_100k a significância da diferença na razão de dos principais gastos sobre o gasto 

total vai de 1% para 10% e o coeficiente de -2,1 p.p. para -1,5 p.p. e de -2,4 p.p. também para -

1,5 p.p., respectivamente.  

Por fim, é interessante notar que a inserção de controles também teve o efeito de 

adicionar significância à variação da razão de transportes sobre o gasto total em d_35k e d_45k, 

municípios que estão bastante próximos ao limiar. Esta variação não tinha significância alguma 

nas regressões sem controle e, ao inseri-los, há indícios a 10% e 5% de significância, 

respectivamente, de variações com coeficientes de -0,6 p.p. em d_35k e -0,7 p.p. em d_45k.  
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Tabela 29 - Resultados de shares de gastos em anos de eleição, com controles 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

4.2.2. Gastos no primeiro ano de gestão 

 

Os dados de gastos no primeiro ano de gestão do incumbente apontam para baixa 

significância na variação entre tratamento e controle quando consideradas as razões de cada um 

dos maiores gastos individualmente, mas apontam também para variações relevantes na razão 

dos maiores gastos sobre o gasto total. 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

-0.022** -0.024** -0.022** -0.018* -0.016 -0.014*

(0.011) (0.011) (0.010) (0.010) (0.010) (0.008)

0.189 0.137 0.088 0.097 0.088 0.040

0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

0.171 0.106 0.095 0.038 0.027 0.051

0.003 0.005 0.008 0.005 0.004 -0.023***

(0.009) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007)

0.319 0.294 0.122 0.118 0.137 0.373

0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.003 0.001

(0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.005) (0.003)

0.057 0.087 0.074 0.090 0.077 0.056

0.001 -0.002 0.003 0.003 0.001 0.013**

(0.010) (0.009) (0.009) (0.009) (0.009) (0.006)

0.174 0.143 0.148 0.159 0.167 0.082

-0.006* -0.007** -0.005 -0.004 -0.004 0.005

(0.004) (0.003) (0.004) (0.003) (0.004) (0.004)

0.229 0.176 0.069 0.061 0.059 0.078

0.008 0.013 0.006 0.004 0.005 -0.002

(0.011) (0.010) (0.008) (0.008) (0.008) (0.006)

0.132 0.143 0.124 0.089 0.074 0.084

-0.015 -0.012 -0.013 -0.015* -0.015* -0.023***

(0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.008) (0.006)

0.175 0.170 0.100 0.098 0.117 0.147

Observações 145 186 378 426 483 7,434

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Urbanismo

Total dos Maiores 

Gastos

Anos de Eleições
Todos os  Controles

Administrativos

Assistência Social

Educação

Saneamento

Saúde

Transporte
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Sem a utilização de controles os dados indicam que, na amostra d_35k, apenas no bloco 

de total dos maiores gastos há, a 5% de significância, representatividade dos principais gastos 

2,4 p.p. a menor nos municípios do grupo de tratamento sobre o grupo de controle. Conforme 

o tamanho da amostra aumenta, nota-se um aumento também da significância. Em d_45k ela 

segue significante a 5%, sendo 2,1 p.p. menor no tratamento sobre o grupo de controle. No 

entanto, em d_80k, esta significância passa a ser de 1% e assim se sustenta em d_90k e em 

d_100k. O aumento da significância para 1% também é acompanhado por aumento do 

coeficiente, que passa de -2,1 p.p. em d_45k para -2,5 p.p. em d_80k, -2,6 p.p em d_90k e, por 

fim, -2,9 p.p. em d_100k. A tabela para visualização destes dados se encontra no apêndice. 

Tabela 30 - Resultados do primeiro ano de gestão do incumbente; com controles 

 

Fonte: elaborado por autora. 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

0.003 -0.004 -0.009 -0.005 -0.003 -0.022**

(0.012) (0.013) (0.011) (0.011) (0.011) (0.010)

0.075 0.106 0.061 0.063 0.050 0.045

0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

(0.003) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

0.163 0.144 0.103 0.079 0.062 0.050

-0.014 -0.006 -0.001 -0.003 -0.003 -0.033***

(0.011) (0.010) (0.009) (0.009) (0.008) (0.008)

0.323 0.281 0.154 0.102 0.113 0.357

0.007 0.007 0.005 -0.002 -0.002 -0.001

(0.008) (0.009) (0.008) (0.010) (0.009) (0.004)

0.033 0.093 0.088 0.127 0.114 0.084

-0.018 -0.021* -0.014 -0.014 -0.014 0.012*

(0.012) (0.011) (0.010) (0.010) (0.010) (0.007)

0.197 0.133 0.136 0.167 0.164 0.065

0.001 -0.000 -0.001 -0.001 -0.002 0.010**

(0.004) (0.003) (0.003) (0.003) (0.004) (0.005)

0.217 0.156 0.046 0.053 0.057 0.096

0.001 0.008 -0.001 0.001 0.002 -0.006

(0.011) (0.010) (0.009) (0.009) (0.009) (0.006)

0.203 0.222 0.101 0.064 0.073 0.073

-0.014 -0.015 -0.017* -0.018* -0.016* -0.025***

(0.011) (0.011) (0.009) (0.009) (0.010) (0.007)

0.206 0.197 0.157 0.147 0.147 0.175

Observações 106 134 278 310 349 5,640

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Primeiro ano de gestão 
Todos os Controles

Administrativos

Assistência Social

Educação

Saneamento

Saúde

Transporte

Urbanismo

Total dos Maiores 

Gastos
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Ao incluir todos os controles os dados sugerem variação de significância em dois 

aspectos: a razão entre os maiores gastos e o gasto total sai de uma significância de 5% em 

d_35k e d_45k para nenhuma significância com controles. Nas amostras d_80k, d_90k e 

d_100k a significância sai de 1% para 10% e os coeficientes, que estavam em torno de -2,5 p.p. 

(-2,5 p.p., -2,6 p.p. e -2,9 p.p. respectivamente) passaram para os observado no último bloco da 

tabela: -1,7 p.p., -1,8 p.p. e -1,6 p.p, com R² de 0,14 (maior que o sem controles, que estava em 

torno de 0,05).  

Por fim, ao acrescentarmos todos os controles simultaneamente a variação da razão de 

gastos em saúde entre os grupos de tratamento e controle se mostrou significante. A 10% em 

d_45k sugere que os gastos em saúde nos municípios que tem maior competição eleitoral são  

-2,1 p.p. menores do que nos que a não tem.  

 

4.2.3. Gastos no segundo ano de gestão 

 

No segundo ano de gestão dos incumbentes podemos perceber variados efeitos, com e 

sem controles. O ponto mais interessante a respeito da avaliação destes anos específicos é que 

as variações pré e pós aplicação de controles se alteram consideravelmente. Além disto, também 

é interessante ter em mente que este é o ano em que ocorrem as eleições presidenciais, então, 

de alguma forma, pode existir impacto indireto de um comportamento estratégico de 

alinhamento político que reflete nos gastos do incumbente, e precisaria ser analisado de maneira 

mais profunda. 

Os dados sem controle sugerem que houve variação significativa na razão de gastos em 

educação entre os municípios do grupo de controle e os de tratamento em quatro das cinco 

amostras avaliadas. Em d_35k e d_80k, a 10% de significância, há indícios de que os 

municípios que tem menos competição política endereçaram 1,9 p.p. e 1,3 p.p. a menos à 

educação, em comparação aos que tem mais competição política. A 5% de significância esta 

variação também é sinalizada em d_90k e d_100k, com coeficientes de 1,4 p.p. em ambos, com 

R² de 0,06.  
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Além disto, ainda nos dados sem controle,7 podemos identificar que a razão entre os 

principais gastos e os gastos totais é significante a 5% em quatro das cinco amostras avaliadas 

(d_35k, d_80k, d_90k e d_100k), com coeficientes de -2 p.p., -1,8 p.p., -1,7 p.p. e -1,9 p.p. 

respectivamente. Por fim, apenas em d_100k há indícios, a 5% de significância, de uma menor 

razão de gastos em assistência social nos municípios abaixo do limiar em relação aos que estão 

acima, com coeficiente de -0,3 p.p.   

                                                 

 

 

7 Disponível, como mencionado, na seção de apêndice. 
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Tabela 31 - Resultados do segundo ano de gestão do incumbente; com controles 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

Já após a inserção de controles notamos indícios diferentes nos resultados: nenhuma das 

razões de maiores gastos sobre os gastos totais se manteve significativa nas amostras avaliadas. 

Todas as quatro amostras que possuíam significância a 5% deixaram de tê-la. Entre as razões 

de gastos em educação apenas d_35k se manteve significante, a 10% como já estava, e com 

coeficiente de -2 p.p. (onde anteriormente identificamos -1,9 p.p.).  

No entanto, a razão de gastos em assistência social sobre os gastos totais passou a ser 

significante para todas as amostras avaliadas, a 10% de significância. Os coeficientes são de -

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

0.001 -0.002 0.004 0.007 0.006 0.005

(0.012) (0.011) (0.010) (0.010) (0.010) (0.008)

0.175 0.097 0.061 0.060 0.055 0.040

-0.004* -0.003* -0.004** -0.004** -0.004** -0.003

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

0.152 0.144 0.084 0.041 0.029 0.050

-0.020* -0.010 -0.008 -0.010 -0.010 -0.029***

(0.011) (0.010) (0.008) (0.008) (0.008) (0.007)

0.256 0.186 0.137 0.130 0.129 0.353

0.009 0.002 -0.000 0.000 -0.000 0.002

(0.007) (0.007) (0.006) (0.006) (0.006) (0.004)

0.136 0.076 0.041 0.053 0.052 0.044

0.010 0.007 0.005 0.003 0.002 0.013**

(0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.008) (0.006)

0.133 0.123 0.187 0.182 0.212 0.143

-0.006* -0.007* -0.006* -0.006 -0.004 0.004

(0.004) (0.004) (0.003) (0.003) (0.004) (0.005)

0.116 0.084 0.068 0.088 0.069 0.080

-0.004 0.002 0.001 0.002 0.002 -0.009

(0.011) (0.011) (0.009) (0.009) (0.008) (0.006)

0.129 0.127 0.140 0.133 0.119 0.070

-0.015 -0.012 -0.009 -0.008 -0.008 -0.018***

(0.009) (0.014) (0.010) (0.010) (0.010) (0.006)

0.190 0.115 0.111 0.098 0.108 0.190

Observações 125 172 352 401 451 7,553

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Total dos Maiores 

Gastos

Transporte

Urbanismo

Saneamento

Saúde

Assistência Social

Educação

Segundo ano de gestão 
Todos os Controles

Administrativos
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0,4 p.p. para todas as amostras exceto d_45k, que apresenta -0,3 p.p. de representatividade de 

gasto a menor em municípios acima do limiar em relação aos que estão abaixo e tem maior 

competição política. 

Por fim, outro gasto saliente para a população que tem variação relevante após a inserção 

de controles é a conta de transportes. Em d_35k, d_45k e d_80k a variação entre grupo de 

tratamento e controle é de -0,6 p.p., -0,7 p.p. e -0,6 p.p. respectivamente. 

 

4.2.4. Gastos no terceiro ano de gestão 

 

O último bloco de análises do ciclo é o terceiro ano de gestão do incumbente. Os dados 

indicam que não há muitas variações significantes neste período de avaliação. Sem controles, 

apenas d_90k e d_100k apresentam significância, a 5 e 10% respectivamente, na variação entre 

a razão dos maiores gastos em relação aos gastos totais entre tratamento e controle. Os 

coeficientes são de -1,2 p.p. e -1,4 p.p.  
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Tabela 32 - Resultados do terceiro ano de gestão do incumbente; com controles 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

No entanto, após a inserção de controles, ambos perdem significância e, assim como no 

segundo ano de gestão, o efeito da variação de gastos em transporte entre o grupo de tratamento 

e controle passa a ser significante, a 10%, em duas das cinco amostras consideradas: em d_35k 

o coeficiente é de -0,5 p.p. e em d_45k o coeficiente é de -0,6 p.p. 

 

  

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

0.002 0.001 0.008 0.008 0.007 0.005

(0.012) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) (0.008)

0.149 0.097 0.073 0.071 0.062 0.042

-0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

0.164 0.152 0.105 0.064 0.042 0.051

-0.010 -0.002 -0.001 -0.003 -0.003 -0.024***

(0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007)

0.442 0.314 0.193 0.186 0.181 0.387

0.008 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 0.001

(0.007) (0.007) (0.006) (0.006) (0.006) (0.003)

0.073 0.068 0.057 0.069 0.072 0.056

-0.004 -0.005 -0.009 -0.008 -0.007 0.009

(0.010) (0.009) (0.009) (0.009) (0.008) (0.006)

0.063 0.112 0.167 0.172 0.176 0.095

-0.005* -0.006* -0.006 -0.006 -0.005 0.004

(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.004)

0.134 0.141 0.076 0.066 0.047 0.101

0.011 0.010 0.006 0.006 0.005 -0.006

(0.009) (0.009) (0.008) (0.008) (0.007) (0.005)

0.164 0.167 0.107 0.110 0.095 0.092

-0.005 -0.005 -0.003 -0.003 -0.003 -0.016***

(0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.008) (0.006)

0.178 0.133 0.133 0.122 0.124 0.184

Observações 129 176 359 406 460 7,576

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Total dos Maiores 

Gastos

Transporte

Urbanismo

Saneamento

Saúde

Assistência Social

Educação

Terceiro ano de gestão 
Todos os Controles

Administrativos
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4.3. Resultados de tentativa de reeleição 

Após a avaliação das mencionadas eleições, fiz um recorte específico para entender se 

o comportamento dos incumbentes que foram candidatos à reeleição alteraria de alguma forma 

os resultados encontrados.  

Os resultados de competição política se alteram bastante com o filtro apenas de 

competições cujo incumbente irá concorrer à uma nova eleição no período seguinte. Em lower3 

e lower4, com todos os controles, estas variáveis de interesse deixam de ter significância em 

todas as amostras avaliadas. A diferença de candidatos registrados segue significativa a pelo 

menos 10% em todas as amostras avaliadas. No entanto, o número de candidatos efetivos, que 

não era significativo em nenhuma das amostras, passa a ser significativo em todas elas a pelo 

menos 5%. Ou seja: em um cenário de tentativa de reeleição, quando há apenas um turno, o 

cenário mais competitivo tem cerca de meio candidato efetivo a menos (d_35k e d_45k) do que 

o cenário menos competitivo (dois turnos).  

Tabela 33 - Impacto sobre o número efetivo de candidatos - Reeleição 

  

Fonte: elaborado por autora. 

Este efeito, de maior concorrência, não faz com que a variação de gastos entre os 

municípios acima e abaixo do limiar passe a ser mais significativa, ou apresente mais 

consistência do que os resultados anteriores. Em anos de eleição, a variação que era mais 

relevante, nos gastos em administração, perde significância por completo em todas as amostras 

ao considerarmos apenas os incumbentes que tentaram reeleição. O mesmo efeito ocorre no 

primeiro ano de gestão, em que o filtro de incumbentes que tentam a reeleição tira a 

significância das razões de maior gasto sobre o gasto total do município, sem acrescentar 

significância a nenhum outro grupo de gastos.  

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

-0.497** -0.515*** -0.334** -0.302** -0.339** -0.011

(0.194) (0.186) (0.146) (0.151) (0.147) (0.072)

0.197 0.195 0.147 0.127 0.151 0.079

Observações 76 92 171 187 207 3,167

-0.001 -0.024 0.043 0.035 0.031 0.104***

(0.143) (0.128) (0.113) (0.109) (0.102) (0.047)

0.145 0.120 0.085 0.081 0.109 0.087

Observações 146 186 380 429 486 10,768

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Todos os controles, todas as 

eleições

Todos os controles, tentativa de 

reeleição

Reeleição: avaliação dos modelos com a inserção de controles: impacto sobre Número Efetivo de 

Candidatos
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Nos segundos anos de gestão, em que há indícios de uma menor razão de gastos entre 

assistência social nos municípios acima do limiar em relação aos que estão abaixo em todas as 

amostras avaliadas a pelo menos 10% de significância, a variação se mantém nas amostras 

d_35k e d_45k. Em d_35k ela passa de 10% para 5%, e o R² aumenta de 0,152 para 0,279. Em 

d_45k, se mantém em 5% como anteriormente, com R² que passa de 0,144 para 0,221. As três 

outras amostras, que eram significantes a 5%, perdem significância por completo. Transporte, 

que era significante em três das cinco amostras, perde significância por completo em todas as 

amostras. E urbanismo, que não era significante em nenhuma das amostras, passa a ser 

significante a 10% em d_80k e d_100k, com coeficientes positivos, indicando maiores razões 

de gastos nos municípios acima do limiar em relação aos que estão abaixo, com coeficientes de 

2,5 p.p. e 2,4 p.p. e R² de 0,211 e 0,177, respectivamente.  

Por fim, no terceiro ano de gestão do incumbente que está tentando a reeleição, passam 

a ser significativas as variações da razão de gastos em administração em d_35k (a 5%, com 

coeficiente de -2,8 p.p. e R² de 0,165), em assistência social (a 5% em d_35k e d_45k, com 

coeficientes de -0,7 p.p. e -0,6 p.p.  e R² de 0,288 e 0,236 respectivamente) e em  urbanismo 

(para três amostras, d_80k, d_90k e d_100k, todas a 10% de significância e com coeficientes 

positivos de 2,1 p.p., 2,1 p.p. e 2,0 p.p. respectivamente). As variações em transporte, que eram 

significativas em duas das cinco amostras, deixam de ser significativas em todas elas.  

Desta forma, os resultados não se mostraram mais consistentes entre as amostras ao 

considerarmos apenas incumbentes que tentaram reeleição.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Esta dissertação buscou apresentar os principais pontos a respeito da competição 

eleitoral nos municípios brasileiros e comprovar que a diferença na forma de votação, tendo um 

ou dois turnos, não só impacta no nível da competição entre os candidatos como também 

influencia nas decisões de gastos do incumbente, no ano de eleição e nos demais anos de sua 

gestão.  

Para isto, utilizei a metodologia de RDD, Regression Discontinuity Design, que busca 

comparar municípios com perfis muito semelhantes exceto por estarem separados por uma regra 

exógena de classificação. Neste caso, a regra exógena é definida pelo fato de que municípios 

abaixo de 200 mil eleitores registrados não tem segundo turno em suas eleições, enquanto os 

municípios que estão acima deste limiar o tem. 

A distância do limiar é um fator crucial nesta avaliação e, por isto, foi inserida na forma 

quadrática em regressões individuais, com controles e sem controles, que foram geradas em 

quatro blocos de regressões: para os grupos de anos de eleição, primeiro ano de gestão, segundo 

ano de gestão e terceiro ano de gestão, disponíveis na base de dados que contemplou o período 

de 2002 a 2016.  

A conclusão passa então por dois pontos: o primeiro deles é que sim, existe diferença 

no nível de competição política entre os municípios acima e abaixo do limiar de 200 mil 

eleitores. Apesar da migração estratégica de votos não ser percebida com a mesma significância 

mencionada pela literatura na transferência de votos do terceiro candidato em diante para o 

segundo mais votado, o efeito da migração de votos do quarto candidato em diante é muito 

significativo e, assim como a diferença no número de candidatos, tem diferenças significantes 

nos municípios acima e abaixo do limiar para todos os grupos avaliados e após a inserção de 

todos os controles propostos. 

Isto posto, temos a seguinte visão geral do que aconteceu com os gastos nos municípios 

no período avaliado: em anos de eleição, mesmo após os controles, a diferença entre a 

representatividade dos gastos administrativos se mostra menor nos municípios acima do limiar 

em comparação aos abaixo do limiar. Este efeito também é notado no segundo ano de gestão. 

No entanto, no segundo ano de gestão esta variação não segue significativa após a inserção dos 
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controles, o que sugere que é um efeito específico de alteração em gastos não salientes aos 

eleitores em anos de eleição.  

Ao avaliar a razão de gastos em transporte sobre os gastos totais os dados sugerem que, 

em ano de eleição, os municípios mais próximos ao limiar, referentes aos grupos d_35k e d_45k, 

apresentam, após os controles, uma variação significativa que aponta que municípios abaixo do 

limiar gastam cerca de 0,6 p.p. mais em transporte do que os acima. No primeiro ano de mandato 

não há nenhuma variação significante entre os municípios que tem mais ou menos competição 

política. Apesar disto, no segundo e terceiro ano de gestão, após a inserção de controles, esta 

variação significante aparece nos mesmos grupos, d_35 e d_45k, e especificamente no segundo 

ano de gestão em d_80k. Ou seja: este gasto, saliente para a população, é mais representativo 

em municípios com maior competitividade eleitoral em todos os anos exceto o primeiro ano de 

gestão do incumbente. 

Os dados a respeito de educação apresentaram variação significativa entre os municípios 

acima e abaixo do limiar apenas no segundo ano de gestão dos incumbentes, em quatro dos 

cinco grupos avaliados. No entanto, apenas o grupo d_35k se manteve significante após a 

inserção de controles. Não há indícios de que haja alterações destes gastos salientes de acordo 

com o ciclo político. 

Assim como educação, a representatividade dos gastos dedicados a assistência social 

também só apresentou indícios de variação significante no segundo ano de gestão do 

incumbente. Apesar disto, diferente dos gastos em educação, esta significância aparece nas 

regressões sem controle apenas para d_100k. Após a inserção de controles ela é significativa 

em todos os grupos avaliados. 

Os gastos em saúde apresentaram indícios de variação significativa apenas no primeiro 

ano de mandato, especificamente no grupo d_45k após a inserção de controles. Em todos os 

demais grupos e anos avaliados não há outros indícios de variação em decorrência de 

competição política, seja com ou sem a inserção de controles. A representatividade dos gastos 

dedicados a saneamento e urbanismo também não apontaram variação significativa entre os 

municípios com mais competição eleitoral, em relação aos que tem menos competição. 

Quando avaliamos a razão das sete maiores despesas (administração, assistência social, 

educação, saúde, saneamento, urbanismo e transporte) em relação ao gasto total dos municípios 

é possível perceber que, em anos de eleição, a os municípios abaixo do limiar endereçam mais 

recursos para estes pontos, em comparação aos que estão abaixo do limiar. Esta variação 
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sobrevive a todos os controles em dois dos cinco grupos avaliados. No entanto, no primeiro ano 

de gestão esta variação é significante a pelo menos 5% em todos os grupos avaliados, e se 

mantém significante a 10% em três dos cinco grupos. No segundo ano de mandato, estas 

variações têm significância apenas sem os controles. Ao inseri-los nenhuma das variações 

mantém significância. E no terceiro ano de mandato não há significância na variação desta razão 

de gastos principais sobre gastos totais, seja antes ou após a inserção de controles. Ou seja: os 

dados sugerem que não seja um padrão que municípios abaixo do limiar dediquem menos 

recursos a estas sete finalidades específicas em todos os anos, mas sim nos anos em que o 

incumbente está mais em evidência, seja devido à eleição ou ao seu primeiro ano de gestão, em 

que o eleitor observa o candidato com mais atenção em busca de entender qual o seu perfil. 

Desta forma, os dados sugerem consistência de variação com alta significância e 

ocorrência em todas as amostras apenas para uma menor razão de gastos não salientes, 

administrativos, em anos de eleição e menor razão de gastos salientes, em assistência social no 

segundo ano de gestão, sempre em municípios acima do limiar em relação aos que se situam 

abaixo do limiar. 

A avaliação restrita a incumbentes que buscavam a reeleição não mostrou maior 

consistência de resultados do que os resultados já mencionados. Algumas amostras pontuais 

apontam significância, mas não de forma generalizada em todas as amostras ou em anos 

específicos de gestão do incumbente. 

 Para futuras pesquisas, a autora indica análises adicionais com foco específico na 

evolução do perfil destes municípios situados nas proximidades do limiar, uma vez que a 

literatura menciona não haver diferença entre os perfis em períodos anteriores ao avaliado e, no 

período avaliado há indícios de que o crescimento populacional, e por consequência, do número 

de eleitores registrados, alterou bastante o perfil dos municípios próximos ao limiar. Além disto, 

os dados sugeriram que, nos períodos avaliados, a competição política destes municípios passou 

por alterações de perfil que podem estar relacionadas à forma como as campanhas ocorreram 

ou ao próprio perfil do incumbente, que pode ter se alterado nas eleições mencionadas. Seria 

necessário aprofundar as análises neste sentido para entender melhor o fato gerador das 

mudanças. Por fim, sugiro que os períodos de dados disponíveis sejam utilizados em conjunto, 

extrapolando as análises aqui realizadas entre 2002 e 2016 para contemplar os períodos já 

avaliados na literatura, entre 1996 e 2002, o que poderia auxiliar nos entendimentos, uma vez 

que alguns efeitos são notados nesta dissertação apareceram apenas pontualmente e sem 

estabilidade nas diversas amostras consideradas. 
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7. APÊNDICE 

Apêndice A - Gastos por ano de gestão, sem controles 

Tabela 34 - Regressões de gastos no primeiro ano de gestão; sem controles 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

-0.007 -0.009 -0.009 -0.007 -0.009 -0.035***

(0.010) (0.010) (0.009) (0.009) (0.009) (0.007)

0.046 0.080 0.046 0.047 0.039 0.020

0.001 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.011***

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

0.044 0.051 0.036 0.019 0.017 0.012

-0.014 -0.009 -0.009 -0.009 -0.010 -0.060***

(0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.007) (0.007)

0.097 0.089 0.063 0.054 0.057 0.052

0.006 0.008 0.004 -0.000 0.002 0.021***

(0.008) (0.008) (0.007) (0.009) (0.008) (0.003)

0.011 0.020 0.007 0.001 0.001 0.028

-0.011 -0.011 -0.005 -0.006 -0.007 0.036***

(0.011) (0.010) (0.009) (0.009) (0.009) (0.005)

0.021 0.036 0.024 0.025 0.022 0.044

0.004 0.003 0.000 0.000 -0.000 -0.012***

(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.004)

0.012 0.007 0.000 0.001 0.008 0.016

-0.012 -0.007 -0.010 -0.007 -0.007 0.023***

(0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.007) (0.005)

0.009 0.032 0.007 0.013 0.010 0.010

-0.024** -0.021** -0.025*** -0.026*** -0.029*** -0.057***

(0.010) (0.010) (0.008) (0.008) (0.008) (0.005)

0.037 0.039 0.047 0.059 0.055 0.035

Observações 106 134 279 312 351 7,671

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Transporte

Urbanismo

Total dos Maiores 

Gastos

Saúde

Primeiro ano de gestão 
Sem Controles

Administrativos

Assistência Social

Educação

Saneamento
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Tabela 35 - Regressões de gastos no segundo ano de gestão; sem controles 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

-0.009 -0.005 -0.000 0.006 0.005 -0.018***

(0.011) (0.010) (0.009) (0.009) (0.009) (0.006)

0.065 0.054 0.050 0.058 0.053 0.022

-0.002 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003** -0.012***

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

0.016 0.031 0.013 0.004 0.006 0.011

-0.019* -0.012 -0.013* -0.014** -0.014** -0.055***

(0.010) (0.009) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007)

0.095 0.071 0.061 0.061 0.058 0.056

0.007 0.000 -0.001 -0.000 -0.000 0.017***

(0.007) (0.006) (0.006) (0.006) (0.005) (0.003)

0.031 0.029 0.007 0.011 0.000 0.014

0.006 0.005 0.003 0.001 -0.001 0.034***

(0.009) (0.009) (0.008) (0.008) (0.007) (0.004)

0.064 0.061 0.054 0.061 0.076 0.129

-0.003 -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 -0.014***

(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.004)

0.010 0.013 0.012 0.006 0.015 0.026

-0.005 -0.005 -0.002 -0.004 -0.003 0.021***

(0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.007) (0.005)

0.044 0.041 0.042 0.029 0.029 0.009

-0.020** -0.017 -0.018** -0.017** -0.019** -0.048***

(0.009) (0.012) (0.009) (0.008) (0.008) (0.005)

0.029 0.048 0.023 0.021 0.021 0.040

Observações 125 172 354 403 455 10,223

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Total dos Maiores 

Gastos

Transporte

Urbanismo

Saneamento

Saúde

Assistência Social

Educação

Segundo ano de gestão 
Sem Controles

Administrativos
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Tabela 36 - Regressões de gastos no terceiro ano de gestão; sem controles 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

  

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

-0.004 -0.001 -0.000 0.000 -0.001 -0.019***

(0.010) (0.009) (0.009) (0.009) (0.008) (0.007)

0.089 0.066 0.055 0.063 0.055 0.024

-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.012***

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

0.033 0.027 0.023 0.003 0.001 0.012

-0.009 -0.005 -0.005 -0.007 -0.006 -0.047***

(0.008) (0.008) (0.006) (0.006) (0.006) (0.007)

0.145 0.095 0.061 0.068 0.062 0.048

0.007 -0.001 0.002 0.002 0.002 0.017***

(0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.002)

0.004 0.030 0.010 0.008 0.003 0.018

-0.007 -0.006 -0.008 -0.006 -0.008 0.032***

(0.009) (0.008) (0.008) (0.008) (0.008) (0.004)

0.017 0.044 0.039 0.041 0.049 0.077

-0.003 -0.003 -0.004 -0.003 -0.004 -0.013***

(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.004)

0.021 0.025 0.016 0.011 0.016 0.025

0.010 0.005 0.003 0.002 0.002 0.024***

(0.009) (0.008) (0.007) (0.007) (0.006) (0.004)

0.021 0.044 0.029 0.023 0.020 0.010

-0.009 -0.010 -0.010 -0.012* -0.014** -0.047***

(0.009) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.005)

0.021 0.023 0.018 0.018 0.019 0.033

Observações 129 176 360 407 462 10,237

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Total dos Maiores 

Gastos

Transporte

Urbanismo

Saneamento

Saúde

Assistência Social

Educação

Terceiro ano de gestão 
Sem Controles

Administrativos
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Apêndice B - Validação de competição, com controles e tentativa de reeleição  

Tabela 37 - Competição: Número de candidatos; reeleição; com controles 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

 

  

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

1.035* 0.734* 0.626* 0.697** 0.649** 0.925***

(0.579) (0.413) (0.322) (0.323) (0.309) (0.124)

0.178 0.278 0.161 0.155 0.179 0.307

Observações 76 92 171 187 207 3,167

1.027*** 0.919*** 1.069*** 1.035*** 0.998*** 1.115***

(0.296) (0.278) (0.229) (0.227) (0.216) (0.081)

0.321 0.254 0.211 0.198 0.204 0.323

Observações 146 186 380 429 486 10,768

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Todos os controles, todas as 

eleições

Todos os controles, tentativa de 

reeleição

Reeleição: avaliação dos modelos com a inserção de controles: impacto sobre Número de 

Candidatos
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Apêndice C - Gastos por ano de gestão, com controles e tentativa de reeleição 

Tabela 38 - Regressões de gastos em anos de eleição; com controles; reeleição 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

-0.029* -0.018 -0.021 -0.017 -0.015 -0.008

(0.016) (0.015) (0.016) (0.016) (0.016) (0.011)

0.415 0.315 0.129 0.132 0.122 0.039

0.000 -0.001 -0.002 -0.001 -0.001 0.000

(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)

0.280 0.200 0.174 0.097 0.079 0.071

0.012 0.002 0.003 0.001 -0.000 -0.035***

(0.015) (0.014) (0.013) (0.014) (0.013) (0.010)

0.363 0.298 0.155 0.147 0.165 0.380

-0.005 -0.007 0.003 0.002 0.001 -0.004

(0.011) (0.011) (0.010) (0.009) (0.009) (0.005)

0.170 0.130 0.160 0.153 0.125 0.060

0.008 0.010 -0.001 -0.000 0.003 0.014*

(0.017) (0.015) (0.015) (0.015) (0.015) (0.008)

0.167 0.151 0.166 0.176 0.165 0.090

-0.006 -0.009 -0.006 -0.007 -0.005 0.007*

(0.007) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006)

0.257 0.215 0.111 0.112 0.082 0.086

0.030 0.030* 0.015 0.019 0.018 0.002

(0.019) (0.017) (0.013) (0.013) (0.013) (0.008)

0.182 0.181 0.180 0.180 0.162 0.092

0.012 0.008 0.002 0.001 0.001 -0.018**

(0.017) (0.015) (0.013) (0.013) (0.013) (0.009)

0.192 0.192 0.135 0.135 0.170 0.151

Observações 76 92 170 186 206 3,135

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Urbanismo

Total dos Maiores 

Gastos

Anos de Eleições - Reeleição
Todos os  Controles

Administrativos

Assistência Social

Educação

Saneamento

Saúde

Transporte
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Tabela 39 - Regressões de gastos em primeiro ano de gestão; com controles; reeleição 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

0.008 -0.008 -0.006 -0.006 -0.022*

(0.014) (0.014) (0.014) (0.015) (0.012)

0.144 0.076 0.043 0.067 0.098

-0.002 -0.002 -0.001 -0.002 -0.003

(0.004) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)

0.186 0.184 0.147 0.135 0.047

-0.015 -0.004 -0.008 -0.010 -0.036***

(0.017) (0.012) (0.012) (0.012) (0.010)

0.270 0.178 0.126 0.118 0.354

-0.012 -0.009 -0.010 -0.010 -0.007

(0.013) (0.011) (0.011) (0.010) (0.005)

0.249 0.195 0.198 0.189 0.077

0.008 -0.010 -0.012 -0.012 0.023***

(0.013) (0.014) (0.014) (0.014) (0.008)

0.075 0.100 0.122 0.157 0.065

0.006 -0.002 -0.002 -0.005 0.011*

(0.004) (0.006) (0.005) (0.007) (0.006)

0.240 0.105 0.111 0.139 0.108

0.010 0.004 0.009 0.009 -0.010

(0.013) (0.011) (0.012) (0.011) (0.007)

0.187 0.106 0.082 0.086 0.078

-0.012 -0.017 -0.017 -0.009 -0.021**

(0.014) (0.014) (0.013) (0.014) (0.009)

0.207 0.160 0.164 0.135 0.175

Observações 67 132 145 162 2,676

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Saúde

Transporte

Urbanismo

Total dos Maiores 

Gastos

Primeiro ano de gestão - Reeleição
Todos os Controles

Administrativos

Assistência Social

Educação

Saneamento
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Tabela 40 - Regressões de gastos em segundo ano de gestão; com controles; reeleição 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

-0.016 -0.005 -0.012 -0.009 -0.011 0.000

(0.017) (0.016) (0.014) (0.015) (0.015) (0.010)

0.336 0.180 0.147 0.124 0.119 0.036

-0.007** -0.005* -0.003 -0.003 -0.003 -0.002

(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)

0.279 0.221 0.160 0.126 0.082 0.055

-0.016 -0.000 -0.007 -0.006 -0.009 -0.047***

(0.012) (0.013) (0.012) (0.012) (0.012) (0.010)

0.004 0.125 0.133 0.135 0.141 0.343

-0.001 -0.006 -0.003 -0.001 -0.002 -0.004

(0.013) (0.012) (0.011) (0.010) (0.010) (0.005)

0.176 0.145 0.073 0.079 0.085 0.046

0.009 -0.004 0.006 0.003 0.006 0.025***

(0.013) (0.013) (0.013) (0.013) (0.013) (0.008)

0.293 0.220 0.176 0.186 0.199 0.141

0.001 -0.008 -0.004 -0.003 -0.003 0.008

(0.006) (0.007) (0.006) (0.006) (0.005) (0.007)

0.164 0.109 0.112 0.121 0.089 0.099

0.020 0.012 0.025* 0.023 0.024* -0.002

(0.020) (0.018) (0.015) (0.014) (0.014) (0.008)

0.151 0.116 0.211 0.185 0.177 0.072

-0.011 -0.013 -0.007 -0.007 -0.007 -0.022***

(0.012) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011) (0.007)

0.149 0.187 0.200 0.187 0.198 0.219

Observações 61 83 164 181 202 3,135

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Segundo ano de gestão 
Todos os Controles

Administrativos

Saneamento

Saúde

Assistência Social

Educação

Total dos Maiores 

Gastos

Transporte

Urbanismo
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Tabela 41 - Regressões de gastos em terceiro ano de gestão; com controles; reeleição 

 

Fonte: elaborado por autora. 

 

  

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

-0.028* -0.010 -0.003 -0.000 -0.005 0.005

(0.016) (0.016) (0.017) (0.017) (0.016) (0.011)

0.165 0.218 0.110 0.093 0.096 0.043

-0.007** -0.006** -0.004 -0.003 -0.003 -0.002

(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003)

0.288 0.236 0.200 0.168 0.102 0.059

-0.015 -0.005 -0.007 -0.006 -0.008 -0.043***

(0.014) (0.013) (0.012) (0.012) (0.012) (0.010)

0.582 0.313 0.215 0.213 0.206 0.387

0.007 0.000 -0.004 -0.001 -0.001 -0.004

(0.012) (0.012) (0.010) (0.010) (0.009) (0.005)

0.177 0.160 0.089 0.104 0.117 0.050

0.005 -0.009 -0.008 -0.009 -0.003 0.018**

(0.015) (0.013) (0.015) (0.014) (0.014) (0.008)

0.189 0.101 0.151 0.169 0.171 0.099

-0.004 -0.008 -0.004 -0.004 -0.003 0.009

(0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.006)

0.296 0.183 0.078 0.087 0.075 0.123

0.020 0.018 0.021* 0.021* 0.022* -0.001

(0.016) (0.015) (0.012) (0.012) (0.012) (0.007)

0.187 0.123 0.178 0.151 0.146 0.096

-0.007 -0.010 -0.005 0.000 -0.002 -0.017**

(0.015) (0.012) (0.013) (0.012) (0.012) (0.008)

0.155 0.181 0.139 0.154 0.169 0.189

Observações 63 84 166 183 206 3,461

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado

Terceiro ano de gestão 
Todos os Controles

Administrativos

Saneamento

Saúde

Assistência Social

Educação

Total dos Maiores 

Gastos

Transporte

Urbanismo
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Apêndice D - Competição entre 1996 e 2016 

Tabela 42 - Avaliação de modelos; anos adicionais. 

 

Fonte: elaborado por autora. 

No apêndice D incluí dois anos de resultados de eleição: 1996 e 2000, conforme os 

dados utilizados por Fujiwara (2011). Nota-se que a inserção destes dados adicionais sugere um 

nível de competição bastante diferente dos existentes nos dados avaliados ao longo deste 

trabalho, uma vez que há alteração de resultados, conforme análises a seguir.  

Ao avaliar os dados sem controles, a significância do lower3 aumenta em todos os 

grupos, enquanto as do lower4, lower5 e número de candidatos não se alteram. O número de 

candidatos efetivos ganha significância em todos os grupos, o que deve ser ressaltado dado que 

esta variável de competição não possuía nenhuma significância anteriormente. SF- Ratio 

também passa a ter significância em quatro dos cinco grupos, sendo que também não possuía 

significância alguma. 

Após inserir todos os controles, lower3 passa a ter significância em três dos cinco grupos 

(não possuía significância em nenhum deles), lower4 passa a ter significância em todos os 

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

d_35k d_45k d_80k d_90k d_100k
Turno único
Base completa

Sem Controles 0.038* 0.036** 0.026* 0.026* 0.028** 0.079*** 0.036** 0.035** 0.030** 0.034*** 0.038*** 0.079***

(0.021) (0.018) (0.015) (0.014) (0.014) (0.008) (0.018) (0.016) (0.013) (0.012) (0.011) (0.007)

0.087 0.074 0.061 0.052 0.053 0.0176 0.068 0.064 0.063 0.060 0.063 0.0164

0.011 0.012 0.018 0.017 0.014 0.029*** 0.022 0.025 0.025* 0.025* 0.027** 0.046***

(0.025) (0.022) (0.019) (0.019) (0.018) (0.011) (0.020) (0.018) (0.014) (0.013) (0.013) (0.008)

0.145 0.133 0.080 0.070 0.092 0.076 0.165 0.144 0.108 0.104 0.108 0.078

Sem Controles 0.031*** 0.023** 0.027*** 0.027*** 0.027*** 0.068*** 0.029*** 0.035*** 0.026*** 0.028*** 0.029*** 0.067***

(0.011) (0.010) (0.009) (0.008) (0.008) (0.003) (0.010) (0.016) (0.007) (0.007) (0.007) (0.003)

0.167 0.139 0.118 0.107 0.097 0.0505 0.125 0.064 0.100 0.099 0.094 0.0439

0.015 0.010 0.023** 0.023** 0.022* 0.022*** 0.021* 0.017* 0.021*** 0.023*** 0.022* 0.024***

(0.013) (0.012) (0.011) (0.011) (0.010) (0.004) (0.011) (0.010) (0.008) (0.008) (0.010) (0.007)

0.221 0.196 0.152 0.137 0.143 0.108 0.214 0.190 0.165 0.149 0.143 0.147

Sem Controles 1.162*** 1.029*** 1.179*** 1.205*** 1.175*** 2.710*** 0.798*** 0.816*** 0.903*** 0.955*** 0.995*** 2.698***

(0.243) (0.227) (0.181) (0.177) (0.165) (0.056) (0.212) (0.194) (0.159) (0.151) (0.140) (0.048)

0.297 0.221 0.187 0.183 0.053 0.212 0.207 0.176 0.147 0.154 0.163 0.199

1.027*** 0.919*** 1.069*** 1.035*** 0.998*** 1.115*** 0.734*** 0.729*** 0.749*** 0.791*** 0.818*** 1.760***

(0.296) (0.278) (0.229) (0.227) (0.216) (0.081) (0.233) (0.211) (0.173) (0.168) (0.158) (0.060)

0.321 0.254 0.211 0.198 0.204 0.323 0.278 0.233 0.182 0.178 0.182 0.290

Sem Controles 0.198 0.154 0.119 0.116 0.126 0.392*** 0.213* 0.169* 0.144* 0.169** 0.189*** 0.401***

(0.124) (0.108) (0.089) (0.086) (0.080) (0.034) (0.110) (0.098) (0.077) (0.073) (0.069) (0.029)

0.062 0.046 0.047 0.042 0.184 0.019 0.052 0.044 0.047 0.048 0.053 0.018

-0.001 -0.024 0.043 0.035 0.031 0.104*** 0.110 0.104 0.085 0.103 0.114 0.216***

(0.143) (0.128) (0.113) (0.109) (0.102) (0.047) (0.119) (0.106) (0.083) (0.079) (0.074) (0.035)

0.145 0.120 0.085 0.081 0.109 0.087 0.149 0.122 0.106 0.105 0.117 0.076

Sem Controles 0.050 0.068 0.037 0.039 0.040 0.127*** 0.050 0.079** 0.056* 0.060** 0.066** 0.132***

(0.051) (0.045) (0.035) (0.034) (0.034) (0.021) (0.043) (0.038) (0.030) (0.029) (0.028) (0.019)

0.038 0.054 0.023 0.018 0.020 0.008 0.034 0.045 0.032 0.030 0.032 0.008

0.028 0.054 0.040 0.037 0.020 0.056* 0.037 0.072* 0.062* 0.055* 0.056* 0.079***

(0.062) (0.054) (0.046) (0.045) (0.044) (0.029) (0.048) (0.042) (0.033) (0.032) (0.031) (0.021)

0.075 0.096 0.031 0.020 0.030 0.048 0.084 0.087 0.055 0.049 0.047 0.053

Observações 146 186 380 429 486 10,768 195 248 506 582 486 667

Legendas:

Significância:  .01 - ***; .05 - **; .1 - *;

Nas linhas: Coeficiente/ (desvio padrão) / R² ajustado
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grupos (sendo que possuía significância em três dos cinco grupos avaliados), o número de 

candidatos segue tendo significância em todas as amostras, o número de candidatos efetivos 

segue sem ter nenhuma significância e a SF-Ratio passa a ser significante em quatro dos cinco 

grupos (não era significante em nenhum). 


