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RESUMO 

 

A partir da disseminação do conhecimento sobre voto econômico no meio político, o 

incremento da renda real criado pelo Bolsa Família pode criar incentivos para que os 

governantes aumentem o valor dos repasses ou ampliem a base de famílias cadastradas com 

intuito de aumentar suas chances de reeleição. A hipótese testada nesse trabalho foi de que 

o governo influencia os gastos do Programa Bolsa Família e os aumentam anormalmente 

em períodos pré-eleitorais.  Para testar essa hipótese, foram usadas as séries temporais de 

gastos mensais com o programa e de número de famílias beneficiárias desde janeiro de 

2004 até dezembro de 2014. Para isso foram utilizados modelos estatísticos para identificar 

se estes gastos aumentam anormalmente em períodos que antecedem eleições, controlados 

por outros fatores que podem influenciar os gastos do programa, tais como PIB Nacional, 

Receitas e Despesas do Tesouro Nacional, Inflação e Desemprego. Os resultados sugerem a 

ocorrência de ciclos eleitorais nas eleições presidenciais, nos quais há uma aceleração no 

número de famílias inscritas no Bolsa Família nos três meses anteriores à campanha com a 

consequente aceleração dos gastos do programa no mesmo período, porém não há redução 

no número de famílias inscritas após as eleições e, por fim, que não existem efeitos no 

período das eleições locais. 

 

Palavras-Chave: Ciclos Econômicos, Ciclos Eleitorais, Ciclos Políticos, Gastos Sociais, 

Bolsa Família, Transferência de Renda Condicionada, Eleições. 

  



ABSTRACT 

 

From the dissemination of knowledge about economic voting in the political environment, 

the increase in real income created by Bolsa Família could create incentives for 

governments to increase the value of transfers or a broader basis of registered families in 

order to increase their chances of re-election. The hypothesis tested in this study was that 

the government influences the costs of the Bolsa Família and increase abnormally in pre-

election periods. To test this hypothesis, the time series of monthly expenses with the 

program and the number of beneficiary families have been used since January 2004 to 

December 2014. For this statistical models were used to identify whether these expenses 

abnormally increase in periods preceding elections, controlled for other factors that may 

influence program spending, such as National GDP, Income and Expenses of the National 

Treasury, Inflation and Unemployment taxes. The results suggest the occurrence of 

electoral cycles in the presidential election, in which there is an acceleration in the number 

of families enrolled in the Bolsa Família in the three months prior to the campaign with the 

increase of program´s costs in the same period, but there is no reduction in the number of 

families enrolled after the elections and, finally, that there are no effects in the period of the 

local elections. 

 

Keywords: Political Business Cicle, Economic Cycles, Social Expenditures, Bolsa Familia, 

Conditional Cash Transfer, Elections. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 2014, com a reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT) por uma pequena 

vantagem sobre o candidato de oposição Aécio Neves (PSDB), muito se discutiu sobre os 

efeitos do Programa Bolsa Família e outros gastos sociais sobre os resultados eleitorais. 

Esse foi um dos principais assuntos destacados pela mídia e presente nos debates entre 

eleitores nas redes sociais.  

De fato, o que pôde ser visto, com base nos resultados das eleições por região e no 

perfil da população local, é que naqueles com maior o grau de dependência de programas 

sociais e outros bens e serviços fornecidos pelo governo houve maior apoio à continuidade 

do governo, ou seja, maior apoio à reeleição da presidente Dilma.  

Este cenário corrobora com registros encontrados a literatura que relacionam o 

Programa Bolsa Família com uma vantagem eleitoral pelos governantes em exercício 

(HUNTER E POWER, 2007; NICOLAU, 2007; ZUCCO, 2013). Tufte (1978) afirma em seu 

trabalho que, certamente, uma forma de incrementar a renda real do eleitor se dá através 

dos programas de transferência de renda, pois esses programas disponibilizam dinheiro 

imediato para as famílias poderem realizar seus gastos. Isso confirma a constatação de 

Kramer (1973 apud Schultz, 1995) de que o incremento da renda real está altamente 

relacionado com a popularidade do governo e seu sucesso nas eleições. 

A partir da disseminação desse conhecimento no meio político, o retorno eleitoral 

do Bolsa Família pode criar incentivos para que governantes aumentem o valor dos 

repasses ou ampliem a base de famílias cadastradas com intuito de aumentar suas chances 

de reeleição. O que pode ter acontecido em 2014, quando através do Decreto 8.232, de 30 

de abril, os valores do Bolsa Família foram reajustados em período pré-eleitoral, assim 

como os valores referência para as linhas de pobreza e extrema pobreza. 

Essa suspeição de que as condições de bem-estar social são manipuladas com fins 

de captação de votos remete à teoria dos ciclos econômicos eleitorais, amplamente 

conhecida e estudada nos campos da economia e da política, e que sugere que governos 

tendem a manipular a economia para que os tempos de prosperidade ocorram 

concomitantemente aos períodos eleitorais. No próximo capítulo do trabalho, esse conceito 

será mais bem explorado. 
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A literatura já demonstrou que os ciclos econômicos eleitorais são uma regularidade 

no mundo, mas com a inserção de mecanismos anticíclicos, com a independência de bancos 

centrais e com a pressão de agentes econômicos vem se tornando mais difícil manipular a 

economia, via política monetária, com fins eleitorais. Com menor margem de manobra nas 

políticas monetárias, os esforços do governo têm se concentrado nas diretrizes da política 

fiscal, ou seja, na expansão e retração dos gastos públicos (DRAZEN, 2001). Porém, a 

pressão dos agentes econômicos também incide sobre a política fiscal expansionista e, 

sendo isso uma verdade, resta aos governos, ao invés de manipular a macroeconomia, 

reorganizar gastos direcionados destinados a aumentar a popularidade pré-eleitoral. Na 

mesma direção, esta pesquisa se concentra na expansão e retração nos gastos realizados 

com o programa brasileiro de transferências direta de renda condicionada aos cidadãos, 

conhecido como Bolsa Família. 

No Brasil, já existem diversos mecanismos anticíclicos consagrados, que diminuem 

a discricionariedade do governo sobre as decisões de gastos governamentais. No caso 

brasileiro, um exemplo é a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda a ampliação de gastos nos últimos dois 

quadrimestres do mandato dos governantes; outro exemplo é a Lei nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, conhecida como Lei Eleitoral, que veda uma série de decisões políticas 

que possam vir a influenciar o resultado das eleições, tais como o aumento de gastos com 

pessoal e com publicidade; além dessas duas leis, a própria Constituição Federal de 1988 

determina que mínimos de aplicação de recursos e vinculação de receita para gastos como 

saúde, educação, assistência e previdência. Ainda existem muitas outras restrições à 

ocorrência dos ciclos econômicos eleitorais, assim como a limitação orçamentária e 

financeira, a aversão dos eleitores ao aumento da inflação e do desemprego, as reações do 

mercado às variações no cenário macroeconômico, entre outras. 

Neste contexto, este trabalho busca identificar se o governo, com o intuito de 

permanecer no poder através do reconhecimento do eleitor por um bom desempenho 

econômico, realiza os gastos do Programa Bolsa Família de maneira que os estímulos 

econômicos e de bem-estar por eles gerados sejam percebidos pelos eleitores às vésperas da 

eleição, especialmente no ano eleitoral. Assim, pergunta-se: Os gastos realizados com o 
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Programa Bolsa Família sofreram variações significativas nos meses anteriores às eleições 

presidenciais? E nas eleições para governadores e prefeitos, o mesmo também ocorre? 

A hipótese a ser testada aqui é a de que o governo influencia os gastos do Programa 

Bolsa Família e os aumentam anormalmente em períodos pré-eleitorais.  Para testar essa 

hipótese, usarei uma série temporal de gastos mensais com o programa e número de 

famílias beneficiárias, disponíveis desde janeiro de 2004. Usarei, ainda, modelos 

estatísticos para identificar se estes gastos aumentam anormalmente em períodos que 

antecedem eleições, controlados por outros fatores que podem influenciar os gastos do 

programa, tais como PIB Nacional, Receitas e Despesas do Tesouro Nacional e Inflação. 

Encontradas relações consistentes entre variações dos gastos do programa e o período das 

eleições, também serão analisados quais são as características comuns aos ciclos, tais como 

sua consistência e duração. 

Além desta introdução, o trabalho contém mais três seções. Na próxima, apresento a 

teoria e o contexto em que se inserem o voto econômico, os ciclos eleitorais e os programas 

de transferência de renda. A terceira seção é dedicada à metodologia da pesquisa, à 

descrição dos dados e à análise dos dados, bem como aos resultados dos testes empíricos 

realizados. A quarta e última seção apresenta a conclusão e algumas considerações finais. A 

partir de agora, o Programa Bolsa Família também poderá ser tratado apenas como PBF. 
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2. TEORIA E CONTEXTO 

A ideia central do trabalho é explorar a possibilidade de que os programas de 

transferência de renda sejam utilizados como ferramenta dos governantes para estimular o 

voto econômico por parte do eleitor dependente direta ou indiretamente do programa, o que 

acabaria por acarretar em ciclos de retração e expansão dos gastos desses programas de 

eleições em eleições, gerando aquecimento e desaquecimento da economia nesses períodos 

via política fiscal e estímulo do consumo.  

Neste capítulo serão abordadas as referências e o contexto de cada uma das três 

vertentes teóricas que se encontram nesta pesquisa: (i) o voto econômico, (ii) os ciclos 

econômicos eleitorais e (iii) os programas de transferência de renda. 

 

2.1. O Eleitor e a Economia 

São poucos os eleitores que tem capacidade de distinguir e avaliar detalhadamente o 

conjunto de competências dos governantes. Dessa maneira, o ambiente econômico se torna 

um parâmetro global para avaliação do governo pelo eleitor – já que este assunto é tema 

recorrente em qualquer meio de comunicação e, também, sentido diretamente no seu padrão 

de vida e renda real. Assim, a partir de sua sensibilidade acerca das condições do ambiente 

econômico, o eleitor opta pela permanência do atual governo (i.e. recompensa pela boa 

gestão econômica) ou por sua retirada no momento das eleições (i.e. punição pela má 

gestão econômica).  

A noção de que os eleitores escolhem seus representantes políticos com base em 

uma avaliação do resultado econômico foi introduzida por Downs (1957) e, anos mais 

tarde, quando Kramer (1971) testou a hipótese da racionalidade downsiana dos eleitores, 

argumentando a importância da conexão entre bem-estar econômico e resultados eleitorais, 

que a pesquisa sobre o voto econômico se intensifica. A partir dessa premissa, o modelo de 

sanção – fortemente presente na teoria do voto econômico – citado por Duch e Stevenson 

(2008), prevê que os eleitores puniriam os gestores por piores níveis de bem-estar 

econômico ou os premiariam pelos bons índices no momento das eleições (DUCH E 

STEVENSON, 2008). 
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 Downs (1957) introduziu a ideia de que os eleitores fazem escolhas comparando a 

utilidade esperada de cada candidato e partido concorrentes e, assim, agiriam como 

consumidores em um mercado político. Dessa forma, os eleitores buscam maximizar seu 

estado de bem-estar – e como consequência, a renda – através das ações do governo eleito, 

enquanto os políticos buscam vencer as eleições. Segundo o autor, o cálculo feito pelo 

eleitor para definir seu voto seria o resultado da comparação entre os benefícios gerados 

pelo o governo em exercício e os possíveis ganhos gerados pela oposição, caso ela estivesse 

no poder. Kramer (1971) reforça a noção do voto econômico quando estuda a relevância 

das variações econômicas para o congresso americano, questionando a importância do bem-

estar na função de utilidade do voto inserida por Downs (1957).  

Fair (1978) aprofunda o conhecimento ao inserir formalmente o desempenho 

econômico na função utilidade proposta pelos estudos anteriores. Tal avanço estabeleceu 

uma importante fundação para modelagem da escolha de voto sob uma perspectiva racional 

de maximização da utilidade que incluiu o bem-estar econômico na função de utilidade. 

Fiorina (1981) avança e aprofunda ainda mais as análises sobre o voto econômico, 

fornecendo um modelo de utilidade esperada do voto que inclui avaliações econômicas, ou 

seja, os cenários políticos futuros e passados passam a incorporar o modelo de utilidade. O 

argumento do autor é que os eleitores avaliam as ações do governo que promovem seu 

bem-estar e as usam como parâmetro para decidir seu voto, fazendo com que as 

expectativas do futuro sejam resultado das tendências atuais. 

 A partir desses estudos, surge a ideia de que o eleitor se utiliza do desempenho 

econômico retrospectivo para punir ou premiar o governo em exercício nas eleições através 

do voto. A punição dada pelo eleitor seria o voto na oposição quando a sensação de bem-

estar do eleitor estivesse em baixa, enquanto a premiação seria o voto para manter o 

governo nos casos em que o desempenho econômico e o bem-estar fossem satisfatórios 

(BARRO, 1973; FEREJOHN, 1986). 

Um aspecto relevante a essa discussão é determinar quanto do passado o eleitor 

avalia no momento do voto.  Fair (1978), utilizando um modelo para prever os resultados 

das eleições americanas para presidente, comprovou que mudanças na economia no ano da 

eleição, medidas pelo aumento do PIB per capita ou pela redução da taxa de desemprego, 
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representavam efeitos significativos nos resultados as eleições. Fair (1978) descobriu 

também que a cada 1% de incremento dessas taxas, os votos dos candidatos do governo 

também incrementavam em 1% para as eleições dos EUA no período de 1916-1976, ou 

seja, o autor conclui que a reeleição dos presidentes americanos tem maior tendência de 

ocorrer quando a economia cresce e os gastos do governo estão controlados. Outra 

descoberta importante do estudo de Fair (1978) é que, aparentemente, os eleitores 

descontam os maus resultados do passado econômico, olhando não mais do que um ou dois 

anos para trás (DRAZEN, 2001).  

Neste mesmo sentido, Bartels (2009) afirma que o eleitor tende a considerar mais 

fortemente as condições contextuais do terceiro ano de mandato em detrimento dos demais 

anos, tornando-se “míope” em relação às condições econômicas e de bem-estar referentes 

aos demais anos do governo. Para isso, Bartels (2009) examinou em 14 eleições americanas 

qual seria o período de tempo considerado pelo eleitor para avaliar as mudanças na 

economia durante o mandato presidencial, isto é, se o eleitor considerou apenas as 

condições econômicas do ano eleitoral ou do mandato como um todo. O autor encontrou 

uma forte relação entre as condições econômicas do ano eleitoral com o resultado das 

eleições, ou seja, mesmo que os três primeiros anos de governo o crescimento econômico 

tenha sido bom, o peso das condições econômicas do ano eleitoral na decisão de voto pelo 

eleitor foi maior. 

Esse comportamento – racional, porém limitado – do eleitor abre uma premissa para 

que os políticos e partidos que estão no poder conduzam a economia, no que lhes 

couberem, para que os eleitores desfrutem de níveis máximos de bem-estar no período 

próximo às eleições.  

Quando se fala em voto econômico se trata de fatores de curto prazo envolvidos nas 

preferências do eleitor no processo de escolha do seu candidato.  De acordo com Duch e 

Stevenson (2006, apud RATTO, 2013) o voto econômico é um fenômeno que ocorre em 

nível individual e que se reflete no relacionamento entre as percepções da pessoa sobre a 

economia e a probabilidade de seu voto para cada uma das opções de partido ou candidato 

em uma eleição. No entanto, como consequência dos resultados da gestão dos governantes, 
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as preferências por candidatos ou partidos podem mudar de uma eleição para outra, 

confirmando o fato de que o voto econômico é um processo de curto prazo. 

Esse argumento demonstra que os eleitores são sensíveis às variações no ambiente 

econômico, as quais podem ser decorrentes de políticas de governo, ou não. Para isso, os 

eleitores partem do pressuposto de que o governo tem influência direta na economia, 

deixando de lado outros fatores que podem ter impacto sobre ela. Portanto, uma melhora do 

desempenho econômico aumenta a probabilidade de voto no candidato à presidência do 

partido visto como responsável por esse incremento (FERNADES e FERNANDES, 2013). 

A teoria do voto econômico se relaciona diretamente com a teoria da escolha 

racional. Esta defende que os indivíduos tomam suas decisões com base em comparações 

de utilidade entre as opções possíveis. A decisão pelo voto se dá comparando o que o 

governo pode oferecer com o que é oferecido pela oposição (FERNANDES e 

FERNANDES, 2013). Dessa forma, se o político é um bom gerente, é selecionado pelo 

eleitor, caso contrário ele sofre a punição do eleitor.  

Em democracias recentes, tais como países da América Latina, do Leste Europeu e 

Rússia, Veiga e Ribeiro (2014) verificaram que a percepção do eleitor em relação à inflação 

se sobrepõe ao crescimento econômico e à taxa de desemprego, como variável explicativa 

para decisão de voto. Os autores verificaram através de um modelo estatístico multinível, 

utilizando dados do Banco Mundial de 2001 a 2011, que quanto maior a inflação no 

momento das eleições menor a chance do governante em exercício se reeleger e vice-versa. 

Enquanto variáveis como desemprego e crescimento econômico assumem papel secundário 

no processo decisório. No entanto, esse estudo demonstra que nem sempre o voto está 

vinculado ao desempenho da economia, sendo a ideologia (do eleitor e do partido 

governante) um fator determinante para avaliação do desempenho do governo. E, diferente 

do que se previa, os aspectos econômicos, especialmente a inflação, continuam a ser 

relevantes no processo de escolha dos governantes nos dias atuais. 

Existem ainda, situações em que o governo não tem influência direta na melhora da 

situação econômica e, mesmo assim, é premiado pelo eleitor. Já que a maioria destes não 

tem capacidade de avaliar os reais motivos geradores da boa fase econômica. Isso faz com 
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que o apoio ao governo seja maior em bons tempos econômicos e enfraquecido em maus 

tempos (RATTO, 2013).  

Campello e Zucco (2012, p.2) reforçam a ideia de que os eleitores votam de acordo 

com o estado da economia, pois mesmo que os resultados econômicos não sejam frutos das 

ações do governo, podendo ser apenas uma tendência internacional, frequentemente eles 

são premiados com a reeleição pelos eleitores. Os autores afirmam em seu trabalho que “os 

eleitores podem deixar de reconhecer quando o desempenho econômico de um país é 

fortemente influenciado por processos que escapam ao controle do governo, mesmo 

quando este efeito é potencialmente observável, e de certa forma previsível”.  

Ainda de acordo com Campello e Zucco (2012), os estudos iniciais sobre voto 

econômico não verificavam se o desempenho da economia foi realmente função da 

competência dos governos. Apenas recentemente as pesquisas passaram a considerar que os 

eleitores têm maneiras de identificar quais os fatores são referentes à capacidade gerencial 

do governante e aqueles que ocorrem independente da ação dele. E, assim, podem 

descontar o fator sorte no processo de avaliação das competências do governo.  

 Nesse contexto, em que se verifica o voto econômico com regularidade, somado à 

memória curta dos eleitores (FAIR, 1978; BARTELS, 2009), os grupos políticos possuem 

incentivos para lançar mão de estratégias que ajustem a economia de acordo com a 

proximidade de suas candidaturas nos períodos eleitorais, dando origem aos ciclos políticos 

eleitorais. Esse fenômeno é explorado pela literatura de ciclos econômicos-eleitorais, 

discutida a seguir. 

 

2.2. Os Ciclos Econômicos Eleitorais 

O comportamento do eleitor – de avaliar a capacidade do governante pelas 

condições econômicas – aliado ao oportunismo político tem como efeito o estabelecimento 

dos ciclos econômicos eleitorais (TUFTE, 1978). Estes ciclos compreendem, em suma, 

ações planejadas de austeridade nas políticas monetárias e fiscais
1
 concentradas no início 

                                                 

1 Entende-se por política fiscal, as políticas que determinam receitas e despesas governamentais. E, por 
Política Monetária, aquela que regula taxa de juros e quantidade de moeda no país. 
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do governo e, à medida que se aproximam as eleições, ações que estimulem a economia – 

tais como expansão fiscal, diminuição da taxa de juros, controle da inflação e do nível de 

emprego. Isso para que no período das eleições, o eleitor possa reconhecer o governante 

como bom gestor e recompensá-lo através do voto, tendo em vista que com a economia em 

expansão a renda e o bem-estar social tendem a se elevar. 

Na literatura existe um consenso sobre as categorias na teoria de ciclos políticos 

eleitorais, onde se separam os (i) ciclos oportunistas dos (ii) ciclos oportunistas racionais. 

Já para a teoria dos ciclos partidários se separa os (iii) ciclos partidários dos (iv) ciclos 

partidários racionais. Importante observar que a primeira geração de trabalhos sobre ciclos 

eleitorais olhava para os resultados da economia e das eleições, já a geração mais recente de 

trabalhos focaliza mais em mecanismos/meios para estimular os ciclos eleitoras, já que o 

governo nem sempre é bem-sucedido em manipular a economia. 

O trabalho inicial sobre ciclos políticos oportunistas é o de Nordhaus (1975), o qual 

defende em seu trabalho que o objetivo principal dos políticos é viabilizar sua reeleição ou 

a eleição do seu sucessor. Assim, o governante assume políticas com objetivo de vencerem 

as eleições. Nordhaus (1975) inspirou uma série de estudos sobre ciclos políticos 

oportunistas. 

Hibbs (1977) introduziu uma perspectiva ideológica na motivação dos políticos, ou 

seja, quando se elege este ou aquele candidato também se elege uma política pré-

determinada por ele próprio ou pelo partido que ele representa. Dessa forma, os políticos 

após eleitos procuram implantar as políticas escolhidas pelos seus eleitores. O estudo de 

Hibbs (1977) foi aquele que deu origem ao modelo partidário dos ciclos políticos eleitorais. 

A principal diferença entre o modelo oportunista e o modelo partidário é que o 

político oportunista não se importa com os tipos de políticas implementadas durante o seu 

mandato, enquanto o político ideológico prioriza em seu governo políticas que favoreçam o 

seu eleitorado. Assim, o modelo oportunista olha para o eleitor mediano que não possui 

muitas informações, já o modelo ideológico assume que eleitores de diferentes ideologias 

tem prioridades diferentes, tendo preferência por determinado tipo de política. 
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Tanto Nordhaus (1975) quanto Hibbs (1977) utilizam-se em seus trabalhos da Curva 

de Philips, que demonstra o trade-off entre inflação e desemprego. Nordhaus (1975) 

constatou que o político governante estimula a redução da taxa de desemprego ao mínimo 

possível para se colocar como competente perante os eleitores. Já o modelo ideológico de 

Hibbs (1977) conclui, a partir do mesmo instrumento de análise, que partidos de direita 

aceitam maiores níveis de desemprego em detrimento de uma inflação baixa e, que os 

partidos de esquerda aceitam maiores níveis inflacionários em compensação à um nível de 

desemprego mais baixo. 

Na linha dos ciclos oportunistas racionais, Rogoff e Sibert (1988) e Rogoff (1990) 

são os autores pioneiros que inseriram no modelo o viés racional do eleitor, considerando 

que estes possuem níveis imperfeitos de informação, mas que buscam fazer a avaliação da 

competência do político governante a partir de suas políticas. A partir dessa ótica, as ações 

do político governante para se colocar como competente provocam os ciclos econômicos 

eleitorais. 

Alesina (1987) foi o autor que introduziu o viés racional no modelo de ciclo 

partidário eleitoral para a relação entre governante e eleitor. No entanto, mantêm-se as 

preferências ideológicas dos partidos políticos, ou seja, partidos de esquerda preferem 

menor desemprego e partidos de direita preferem menor inflação. Com isso, o autor 

consegue destacar a trajetória temporal da política econômica, além do seu sentido de 

minimizar desemprego ou inflação. Assim, no curto prazo, com a alternância de poderes, a 

política econômica de um partido ampliaria o bem-estar de determinada parcela da 

população, enquanto a política de outro partido privilegiaria outra parcela. O que no longo 

prazo, pode trazer benefícios para toda a população, minimizando efeitos cíclicos. 

Schultz (1995) alega que os modelos tradicionais levam em conta apenas a 

racionalidade do eleitor, negligenciando a racionalidade dos atores principais, nesse caso o 

governo. Assim, ele testou a hipótese de que os ciclos econômicos caracterizados pela 

manipulação pré-eleitoral dependem da segurança dos governantes em relação a sua 

reeleição, encontrando forte e, por vezes, sistemática relação entre manipulação econômica 

e segurança da reeleição pelos governantes.  
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O estudo de Schultz (1995) confirma ainda a característica oportunista dos 

governantes. Isso porque, ao se verem em situação confortável frente à reeleição, eles 

possuem menos estímulos para manipular a economia, já que uma forte intervenção do 

governo para estimular a economia no período pré-eleitoral pode ensejar em complicações 

no período posterior as eleições, como uma forte alta da inflação. E para Schultz (1995), o 

inverso também é verdadeiro, isto é, quando o governo se vê em situação complicada para 

reeleição, ele assume o risco de intervir fortemente na economia a fim de criar um boom 

econômico que influencie positivamente os votos a seu favor nas eleições. Tal risco 

compreende a possibilidade de o eleitor perceber as manipulações econômicas feitas pelo 

governo e, assim, taxá-lo como mau gestor e o punir nas eleições seguintes. 

Drazen (2001) fez uma revisão de trabalhos teóricos e empíricos realizados durante 

vinte e cinco anos de estudos sobre ciclos econômicos eleitorais e elencou sete 

regularidades sobre esses períodos: 

(i) Condições da economia agregada, principalmente renda per capita, 

taxa de crescimento econômico e índice de inflação, têm impacto 

significante nos padrões de votos americanos e de outros países; 

(ii) Não há incremento significante da atividade econômica agregada em 

períodos pré-eleitorais em países como EUA ou membros da OCDE; 

(iii) Em muitos países da OCDE é nítido o avanço da inflação no período 

pós-eleitoral. Nos EUA isso ocorreu apenas até 1979; 

(iv) Existem evidências de incremento nas taxas de crescimento 

monetário em vários países. Nos EUA, isso ocorreu entre os anos 60 

e 80 e não existe evidência de ciclos eleitorais na taxa de fundos 

federais; 

(v) Existe um efeito partidário claro na atividade econômica nos EUA, 

com a atividade econômica sendo significantemente mais alta nos 

dois anos iniciais de mandato dos Democratas do que dos 

Republicanos; 

(vi) Não há consenso sobre o papel da política monetária ou inflação na 

condução partidária, havendo uma grande variação de visões; 
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(vii) Existem evidências de incrementos pré-eleitorais nas transferências e 

outros instrumentos de política fiscal em um grande número de 

países. Nos EUA, esses efeitos são mais evidentes antes de 1980. 

Mais recentemente, é possível verificar uma tendência internacional para que os 

bancos centrais tenham maior autonomia e a política monetária não seja controlada 

diretamente pelo governo. Com isso, os governantes vêm perdendo margem de manobra 

para alavancar o desempenho econômico via estratégias na política monetária – como, por 

exemplo, manipulações da taxa juros – e passam a concentrar seus esforços na política 

fiscal. Drazen (2001) reforça essa ideia dizendo que alguns países nos quais foram 

verificados ciclos econômicos são considerados de alta independência do banco central e 

que, portanto, a política monetária não estaria sob influência direta dos governantes e, 

assim, os esforços do governo estariam concentrados na política fiscal. 

Do trabalho de Drazen (2001), devem ser trazidos para este estudo os aspectos 

relativos comportamento da inflação no período pré e pós-eleitoral, do efeito partidário na 

política econômica vigente e do aumento das transferências e da expansão fiscal nos 

períodos pré-eleitorais. Outro aspecto relevante para esta pesquisa, que pode ser extraída do 

trabalho de Drazen (2001), é o fato do baixo consenso sobre a influência da política 

econômica no contexto dos ciclos econômicos, enquanto existem diversas confirmações de 

que a manipulação da política fiscal é uma ferramenta comum aos governos que desejam se 

reeleger. 

Seguindo este raciocínio, ao longo dos anos, são vários os registros na literatura 

mostrando a influência das eleições nos resultados fiscais em diversos países. Tufte (1978) 

analisou a economia de 27 países e encontrou evidências que apontam na direção de que os 

governos estimulam a economia em curto prazo, no período próximo a eleição, ampliando 

as condições de bem-estar do eleitorado, através do incremento da “renda real disponível”, 

com objetivo de obter reconhecimento do eleitorado através de votos. Além disso, Tufte 

(1978), ainda verificou que historicamente nos Estados Unidos a taxa de desemprego e de 

inflação tiveram comportamentos que indicam os ciclos econômicos eleitorais, isto é, em 

anos eleitorais, as taxas de desemprego e de inflação apresentaram índices menores que os 

demais anos de mandato e favoráveis à reeleição do partido governista.  
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Na mesma linha, Bartels (2009) verificou que os ciclos econômicos eleitorais nos 

EUA eram influenciados pelas ideologias partidárias, onde, no ano eleitoral, Republicanos 

e Democratas aceitavam níveis diferentes de desemprego e de inflação. Enquanto os 

Democratas priorizam baixo desemprego e uma inflação mais alta, os Republicanos 

preferem o oposto. Assim, os ciclos econômicos eleitorais apresentavam características 

diferentes, com maiores crescimentos nos anos eleitorais promovidos pelos Republicanos, o 

que ao longo dos anos, fez com que eleitores de baixa renda votassem em um partido que 

menos os beneficiavam (BARTELS, 2009). Percebe-se então, que a ocorrência dos ciclos 

econômicos eleitorais tem consequências indesejadas para grande parcela da população, 

especialmente para aqueles com menores níveis de renda. 

Schuknecht (1998) aponta que nos países em desenvolvimento, no momento das 

eleições, ocorre um aumento de gastos sem que haja necessariamente aumento das receitas. 

Isto indica que o eleitor pode preferir a expansão das despesas por enxergar maior utilidade 

do que na diminuição dos impostos. Já Shi e Svesson (2001) mostram que países em 

desenvolvimento realizam reduções na receita e aumento na despesa de maneira mais 

incisiva que países desenvolvidos, gerando um déficit relativo maior do que nos países 

desenvolvidos nos anos de eleição.  

Na América Latina, entre 1980-1991, Remmer (1993) verificou que, ao contrário do 

que previa a literatura tradicional sobre ciclos políticos econômicos, a concorrência 

eleitoral elevou a capacidade dos governantes para lidar com problemas macroeconômicos. 

Isso porque os governos recém-eleitos adotavam políticas de austeridade para promover a 

recuperação de uma economia que se deteriorava no mandato anterior. Assim, os ciclos 

políticos latino-americanos, ocorridos nesse período, caracterizavam-se por seguidas 

adoções de medidas de reestruturação da economia. Essa particularidade deixa evidente a 

capacidade que governos possuem de manipular os resultados econômicos com objetivos 

eleitorais. 

Kaplan (2011) em seu estudo faz uma análise do período compreendido entre 1961 

e 2009 em dezesseis países latino-americanos, verificando que durante os anos eleitorais é 

frequente a ocorrência de deflação, mesmo que isso prejudique a capacidade do governo de 

promover crescimento econômico e redução do desemprego. Ainda de acordo com o autor, 
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isso ocorre na América Latina devido à estrutura de financiamento dos países da região 

junto ao mercado internacional, o qual é vulnerável à instabilidade política. Isto é, em 

períodos de crise, aumentam as chances de ocorrer fugas de capital do país em curto prazo, 

o que reflete negativamente na economia do país. Além desse aspecto do mercado, existe 

na região um trauma em relação à hiperinflação ocorrida nos anos 80-90. E diante desse 

cenário, os políticos têm optado pelas políticas de austeridade para manutenção de baixos 

índices de inflação e estabilidade econômica ao invés de criarem ciclos econômicos 

eleitorais caracterizados por períodos de recessão e expansão da economia durante o 

mandato do governo. 

No caso do Brasil, estudiosos já demonstraram a ocorrência de ciclos econômicos e, 

também, fiscais entre os períodos de eleições para presidente, governadores e prefeitos 

(FIALHO, 1997; SALVATO et al., 2007; ORAIR et al., 2014). E, alguns trabalhos 

empíricos para os estados brasileiros indicam a ocorrência do aumento tanto das despesas 

quanto das receitas nos anos eleitorais (BITTENCOURT E HILLBRECHT, 2003; 

NAGAKUMA E BENDER, 2006). 

Fialho (1997) verificou a validade da hipótese de que os ciclos políticos seriam uma 

explicação para a política macroeconômica no Brasil, através de um modelo que estimava 

séries temporais ente 1953 e 1995. A autora encontrou uma relação positiva entre a política 

monetária e a taxa de crescimento do PIB com o período eleitoral, validando a suposição de 

que os fatores políticos podem explicar os ciclos ocorridos na economia brasileira. 

Neri e Carega (2000) avaliaram os ciclos políticos de negócios ocorridos nas 

eleições parlamentares de 1986 e presidenciais de 1989, 1994 e 1998 sob a luz das teorias 

propostas por Nordhaus (1975), Hibbs (1977), Rogoff e Sibert (1988) e Alesina (1987) 

através da observação dos níveis de desemprego, inflação e renda. Assim, puderam 

verificar que as eleições de 1986 e 1989 tiveram aspectos oportunistas (expansão pré-

eleitoral e retração pós-eleitoral) e também populistas (resultados mais expressivos nas 

camadas mais pobres da população). Em 1994, apesar de o período pré-eleitoral ter sido 

semelhante às eleições anteriores, o resultado econômico pós-eleições foi melhor que o 

período anterior ao pleito, sendo este fato associado à reforma política que possibilitou a 

reeleição presidencial. Em 1998, a característica oportunista das eleições foi atribuída ao 
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fato de que o governo postergou medidas econômicas impopulares para o período seguinte 

ao pleito, já que as diferenças de desempenho pré e pós-eleições é substancialmente 

pequeno devido aos acontecimentos na economia internacional.  

Do ponto de vista analítico, a contribuição do trabalho de Neri e Carega (2000) que 

deve ser trazida para este trabalho é que, ao se estudar os ciclos políticos brasileiros, os 

aspectos contextuais devem ser observados. Tendo em vista que em democracias recentes, 

como é o caso do Brasil e da América Latina, para se captar os efeitos dos ciclos políticos é 

necessário contextualizar políticas e medidas econômicas adotadas à época das eleições. 

Tal ponto vai de encontro ao que estudaram na América Latina os autores Remmer (1993) e 

Kaplan (2011), de que o contexto local, muito semelhantes entre nesse grupo de países, tem 

forte interferência nas políticas econômicas adotadas pelos governos no poder.  

Bittencourt e Hillbrecht (2003) utilizaram um modelo de painel dinâmico e 

encontraram resultados fiscais semelhantes para todos os estados brasileiros no período 

entre 1983 e 2000. A conclusão dos autores foi de que a despesa pública é fortemente 

afetada pela proximidade das eleições e de que a receita é incrementada em ano eleitoral. 

Nakaguma e Bender (2006) investigam as causas principais dos ciclos eleitorais na 

política fiscal dos estados brasileiros, decompondo os ciclos políticos e procurando 

verificar o oportunismo dos governantes. O resultado mais relevante do trabalho desses 

pesquisadores é de que o eleitor responde positivamente ao oportunismo político nas 

despesas e receitas e despesas governamentais. Porém, os autores afirmam que isso vem 

decrescendo ao longo das eleições. 

Salvato et al. (2007) testaram, através de um modelo autorregressivo e média móvel, 

a hipótese de que os formuladores de política econômica no Brasil não se preocupam 

exclusivamente com a maximização do bem-estar, mas também a maximização das suas 

chances de reeleição, afetando o comportamento das séries econômicas nos períodos 

anterior e posterior às eleições. Assim, encontraram evidências estatísticas significantes de 

manipulação oportunista pré-eleitoral sobre a taxa de juros no período seguinte à 

implantação do Plano Real, bem como nas taxas de desemprego e crescimento do PIB. 

Esses autores também não rejeitam a hipótese de oportunismo político nos gastos públicos 

e no déficit do governo. 
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Orair et al. (2014) testou a existência de ciclos eleitorais das transferências do 

governo federal, aplicando a metodologia de modelagem de espaço de estados e 

considerando a existência de ciclos nas três esferas de governo – federal, municipal e 

estadual, e encontrou variações qualitativas nos ciclos de cada ente federado, ou seja, 

menor grau de influência das eleições municipais na direção da esfera local para as esferas 

estadual e federal. Orair et al. (2014) também encontra relação entre ciclos bienais das 

transferências do governo federal e dos investimentos dos demais entes federados, 

coincidindo com os períodos eleitorais. 

Contudo, intensifica-se a tendência para maior transparência da política fiscal e 

independência dos bancos centrais, o que torna cada vez mais difícil para o governo 

manipular os resultados econômicos com objetivo eleitoral (KAPLAN, 2011; 

NAKAGUMA E BENDER, 2010). Com isso, alguns trabalhos sobre ciclo econômico 

eleitoral vêm encontrando resultados nulos, tal qual o trabalho de Gonçalves e Fenolio 

(2007) que verificou a influência do calendário eleitoral na política monetária brasileira, 

investigando se o Banco Central teve uma atuação política no período investigado. Os 

autores verificaram que não há evidências que comprovem que a taxa de juros tenha sido 

manipulada com fins eleitorais, rejeitando a hipótese de ciclo na política monetária, 

reforçando a ideia de independência do Banco Central. Esse estudo enfatiza ainda mais a 

ideia de que os ciclos políticos brasileiros se concentram na arena fiscal. 

Com base nessas referências, este trabalho investiga o viés oportunista dos governos 

presidenciais brasileiros no período seguinte à implantação do PBF. Isso porque, como o 

público-alvo do PBF – assim como os beneficiários de qualquer programa de transferência 

de renda condicionada – é composto pela população pobre ou extremamente pobre, para a 

qual se considera precário o acesso à informação de qualidade, bem como sua capacidade 

analítica para tomada de decisão. Assim, esses eleitores podem ser capturados mais 

facilmente pela ideologia e pelo oportunismo político dos governantes. 

O estudo contribui para a literatura sobre ciclos eleitorais no Brasil, com foco no 

Programa Bolsa Família, que se insere no contexto dos programas de transferência de renda 

às camadas mais pobres da população, os quais têm por finalidade expandir garantir a 

segurança social e incrementar o estado de bem-estar em que vivem essas famílias. E, pelo 
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fato desses programas terem se tornado tão populares no mundo todo, o trabalho pode ter 

alcance e interesse para além do caso brasileiro.  

No próximo bloco, apresento um panorama dos programas de transferência de renda 

condicionada no mundo e, também, do Bolsa Família no contexto brasileiro. 

 

2.3. Os Programas de Transferência de Renda e o Bolsa Família 

A partir de 1997, houve no mundo uma grande expansão dos programas de 

transferência de renda condicionada. O México, através do PROGRESA, foi o primeiro 

país a lançar esse tipo de programa, o qual condiciona o recebimento pelas famílias pobres 

de uma quantia mensal em dinheiro ao cumprimento de condicionalidades, geralmente nas 

áreas de saúde e educação. Até mesmo pelas características comuns aos países, esses 

programas são muito populares na da América Latina, sendo presentes, por exemplo, na 

Colômbia, na Jamaica, em Honduras, na Nicarágua, entre outros (RAWLINGS e RUBIO, 

2005). Porém, os programas de transferência de renda se disseminaram pelos diversos 

continentes, estando presentes também na Turquia, Índia, África do Sul, Tanzânia, 

Indonésia, etc.  

As figuras a seguir ilustram bem o processo de popularização dos programas de 

transferência de renda no mundo todo. 

 

Figura 1 – Programas de Transferência no Mundo em 1997
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Fonte: Fiszbein e Schady (2009, p.4) 

 

Figura 2 – Programas de Transferência no Mundo em 2008 

 

Fonte: Fiszbein e Schady (2009, p.4) 

Apesar de cada país ter o seu formato e as suas exigências, o ponto comum aos 

programas de transferência de renda condicionada é que, a partir do cumprimento das 

condicionalidades pelas famílias beneficiárias, o ciclo da pobreza seja quebrado no curto 

(através do incremento de renda imediata) e no longo prazo (através do acúmulo de capital 

humano), possibilitando as famílias se emanciparem em algum momento. Além disso, o 

programa estreita o relacionamento entre o Estado e a sociedade mais carente, fazendo com 

que a população pobre se sinta parte da sociedade (RAWLINGS e RUBIO, 2005). 

Rawlings e Rubio (2005) ainda afirmam que os programas de transferência de renda 

condicionada podem ser vistos como uma resposta às falhas do sistema tradicional de 

amparo social, tais como hospitais e escolas, que são subutilizados pelos pobres por uma 

série de dificuldades de acesso, custeio, entre outras. Porém, o programa de transferência de 

renda não substitui às demais ações sociais, pelo contrário, seu sucesso depende de 

unidades de saúde e escolares de boa qualidade para absorver uma nova demanda que não 

acessava esses serviços. 
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Seguindo a tendência mundial, o governo brasileiro em 2003 lançou o PBF, através 

da Medida Provisória nº 132 de 20 de outubro de 2003, para unificar a gestão e a execução 

das ações de transferência de renda já existentes no Governo Federal, em especial o Bolsa 

Escola, o Cartão Alimentação, a Bolsa Alimentação, o Auxílio-Gás e o Cadastro Único 

(BRASIL, 2004). O público-alvo do PBF são famílias em situação de pobreza e de extrema 

pobreza. Além da transferência de renda direta, o programa conta ainda com duas outras 

vertentes que visam a redução imediata da pobreza e sua perpetuação, são elas: (i) o 

compromisso com as condicionalidades, que incentivam o acesso pelos beneficiários a 

direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e (ii) ações 

complementares, que promovem oportunidades e condições para superar a pobreza de 

forma sustentável (MDS, 2015). As peculiaridades do PBF serão elencadas na subseção 

seguinte. 

 

2.3.1. Especificidades do Bolsa Família 

O PBF é um programa federal, porém para a efetividade da sua gestão e execução 

existem atividades descentralizadas e desempenhadas pelo Distrito Federal, estados e 

municípios. Em nível federal, a operacionalização e gestão do programa são de 

responsabilidade da Secretaria de Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do 

Desenvolvimento Social – Senarc/MDS, além disso, entre suas competências estão a 

formulação de procedimentos e instrumentos de gestão, apoio técnico e financeiro aos 

estados e municípios, comunicação com gestores e beneficiários, articulação com outros 

órgãos e avaliação e monitoramento do PBF. O operador do programa em nível nacional é a 

Caixa Econômica Federal que é a responsável pela emissão dos cartões e pagamento das 

bolsas aos beneficiários. Os estados são responsáveis pela coordenação intersetorial e 

articulação para acompanhamento das condicionalidades, pela capacitação e apoio técnico 

aos municípios, pela execução dos recursos financeiros destinados ao estado e pelo 

fortalecimento do controle e da participação social. Nos municípios, são realizadas a 

atividades locais do PBF, tais como a articulação entre as ações de saúde, assistência social 

e educação, a gestão dos benefícios, a execução dos recursos financeiros destinados à 

cidade, o acompanhamento e fiscalização das ações e fortalecimento do controle e 
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participação social. Além disso, é responsabilidade do município a inscrição das famílias no 

Cadastro Único (MDS, 2015). 

As condicionalidades na área de educação são verificadas através da matrícula e da 

frequência mensal escolar dos jovens e crianças pertencentes às famílias beneficiárias. Já as 

condicionalidades de saúde são verificadas pelo comparecimento para vacinação 

recomendada pelas equipes de saúde às crianças e, também, para medição e 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Ainda no que se refere à 

saúde, as gestantes devem comparecer em consultas nas unidades de saúde e realizar o pré-

natal. Esses condicionantes para participação no PBF tem o objetivo de (i) garantir o 

oferecimento dos serviços de saúde e educação pelo poder público, (ii) identificar os 

quadros de vulnerabilidade das famílias, (iii) encaminhar famílias vulneráveis aos serviços 

de assistência social e (iv) contribuir para o desenvolvimento saudável e para a educação 

das crianças e jovens, garantindo melhores condições para que estes possam vencer o ciclo 

da pobreza (MDS, 2015). 

Atualmente, para efeitos do PBF, as linhas de pobreza e extrema pobreza se 

caracterizam pela renda familiar mensal per capita de até R$ 154,00 e R$ 77,00, 

respectivamente (CAIXA, 2015). Em julho de 2015 constavam inscritas no Cadastro Único 

do Governo Federal mais de 26 milhões de famílias, das quais 13,8 milhões receberam a 

Bolsa Família no valor médio de R$ 164,86. No mesmo mês, foram transferidas para essas 

famílias mais de R$ 2,2 bilhões (MDS, 2015).  

Constituem o público-alvo do PBF, as famílias que se encontram em situação de 

pobreza e extrema pobreza. As famílias em extrema pobreza são definidas pela renda 

mensal por integrante da família de R$ 77,00, já as famílias pobres se caracterizam pela 

renda per capita entre R$ 77,01 e 154,00. As famílias pobres só participam do programa se, 

em sua composição, existam grávidas e crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. E, para 

que possam se candidatar ao PBF, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal e com dados atualizados há, pelo menos, dois anos 

(CAIXA, 2015). 

 Apesar de se inscrever no Cadastro Único ser um pré-requisito para participação das 

famílias no PBF, a inscrição não implica em entrada automática, bem como não garante o 
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recebimento da bolsa. A seleção para inclusão das famílias e recebimento dos benefícios do 

PBF se dá de forma automatizada (via sistema) pelo MDS – mês a mês, e depende do 

número de famílias beneficiadas no município em relação à estimativa de famílias em 

situação vulnerável na localidade, dando dinamicidade ao programa que insere e retira 

famílias mensalmente (MDS, 2015).  E, mesmo se a família selecionada já estiver inscrita 

em outro programa federal, desde que atendam aos critérios do PBF, elas continuam tendo 

direito ao benefício. A seguir, apresento os requisitos para o recebimento das bolsas, bem 

como os requisitos específicos para cada tipo de benefício na Tabela 01 (CAIXA, 2015):  

 Inclusão da família, pela prefeitura, no Cadastro Único; 

 Seleção pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

 No caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas de 

pré-natal, conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde; 

 Participação em atividades educativas ofertadas pelo Ministério da Saúde 

sobre aleitamento materno e alimentação saudável, no caso de inclusão 

de nutrizes;  

 Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos; 

 Acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos; 

 Garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e 

adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 17 

anos. 

Tabela 01 – Requisitos para cada Tipo de Benefício 
Tipo de 

Benefício 
Requisitos Específicos Valor Mensal  

Básico 

Concedido às famílias em situação de extrema 

pobreza com renda mensal de até R$77,00 por 

pessoa. 

R$ 77,00 

Variável 

Concedido para famílias pobres e extremamente 

pobres, que tenham em sua composição gestantes, 

nutrizes, crianças e adolescentes de 0 a 16 anos 

incompletos.  

R$ 35,00 e cada família pode 

acumular até 5 benefícios por 

mês, ou seja, R$ 175,00. 

Variável de 0 a 

15 anos 

Destinado a famílias que tenham em sua 

composição, crianças e adolescentes de zero a 15 

anos de idade. 

R$ 35,00 

Variável à 

Gestante 

Destinado às famílias que tenham em sua 

composição gestante. Podem ser pagas até nove 

parcelas consecutivas a contar da data do início do 

pagamento do benefício, desde que a gestação tenha 

sido identificada até o 9º mês. 

R$ 35,00 
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Variável à 

Nutriz 

Destinado às famílias que tenham em sua 

composição crianças com idade entre 0 e 6 meses. 

Podem ser pagas até seis parcelas mensais 

consecutivas a contar da data do início do 

pagamento do benefício, desde que a criança tenha 

sido identificada no Cadastro Único até o sexto mês 

de vida. 

R$ 35,00 

Variável Jovem 

Destinado às famílias que se encontrem em situação 

de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em 

sua composição adolescentes entre 16 e 17 anos. 

R$ 42,00 por mês e cada família 

pode acumular até dois benefícios, 

ou seja, R$ 84,00 

Para Superação 

da Extrema 

Pobreza 

Destinado às famílias que se encontrem em situação 

de extrema pobreza. Cada família pode receber um 

benefício por mês. 

O valor do benefício varia em 

razão do cálculo realizado a partir 

da renda por pessoa da família e 

do benefício já recebido no 

Programa Bolsa Família. 

Observação: As famílias em situação de extrema pobreza podem acumular o benefício Básico, o Variável e o 

Variável Jovem, até o máximo de R$ 336,00 por mês. Como também, podem acumular um benefício para 

Superação da Extrema Pobreza. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Caixa (2015). 

 

 Para operacionalização dos pagamentos, o MDS e a Caixa acordam semestralmente 

um calendário operacional, constando os valores e a periodicidade dos repasses do governo 

ao operador. Já o pagamento dos benefícios às famílias ocorre, geralmente, nos últimos dez 

dias úteis de cada mês, de acordo com o último número do Número de Identificação Social 

– NIS. Somente a partir da data prevista no calendário de pagamentos é que o beneficiário 

poderá sacar sua bolsa. O saque deverá ocorrer até o limite de noventa dias do depósito do 

benefício, sob pena de recolhimento dos saldos não sacados após esse prazo (MDS, 2015).  

 Como forma de manter o foco do programa nas famílias em condições realmente 

vulneráveis, foram criados mecanismos de controle, através dos quais, famílias são 

retiradas e inseridas no PBF. Os principais motivos pelas saídas das famílias são a falta de 

atualização cadastral e a melhoria de renda, o que torna essas famílias inadequadas ao perfil 

do programa. Outras razões pelas quais as famílias podem ser retiradas do programa estão 

ligadas ao não cumprimento das condicionalidades de educação e saúde, porém isso 

acontece apenas em última instância, pois o objetivo do programa é garantir o acesso dessas 

famílias aos serviços públicos e, se isso não ocorre, pode ser mais um sinal de 

vulnerabilidade da família (MDS, 2015).  

Para garantir a segurança dos beneficiários, mesmo que a renda atinja até meio 

salário mínimo por pessoa da família, a chamada Regra de Permanência garante que o 

benefício ainda pode ser pago por até dois anos, desde que atualizadas as informações no 
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Cadastro Único. Ainda há a opção de as famílias saírem voluntariamente do PBF, desde 

que peçam o desligamento junto ao seu município. Para esses casos, o chamado Retorno 

Garantido prevê que, no prazo de até 36 meses após a saída voluntária dos beneficiários, 

caso a família volte a se enquadrar nos critérios do PBF, ela poderá voltar a receber o 

benefício sem ter de se submeter a um novo processo de seleção (MDS, 2015). 

 

2.3.1.1. Mudanças relevantes no Bolsa Família desde 2004 

 De acordo com a lei que criou o PBF (BRASIL, 2004), os valores dos benefícios e 

os valores referenciais para caracterização de situação de pobreza ou extrema pobreza 

podem ser majorados pelo Poder Executivo, em razão da dinâmica socioeconômica do país 

e de estudos técnicos sobre o tema, devendo esse, compatibilizar a quantidade de 

beneficiários e de benefícios financeiros específicos do Programa Bolsa Família com as 

dotações orçamentárias existentes. Assim, a maior parte os aumentos nas bolsas e das 

linhas de pobreza e extrema pobreza são concedidos via decreto presidencial, ou seja, não 

precisam ser levados ao Poder Legislativo para apreciação desde que haja previsão 

orçamentária para suportar essas concessões.  

Desde a implantação do programa aconteceram mudanças relevantes que devem ser 

consideradas neste trabalho no que tange aos valores das bolsas, tipos de benefício e ajustes 

nas linhas de pobreza e extrema pobreza. Nas tabelas a seguir, apresento um sumário das 

principais alterações sofridas desde 2004 nas regras do programa.  

 

Tabela 02 – Resumo das Alterações nas Linhas de Pobreza e Extrema Pobreza 
 

Legislação Linhas de Pobreza 
Renda Familiar per capita 

(R$) 

 
Decreto Data Efeito Art. Status Pobreza 

Extrema 

Pobreza 

Inicial 5.209 17/09/2004 17/09/2004 18 Art. Revogado 100,00 50,00 

1ª Mudança 5.749 11/04/2006 11/04/2006 18 Art. Revogado 120,00 60,00 

2ª Mudança 6.824 16/04/2009 16/04/2009 18 Art. Revogado 137,00 69,00 

3ª Mudança 6.917 30/07/2009 01/09/2009 18 Art. Revogado 140,00 70,00 

4ª Mudança 8.232 30/04/2014 01/06/2014 18 Art. Vigente 154,00 77,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 03 – Resumo das Alterações no Benefício Básico 
 Legislação Benefício Básico Valor da Bolsa (R$) 

Decreto Data Efeito Art. Status Pobreza 
Extrema 

Pobreza 

Inicial* 5.209 17/09/2004 17/09/2004 19 I Art. Revogado - 50,00 

1ª Mudança 6.157 16/07/2007 01/08/2007 19 I Art. Revogado - 58,00 

2ª Mudança 6.491 26/06/2008 01/07/2008 19 I Art. Revogado - 62,00 

3ª Mudança 6.917 30/07/2009 01/09/2009 19 I Art. Revogado  68,00 

4ª Mudança 7.447 01/03/2011 01/04/2011 19 I Art. Revogado - 70,00 

5ª Mudança 8.232 30/04/2014 01/06/2014 19 I Art. Vigente - 77,00 

* Valor definido pela Lei 10.836/2004 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Tabela 04 – Resumo das Alterações no Benefício Variável 

 

Legislação Benefício Variável Valor da Bolsa (R$) 

Decreto Data Efeito Art. Status Pobreza 
Extrema 

Pobreza 

Inicial* 5.209 17/09/2004 17/09/2004 19 II Art. Revogado 15,00 a 45,00 15,00 a 45,00 

1ª Mudança** 6.157 16/07/2007 01/08/2007 19 II Art. Revogado 18,00 a 54,00 18,00 a 54,00 

2ª Mudança 6.491 26/06/2008 01/07/2008 19 II Art. Revogado 20,00 a 60,00 20,00 a 60,00 

3ª Mudança 6.917 30/07/2009 01/09/2009 19 II Art. Revogado 22,00 a 66,00 22,00 a 66,00 

4ª Mudança 7.447 01/03/2011 01/04/2011 19 II Art. Revogado 32,00 a 96,00 32,00 a 96,00 

5ª Mudança 8.232 30/04/2014 01/06/2014 19 II Art. Vigente 35,00 a 175,00 35,00 a 175,00 

* Valor definido pela Lei 10.836/2004 

** Inclui Gestantes, Nutrizes, Crianças de 0 a 15. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 05 – Resumo das Alterações no Benefício Variável Vinculado Adolescente 
 Legislação Benefício Variável Vinculado Adolescente* Valor da Bolsa (R$) 

Decreto Data Efeito Art. Status Pobreza Extrema Pobreza 

Inicial 6.917 30/07/2009 01/09/2009 19 III Art. Revogado 33,00 a 66,00 33,00 a 66,00 

1ª Mudança 7.447 01/03/2011 01/04/2011 19 III Art. Revogado 38,00 a 76,00 38,00 a 76,00 

2ª Mudança 8.232 30/04/2014 01/06/2014 19 III Art. Vigente 42,00 a 84,00 42,00 a 84,00 

* Adolescentes de 16 a 17 anos matriculados em estabelecimento de ensino 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 06 – Resumo das Alterações no Benefício para Superação da Extrema Pobreza 

 
Legislação para Superação de Extrema Pobreza Valor da Bolsa 

Extrema Pobreza Decreto Data Efeito Art. Status 

Inicial 7.758 15/06/2012 15/06/2012 19 V 
Art. 

Revogado 

Resultado da diferença entre R$ 70,01 e 

a soma per capita de R$ 70,00, 

multiplicado pela quantidade de 

membros da família, arredondado ao 

múltiplo de R$ 2,00 imediatamente 

superior 

1ª Mudança 7.852 30/11/2012 30/11/2012 19 V 
Art. 

Revogado 

Resultado da diferença entre R$ 70,01 e 

a soma per capita de R$ 70,00, 

multiplicado pela quantidade de 

membros da família, arredondado ao 

múltiplo de R$ 2,00 imediatamente 

superior 

2ª Mudança 7.931 30/04/2014 01/06/2014 19 V 
Art. 

Vigente 

Resultado da diferença entre R$ 77,01 e 

a soma per capita R$ 77,00, 

multiplicado pela quantidade de 

membros da família, arredondado ao 

múltiplo de R$ 2,00 imediatamente 

superior 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O cerne da investigação desse trabalho são os números resultantes da gestão e 

execução do PBF na esfera federal e sua relação com os períodos eleitorais. No entanto, 

para que ocorra o ciclo eleitoral no PBF, o governo, através do MDS, precisa adotar uma ou 

mais medidas que impactem o programa de forma que os benefícios sejam ampliados aos 

seus participantes, tais como: (i) aumentar os valores das bolsas repassadas as famílias já 

beneficiárias do programa; (ii) incluir mais famílias como beneficiárias do PBF, 

aumentando os gastos com o programa; (iii) alterar as regras do programa, tais como alterar 

as linhas de pobreza e extrema pobreza e alterar as condicionantes para recebimento das 

bolsas variáveis, para que mais pessoas possam se beneficiar do programa; entre outras. 

Essas decisões estratégicas, além de impactarem os números da execução do PBF, devem 

ser operacionalizadas pela Caixa, naquilo que lhe couber. 

De modo a evitar a vinculação do PBF a qualquer candidato ou partido, existem 

uma série de recomendações e condutas vedadas, estas que serão expostas na seção a 

seguir. 
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2.3.1.2. Vedações no PBF no Período Eleitoral 

 Nas eleições de 2014, a Senarc, através dos Informes n
os

 418 e 433, informou aos 

gestores do PBF quais são as condutas que devem continuar e que são vedadas em período 

eleitoral. Dentre elas, o aspecto mais relevante para este trabalho é de que as rotinas de 

cadastramento das famílias e as rotinas de gestão do programa devem ser mantidas mesmo 

em período eleitoral, tendo em vista que por se tratar de um programa continuado, previsto 

em lei e com orçamento definido, a legislação eleitoral permite sua continuidade em 

qualquer tempo. No entanto, algumas práticas são vedadas, especialmente aquelas que 

vinculam o PBF a qualquer partido ou candidato, as quais listo em seguida (MDS, 2014). 

 

Tabela 07 – Condutas Recomendadas para o PBF em Período Eleitoral 
CONDUTAS VEDADAS AÇÕES QUE DEVEM SER MANTIDAS 

 É proibido associar o Programa Bolsa Família ou 

o Cadastro Único a qualquer candidato, partido 

político ou coligação, tanto no âmbito das eleições 

estaduais quanto no da eleição federal. O Gestor 

Municipal do PBF e outros funcionários ligados à 

gestão não devem participar de comícios, carreatas, 

distribuição de panfletos e demais eventos, se 

estiverem no exercício da função ou se essas 

atividades ocorrerem durante o horário de 

expediente regular; 

 Caso o Gestor Municipal do PBF ou outros 

funcionários sejam candidatos, devem estar 

afastados de suas atividades oficiais e atribuições 

até o próximo dia 5 de julho. Não poderão utilizar 

as logomarcas e os slogans do Bolsa Família, do 

Cadastro Único ou do Governo Federal em sua 

campanha política e propagandas eleitorais; 

 É proibido utilizar a logomarca e o slogan do 

Governo Federal, a logomarca do Programa Bolsa 

Família e a logomarca do Cadastro Único em 

qualquer suporte. E, quando já existentes em 

qualquer material, deverão ser apagadas ou 

cobertas; 

 Devem ser apagados a logomarca e o slogan do 

Governo Federal, assim como a logomarca do 

Programa Bolsa Família e a do Cadastro Único, das 

propriedades digitais durante o período eleitoral; 

 É proibido ceder e/ou utilizar bens públicos para 

fins eleitorais; 

 É proibido utilizar, para fins eleitorais, a base de 

dados do Cadastro Único e a relação dos 

 Atendimento ao público; 

 Ações de cadastramento, Atualização e Revisão 

Cadastral, tanto por visita domiciliar, quanto em 

postos de cadastramento; 

 Ações de busca ativa e de cadastramento 

diferenciado de populações tradicionais ou públicos 

específicos; e 

 Atividades regulares da gestão do PBF, como 

administração de benefícios, acompanhamento 

familiar, registro das condicionalidades etc. 

 O envio de cartões às famílias beneficiárias do 

Bolsa Família cabe exclusivamente à Caixa 

Econômica Federal (CAIXA), e a entrega será 

sempre feita pelos Correios. Tal atividade 

continuará a ser realizada, mesmo nos três meses 

que antecedem as eleições.  
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beneficiários do Bolsa Família no município. As 

informações pessoais das famílias são sigilosas. 

 É proibido ceder Servidor público ou Empregado 

da administração direta ou indireta federal, estadual, 

distrital ou municipal para comitês de campanha 

eleitoral de candidato, partido político ou coligação, 

durante o horário de expediente normal, mesmo que 

de férias, a menos que o servidor ou o empregado 

esteja licenciado. 

 É proibido mobilizar beneficiários para qualquer 

atividade vinculada à campanha eleitoral; e 

 É vedada a utilização dos recursos do Índice de 

Gestão Descentralizada (IGD) por candidatos nem 

colocados à disposição de qualquer pessoa ou 

entidade envolvida na campanha eleitoral, bem 

como os bens comprados com recursos do IGD. 

 Nos três meses que antecedem a eleição, os 

cartões novos emitidos e enviados pela Caixa às 

famílias não podem conter a marca nem o slogan do 

Governo Federal.  

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos Informes aos Gestores n
os

 418 e 433 da Senarc/MDS 

 

  Mesmo com esses cuidados para não associar a imagem do PBF à candidato ou 

partido, é possível que os eleitores associem o programa de transferência de renda ao 

governo vigente tanto no Brasil quanto em outros países, o que vai ser explorado na seção 

seguinte. 

 

2.3.2. Os Programas de Transferência de Renda e seu Impacto em Eleições  

 Existem na literatura, diversos registros da relação entre gastos sociais e eleições, 

especialmente dos programas de transferência renda, os quais são podem ser utilizados em 

curto prazo para aumento da renda real dos eleitores (TUFTE, 1978). Ilustrando melhor, 

existem autores que apontam em seus trabalhos para a influência positiva do Programa 

Bolsa Família na reeleição do governo brasileiro nas eleições de 2006 (HUNTER E 

POWER, 2007; NICOLAU E PEIXOTO, 2007; ZUCCO E POWER, 2013; ZUCCO, 

2013).  

 Hunter e Power (2007) analisaram a vitória de Lula nas eleições presidenciais 

brasileiras de 2006, mesmo com os escândalos de corrupção que envolveram seu partido e 
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governo. Os autores verificaram que a população com níveis de segurança e escolaridade 

menores tiveram um papel central na reeleição do presidente, já que por serem mais pobres 

foram mais facilmente persuadidos pelos benefícios gerados pelos aumentos do salário 

mínimo e pelo PBF que ampliaram o poder de consumo das classes mais pobres da 

população.  

 Nicolau e Peixoto (2007) verificaram que quais foram os determinantes dos votos 

que Lula obteve em 2006 e, através de testes econométricos, concluíram que o PBF teve 

papel determinante nessa eleição. Comparando as eleições de 2002 e 2006, os autores 

verificaram que, mesmo tendo o mesmo percentual de votos no segundo turno das eleições, 

o perfil social da sua base eleitoral havia mudado. Para isso, identificaram o perfil social 

dos eleitores de Lula de 2002 e 2006 e compararam esses cenários. Em 2002, a base 

eleitoral de Lula era composta pelos eleitores que viviam em cidades com melhor situação 

social. Porém, em 2006, o inverso foi verificado, ou seja, os eleitores de Lula foram aqueles 

que viviam nas cidades mais pobres. Assim, Nicolau e Peixoto (2007) concluem que o PBF 

teve papel central nessa inversão de votos ocorrida entre 2002 e 2006. Zucco e Power 

(2013) corroboraram com os resultados apresentados por Nicolau e Peixoto (2007) ao 

contestarem um estudo realizado por Bohn (2011). Esses pesquisadores afirmam em seu 

artigo que o PBF teve um papel central nas eleições de 2006. Importante ao ponto de mudar 

o perfil sócio econômico das bases eleitorais de Lula. 

 E, essa realidade não é exclusiva do PBF Brasil. Na mesma linha de estudos, Ana de 

la O (2013) verificou, através de um experimento randomizado controlado, que no México 

o Progresa – programa pioneiro de transferência de renda condicionada teve o mesmo 

efeito do PBF sobre as bases eleitorais brasileiras de Lula, ou seja, o Progresa incrementou 

significativamente a performance eleitoral do presidente em exercício nas eleições de 2000. 

A autora identificou, também, que o Progresa estimulou um maior comparecimento às 

urnas pelos eleitores das comunidades onde o programa foi inicialmente implantado
2
.  

No entanto, Zucco (2013) estimou os efeitos eleitorais das transferências de renda 

condicionadas nas eleições presidenciais brasileiras de 2002 a 2010, analisando os 

                                                 
2 De forma diferente do PBF, o Progresa foi inicialmente implantado por etapas em algumas regiões. Ver 
De La O (2013).  
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resultados em nível municipal e dados de pesquisas. Assim, o autor confirmou que o PBF 

beneficiou o desempenho eleitoral dos presidentes em exercício nas três eleições, porém 

esse benefício se deu para governantes de diferentes partidos. De maneira complementar, 

foi verificado que o PBF não impactou a identificação partidária e o desempenho dos 

partidos nas eleições legislativas. Tais resultados, segundo o autor, sugerem que os 

benefícios gerados pelos programas de transferência de renda são significativos no curto 

prazo, mas que não são capazes de realinhar as preferências eleitorais no longo prazo.  

Diante dessa relação positiva entre os efeitos dos programas de transferência de 

renda condicionada e voto, esta pesquisa verifica se o oportunismo político dos governantes 

afeta o comportamento dos gastos com as transferências realizadas às famílias beneficiárias 

do PBF.  

No capítulo a seguir, descrevo os métodos empregados na pesquisa, sua estratégia e 

os resultados encontrados após os testes realizados. 
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3. DESENHO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS  

Nesta seção do trabalho apresento a estratégia da pesquisa, a descrição dos dados 

utilizados, a análise dos dados e os resultados encontrados.  

 

3.1. Estratégia de Pesquisa 

A hipótese central testada neste estudo é se é possível dizer que os gastos com o 

PBF são influenciados pelo ciclo eleitoral, ou seja, se eles aumentam de maneira anormal 

no ano (ou meses) que antecedem as eleições. 

Para isso, utilizo séries temporais em que o valor das transferências realizadas 

mensalmente para os beneficiários em nível nacional e o número de famílias atendidas 

mensalmente pelo programa são tratados como variáveis dependentes. A principal variável 

independente é constituída de variáveis binárias que tem valor 1 no período pré-eleitoral e 0 

nos demais meses da amostra. As variáveis binárias foram separadas em séries distintas 

para as eleições presidenciais e para as eleições locais (municipais e estaduais), isso para 

captar o efeito nas diferentes esferas do governo, pois o período eleitoral federal não 

coincide com o período eleitoral local. 

Como variáveis de controle, são utilizadas séries temporais de desemprego, de 

inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC), do produto interno bruto 

(PIB) e das receitas e despesas do Tesouro Nacional. Todas essas séries possuem 

periodicidade mensal, se iniciam em janeiro de 2004 e terminam em dezembro de 2014. 

Controlando por esses fatores, verificarei se é possível afirmar que o programa aumenta de 

maneira anômala no período pré-eleitoral.  

De antemão, espera-se que a retração nos gastos pós-eleições, muito comum aos 

ciclos econômicos, sejam menos intensas ou significativas, uma vez que das famílias não 

pode simplesmente se retirar os benefícios. Inevitavelmente, serão identificados aumento de 

gastos significativos em alguns anos, como por exemplo em 2014, decorrente do reajuste de 

valores das bolsas concedidas e do reajuste das linhas de pobreza e extrema pobreza.  
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Devido à influência dos instrumentos legais anticíclicos e de uso da máquina 

pública para fins eleitorais, a hipótese aqui defendida é que a manipulação do governo está 

ligada não só ao valor dos gastos, mas também ao momento dos gastos, ou seja, variações 

positivas ou negativas na realização do gasto governamental e também na base cadastral de 

famílias, isso tudo a fim de influenciar positivamente os resultados econômicos e a 

sensação de bem-estar nos períodos eleitorais, aumentando assim sua probabilidade de 

reeleição. 

O trabalho adota uma abordagem quantitativa de caráter empírico, no qual a análise 

dos dados concentra esforços nos gastos mensais realizados no Programa Bolsa Família.  O 

próximo tópico do trabalho cuida de esclarecer a origem dos dados analisados e algumas de 

suas peculiaridades. 

 

3.2.  Descrição dos Dados 

As variáveis dependentes “Gastos com Bolsas do PBF” e “Número de Famílias 

Beneficiárias” foram extraídas do sistema MI Vetor: Ferramenta de Visualização dos 

Dados da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) do Ministério do 

Desenvolvimento Social
3
. O período de análise compreende os gastos mensais com a 

transferência das bolsas aos beneficiários e o número de famílias inscritas em nível 

nacional entre janeiro de 2004 e dezembro de 2014. Os valores das bolsas estão em reais 

(R$) e foram deflacionados pelo INPC até a data de janeiro de 2004. 

 A variável independente “Período Eleitoral” variou de 03 a 09 meses antes e depois 

das eleições. Na função estatística o período eleitoral foi identificado com uma dummy no 

valor 1 para os meses pré e pós-eleições tanto presidenciais quanto municipais/estaduais e 

nos demais meses, utilizou-se o valor 0. A ideia de se utilizar essas dummies é capturar os 

possíveis efeitos das eleições nos gastos com o PBF. 

As variáveis de controle utilizadas foram PIB, as Receitas e Despesas do Tesouro 

Nacional e o INPC. Suas peculiaridades estão resumidas na tabela a seguir.  

                                                 
3 Disponível em: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/miv/miv.php. Acesso em: 27/07/15. 
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Tabela 08 – Resumo dos Dados 

DADOS 
TIPO DE 

VARIÁVEL 
FONTE PERÍODO UNIDADE 

EFEITO 

ESPERADO 

Gastos com 

Bolsas do 

PBF 

Variável 

Dependente 

MI Vetor: 

Ferramenta de 

Visualização 

dos Dados da 

SAGI/MDS 

Janeiro de 2004 

a dezembro de 

2014 

R$ 

deflacionado 

pelo INPC 

até Jan/2004 

Aumento dos gastos 

com a proximidade 

das eleições 

Número de 

Famílias 

Beneficiárias 

Variável 

Dependente 

MI Vetor: 

Ferramenta de 

Visualização 

dos Dados da 

SAGI/MDS 

Janeiro de 2004 

a dezembro de 

2014 

Número de 

famílias 

Aumento do número 

de famílias que 

recebem bolsa com a 

proximidade das 

eleições 

Período 

Eleitoral 

Variável 

Independente 

Tribunal 

Superior 

Eleitoral 

03 a 09 meses 

antes e depois 

das eleições 

ocorridas entre 

janeiro de 2004 

a dezembro de 

2014 

Meses - 

PIB 
Variável 

Controle 

SGS - Sistema 

Gerenciador de 

Séries 

Temporais -

Banco Central 

do Brasil 

Janeiro de 2004 

a dezembro de 

2014 

R$ 

deflacionado 

pelo INPC 

até Jan/2004 

Quanto maior o PIB, 

maiores os gastos do 

PBF, bem como no 

número de famílias 

inscritas no 

programa 

INPC 
Variável 

Controle 

SGS - Sistema 

Gerenciador de 

Séries 

Temporais -

Banco Central 

do Brasil 

Janeiro de 2004 

a dezembro de 

2014 

% 

Quanto maior a 

inflação, menor o 

aumento dos gastos 

do PBF, bem como 

no número de 

famílias inscritas no 

programa 

Receitas e 

Despesas do 

Tesouro 

Nacional 

Variável 

Controle 

SGS - Sistema 

Gerenciador de 

Séries 

Temporais -

Banco Central 

do Brasil 

Janeiro de 2004 

a dezembro de 

2014 

R$ 

deflacionado 

pelo INPC 

até Jan/2004 

Quanto maiores as 

despesas e receitas 

do Tesouro, maiores 

os gastos do PBF, 

bem como no 

número de famílias 

inscritas no 

programa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

3.3.  Análise e Resultados 

 Nesta seção do trabalho, descrevo (i) as funções estatísticas utilizadas para análise 

da série temporal dos dados do PBF a fim de capturar os efeitos do ciclo eleitoral e (ii) os 

testes realizados para verificação da consistência da análise. Apresento, ainda, (iii) os 

resultados encontrados para as variações dos gastos com o PBF e do número de famílias 
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beneficiárias nos períodos eleitorais e não eleitorais; e (iv) o efeito encontrado nas mesmas 

variáveis para o período das eleições municipais/estaduais. 

  

3.3.1. Funções Estatísticas  

 Para realizar o teste estatístico nos Gastos com o PBF em relação ao período das 

eleições federais, utilizei a seguinte função para realizar a regressão da série temporal: 

Função (1), 

bfbi  =  prefed(n) +  prefed(n-m) + posfed(n) + infl + pibbi + recbi + despbi + bflag 

Onde:  

 “bfbi” representa o montante gasto em bilhões com as bolsas do PBF; 

 “prefed(n)”, onde n = {3,6,9}, são dummies que indicam o período de 3, 6 e 

9 meses anteriores às eleições presidenciais, respectivamente 

 “prefed(n-m)”, onde m = {3, 6}; são dummies que indicam o período de 

campanha descontado, ou seja, 3 ou 6 meses anteriores ao pleito; 

 “posfed(n)”, onde n = {3,6,9}, são dummies que indicam o período de 3, 6 e 

9 meses posteriores às eleições presidenciais, respectivamente; 

 “infl” representa o índice de inflação; 

 “pibbi” representa o PIB mensal em bilhões defasado pelo INPC; 

 “recbi” e “despbi” representam, respectivamente, a receita e a despesa 

mensal em bilhões do Tesouro Nacional defasados pelo INPC; e 

 “bflag” representa o descolamento de tempo entre os atos de gestão e o 

resultado nos gastos do PBF. 

Já para o teste estatístico no Número de Famílias do PBF em relação ao período das 

eleições federais, utilizei a seguinte função para realizar a regressão da série temporal: 

Função (2), 

fammi  =  prefed(n) +  prefed(n-m) + posfed(n)  + infl + pibbi + famlag 
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Onde:  

 “fammi” representa o número de famílias inscritas no PBF em milhões; e 

 “famlag” representa o descolamento de tempo entre os atos de gestão e o 

resultado no número de famílias inscritas no PBF. 

 Por fim, para realizar o teste estatístico nos Gastos com o PBF e Números de 

Famílias inscritas no PBF em relação ao período das eleições estaduais e municipais, 

utilizei a seguinte função para realizar a regressão da série temporal: 

Função (3), 

bfbi ~ fammi  =   premun(n) + premun(n-m) + posmun(n) + infl + pibbi + bflag + 

famlag 

Onde:  

 “premun (n)”, onde n = {3,6,9}, são dummies que indicam o período de 3, 6 

e 9 meses anteriores às eleições estaduais e municipais, respectivamente 

 “premun(n-m)”, onde m = {3, 6}; são dummies que indicam o período de 

campanha descontado, ou seja, 3 ou 6 meses anteriores ao pleito; 

 “posmun(n)”, onde n = {3,6,9}, são dummies que indicam o período de 3, 6 

e 9 meses posteriores às eleições estaduais e municipais, respectivamente; 

Além dos testes estatísticos representados pelas funções acima, elaborei gráficos 

comparando as médias de gastos e números de famílias do PBF nos períodos eleitorais e 

não eleitorais, bem como inseri gráficos que ilustram as variações ocorridas mensalmente 

nos valores gastos e no número de famílias ao longo do tempo. 

Ainda foram realizados os seguintes testes para diagnosticar possíveis problemas 

nas funções estatísticas acima descritas, os quais não identificaram nenhum efeito 

indesejado nos modelos utilizados: 

 Augmented Dickey-Fuller  

 Breusch-Godfrey Lagrange  

 Box-Pierce  



45 

 

 Durbin-Watson 

Por fim, todas as análises foram realizadas no free software “R Statistics”. Nas 

seções seguintes apresento os resultados encontrados para cada uma das regressões 

realizadas com as funções descritas acima. 

 

3.3.2. Resultados para os Gastos com o BF em Eleições Presidenciais 

 Após a realização dos testes nos possíveis modelos indicados pela Função (1), 

foram obtidos os resultados estatísticos listados na Tabela 09. 

 No Modelo 1, em que apenas as variáveis econômicas foram relacionadas aos gastos 

realizados pelo PBF, verificou-se que apenas inflação e PIB apresentam efeito sobre esses 

gastos e, portanto, nos demais modelos foram desconsideradas da Função (1) as receitas e 

despesas do Tesouro Nacional. A inflação apresenta efeito negativo significativo em todos 

os modelos analisados, exceto no Modelo 6, ou seja, quanto maior a inflação menos se 

gasta com o PBF. O PIB tem efeito contrário para todos os modelos, isto é, quanto maior o 

PIB, maiores são os gastos com o PBF. 

 Nos Modelos 2, 3 e 4 é possível verificar que os períodos de 3, 6 e 9 meses 

anteriores e posteriores às eleições não apresentam resultados significativos (p-valor > 

0.10) para variações nos gastos do PBF, assim como o Modelo 6, o qual verifica os efeitos 

no período de 9 meses antes das eleições descontados os 6 meses que antecedem o pleito e 

os 3 meses posteriores ao mês da votação. 

 No entanto, o Modelo 5 apresenta os efeitos mais relevantes do ciclo eleitoral 

existente para o PBF. Nele foram analisados os períodos de 3 meses anteriores e posteriores 

à eleição e o período de 6 meses anteriores à eleição descontados os 3 meses de campanha, 

controlados pela inflação, PIB e pelo lapso de tempo entre ação e resultado (“bflag”). Os 

principais resultados do Modelo 5 apontam: 

(i) No período de 6 meses antes da eleição descontado período de campanha 

de 3 meses, o efeito é positivo e significativo (p-valor = 0,054, ou seja, p-

valor < 0.10); 
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(ii) Para esse mesmo período, o coeficiente 0,02 indica que em cada mês que 

antecede o período de campanha, os gastos aumentam em R$ 20mi, 

somando R$ 60mi ao final dos 3 meses que antecedem a campanha; 

 

Tabela 09 – Resultados para Gastos com BF 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

Intercepto Coeficiente -0,046 -0,057 -0,053 -0,057 -0,06 -0,054

SE 0,031 0,031 0,031 0,03 0,03 0,031

pvalue 0,135 0,069 0,083 0,064 0,05 0,083

BFlag Coeficiente 0,934 0,924 0,926 0,924 0,922 0,927

SE 0,028 0,028 0,028 0,027 0,027 0,028

pvalue 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Receitas Coeficiente 0,000

SE 0,000

pvalue 0,425

Despesas BF Coeficiente 0,000

SE 0,000

pvalue 0,646

Inflação Coeficiente -0,019 -0,017 -0,016 -0,019 -0,016 -0,015

SE 0,01 0,009 0,01 0,009 0,009 0,009

pvalue 0,049 0,075 0,097 0,048 0,095 0,111

PIB Coeficiente 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

SE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

pvalue 0,043 0,009 0,012 0,008 0,007 0,013

PreFed3 Coeficiente -0,009 -0,006 -0,007

SE 0,009 0,009 0,009

pvalue 0,359 0,49 0,459

PreFed6 Coeficiente 0,004

SE 0,007

pvalue 0,602

PreFed63 Coeficiente 0,020 0,019

SE 0,010 0,010

pvalue 0,054 0,064

PreFed9 Coeficiente -0,002

SE 0,006

pvalue 0,777

PreFed96 Coeficiente -0,01

SE 0,01

pvalue 0,333

PosFed3 Coeficiente -0,013 -0,012 -0,013

SE 0,009 0,009 0,009

pvalue 0,175 0,183 0,163

PosFed6 Coeficiente -0,005

SE 0,007

pvalue 0,543

PosFed9 Coeficiente -0,01

SE 0,006

pvalue 0,143
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(iii) Apesar de negativo o sinal do coeficiente no período pós-eleitoral, o 

resultado não é significativo, o que indica que não há retração nos gastos 

do PBF após as eleições. 

 

Para melhor ilustrar o efeito dos ciclos eleitorais, elaborei o gráfico a seguir, onde 

comparo o valor mensal médio de gastos com o PBF no período não eleitoral com o 

trimestre anterior à campanha.  

 

Figura 3 – Média dos Gastos* com o PBF (R$) em Períodos Eleitorais e Não Eleitorais    

 
*Valores deflacionados até janeiro de 2004 pelo INPC 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao comparar a média de gastos do período eleitoral com o período não eleitoral, 

torna-se nítida a diferença entre nos 3 meses anteriores às campanhas para eleições e os 

valores gastos com as bolsas do PBF no período não eleitoral. Esse fato sugere a existência 

de um ciclo eleitoral oportunista nos gastos com o PBF, assim como prevê a literatura sobre 

ciclos econômicos eleitorais. Este aspecto não rejeita a hipótese de manipulação dos gastos 

com o PBF com fins eleitorais.  

Ainda em relação aos gastos com o PBF, o gráfico abaixo demonstra as variações 

mensais ocorridas mensalmente nos valores transferidos pelo PBF ao longo do tempo. 

  

 600.000.000  

 700.000.000  

 800.000.000  

 900.000.000  

NÃO ELEITORAL DE 3 A 6 MESES ANTES 
DA CAMPANHA 
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Figura 4 - Gráfico da Variação Mensal de Gastos com BF 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Pelo gráfico é possível identificar variações anormais nos gastos com o PBF nos 

períodos próximos às eleições presidenciais (destacadas em vermelho). Os picos das 

variações ocorrem quando há mudança nas regras do PBF, algumas delas muito próximas 

ao período eleitoral, como por exemplo 2006 e 2014. Neste ponto, é importante lembrar 

que as regras do PBF podem ser alteradas por Decreto Presidencial, ou seja, uma medida 

que dispensa a apreciação da norma pelo Poder Legislativo, desde que haja orçamento 

previsto. Neste sentido, também não se descarta a hipótese de que os governantes tenham 

realizados as alterações no PBF de forma oportunista.  

A seguir, passo a observar as variações em períodos eleitorais para o número de 

famílias beneficiárias do PBF e os resultados encontrados. 

 

3.3.3. Resultados para o Número de Famílias em Eleições Presidenciais 

 Após realizar os testes nos possíveis modelos indicados pela Função (2), foram 

obtidos os resultados estatísticos listados na tabela seguinte. 

 

  



49 

 

Tabela 10 – Resultados para Número de Famílias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Nos Modelos 1, 2, 3 é possível verificar que os períodos de 3, 6 e 9 meses anteriores 

e posteriores às eleições, quando analisados separadamente, não apresentam resultados 

significativos (p-valor > 0.10) para variações no número de famílias beneficiárias do PBF. 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

Intercepto Coeficiente 0,306 0,309 0,319 0,290 0,281 0,293

SE 0,128 0,127 0,127 0,123 0,127 0,125

pvalue 0,018 0,016 0,013 0,020 0,028 0,020

Famlag Coeficiente 0,962 0,960 0,964 0,959 0,958 0,960

SE 0,017 0,016 0,016 0,015 0,016 0,016

pvalue 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Inflação Coeficiente -0,064 -0,056 -0,107 -0,074 -0,104 -0,073

SE 0,070 0,074 0,072 0,071 0,071 0,071

pvalue 0,362 0,452 0,137 0,293 0,145 0,307

PIB Coeficiente 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

SE 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

pvalue 0,398 0,383 0,404 0,290 0,240 0,316

PreFed3 Coeficiente   -0,090 -0,063 -0,073 -0,064

SE   0,073 0,071 0,073 0,071

pvalue   0,216 0,374 0,316 0,371

PreFed6 Coeficiente  0,067     

SE  0,057     

pvalue  0,239     

PreFed63 Coeficiente    0,231  0,230

SE    0,077  0,077

pvalue    0,003  0,004

PreFed9 Coeficiente 0,033      

SE 0,049      

pvalue 0,505      

PreFed93 Coeficiente     0,109  

SE     0,058  

pvalue     0,064  

PreFed96 Coeficiente      -0,014

SE      0,078

pvalue      0,863

PosFed3 Coeficiente   -0,006 0,001 0,008 -0,001

SE   0,072 0,070 0,072 0,071

pvalue   0,935 0,994 0,915 0,991

PosFed6 Coeficiente  -0,017     

SE  0,058     

pvalue  0,772     

PosFed9 Coeficiente -0,039      

SE 0,051      

pvalue 0,450      
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 Já os Modelos 4, 5 e 6 apresentam os efeitos mais relevantes do ciclo eleitoral 

existente para o número de famílias inscritas no PBF. Neles foram analisados os períodos 

eleitorais de 3, 6 e 9 meses anteriores e 3 meses posteriores à eleição, os trimestres de 9 a 6 

e de 6 a 3 meses anteriores à eleição e o semestre de 9 a 3 meses antes do pleito. Os 

resultados significativos (p-valor < 0.10) desses modelos revelam que: 

(i) No semestre de 9 a 3 meses antes das eleições (“prefed93”), um aumento de 

cerca de 100 mil famílias por mês nos seis meses antes da campanha 

(“prefed93”=0.109);  

(ii) Porém, separando os trimestres, nota-se que esse aumento acontece mesmo 

nos 3 meses antes da campanha eleitoral, ou seja, no trimestre de 6 a 3 meses 

antes da eleição, quando entram cerca de 230 mil famílias no PBF 

(“prefed63”=0.231), ou seja, quase 700 mil novas famílias passam a ser 

beneficiárias do PBF nesse trimestre; 

(iii) No trimestre de 9 a 6 meses antes da eleição não se encontra nenhum efeito 

significativo sobre o número de famílias do BF; 

(iv) Nem inflação e nem PIB apresentam efeito sobre o número de famílias 

beneficiárias do PBF, assim como nos demais modelos.  

Portanto, para o número de famílias beneficiadas pelo PBF é significante o efeito do 

ciclo eleitoral, especialmente no aspecto que se refere ao momento do ingresso da família 

no PBF. Tal aspecto reforça ainda mais a hipótese de que existe oportunismo político sobre 

a gestão do PBF. 

Assim como fiz para os gastos com o PBF, comparo as médias de famílias inscritas 

em períodos eleitoral e não eleitoral. Nesse caso, como pode ser observado no gráfico a 

seguir, a média de famílias inscritas no PBF é superior no período eleitoral do que em 

período não eleitoral, reforçando ainda mais a ideia de ciclo eleitoral no PBF. 
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Figura 5 – Média do Número de Famílias Beneficiárias do PBF em Períodos Eleitorais e 

Não Eleitorais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O gráfico a seguir demonstra as variações percentuais ocorridas mensalmente no 

número de famílias inscritas no PBF. Excetuando o pico de variação ocorrido nas eleições 

de 2006, o qual foi efeito de uma alteração nas regras do programa, pode-se perceber que 

nos períodos próximos às eleições presidenciais (em vermelho), a variação no número de 

famílias inscritas tem uma sequência de movimentos positivos, indicando o crescimento do 

número de famílias no programa. 

 

Figura 6 - Gráfico da Variação Mensal para Número de Famílias no PBF 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Por fim, na próxima seção são analisados os efeitos das eleições locais 

(estaduais/municipais) nos números do PBF. 

 

3.3.4. Resultados para Eleições Municipais e Estaduais 

Realizando o teste indicado pela Função (3), os resultados dos modelos utilizados 

demonstram que o calendário das eleições municipais e estaduais não tem impacto nem 

sobre os gastos com o PBF e nem sobre o número de famílias inscritas no programa. Tanto 

os gastos com o programa quanto o número de famílias podem ser positivos e negativos no 

período dessas eleições, rejeitando qualquer hipótese de ciclo eleitoral nas eleições locais 

para o PBF. Os resultados estão listados no Apêndice I. 
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4. CONCLUSÃO  

Retornando à pergunta inicial do trabalho, que questiona se (i) os gastos realizados 

com o Programa Bolsa Família sofreram variações significativas nos meses anteriores às 

eleições presidenciais e (ii) se nas eleições para governadores e prefeitos o mesmo também 

ocorre, faço as seguintes considerações.  

Para a primeira pergunta, a partir dos resultados, tem-se que os gastos com o PBF 

sofrem variações positivas nos períodos pré-eleições presidenciais, no sentido de se 

adiantar e incrementar os gastos para o trimestre que antecede a campanha eleitoral. Isso, 

muito provavelmente, porque a transferência das bolsas do PBF é limitada pelo orçamento 

anual do governo federal, que tem um efeito limitador e anticíclico sobre o programa. 

Porém, havendo as variações positivas nos períodos eleitorais, não se rejeita a hipótese de 

oportunismo político sobre os gastos do PBF. 

No entanto, quando passo a testar os dados do número de famílias beneficiárias do 

PBF como variável dependente, encontro resultados significativos para os meses pré-

eleitorais, onde cerca de 230mil famílias entram por mês no PBF no trimestre que antecede 

a campanha, ou seja, quase 700 mil famílias a mais passam a ser beneficiárias do PBF em 

período de campanha eleitoral.  

Esses resultados significam que existe um ciclo eleitoral, não só nos gastos com 

PBF como se previa na literatura, mas também no momento de inscrição das famílias no 

programa. Esse resultado indica que há uma antecipação na inscrição das famílias no PBF, 

já que nos 3 meses de campanha o efeito positivo não aparece assim como nos dois 

trimestres anteriores a eles. Após as eleições as famílias continuam no programa e não há 

decréscimo dos gastos realizados, o que se difere da teoria tradicional dos ciclos eleitorais 

que preveem uma expansão pré-eleições e uma retração no período posterior. 

Já para a segunda pergunta, a resposta é mais simples, ou seja, não há quaisquer 

padrões nas variações nos gastos com o PBF, nem mesmo para as variações no número de 

famílias beneficiárias, que possam ser relacionadas ao calendário eleitoral para municípios 

e estados. 

Sinteticamente, são esses os achados do trabalho: 
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 Usando como variável dependente o número de famílias, quando são criadas 

dummies de 9, 6 e 3 meses anteriores ao período de campanha (3 meses 

antes das eleições), temos que todas elas são positivas e significantes; 

 O efeito se concentra nos 3 meses anteriores à campanha, onde cerca de 

230mil entram em média por mês no PBF; 

 Nesses mesmo período há uma aceleração dos gastos realizados com o 

repasses das bolsas à essas novas famílias, somando cerca de R$ 60mi pagos 

em bolsa no período de campanha; 

 Não há crescimento no número de famílias nos 3 meses que antecedem as 

eleições; 

 Não há redução no número de famílias inscritas após as eleições; 

 Não há efeito no período das eleições estaduais e municipais. 

Importante ressaltar que mesmo havendo restrições ao longo do ano eleitoral em 

algumas ações dos governantes, especialmente nos três meses antes do pleito, a 

continuidade das ações de gestão e das transferências das bolsas do PBF estão garantidas 

devido ao caráter do programa e sua previsão legal. Portanto, as variações constatadas não 

podem ser explicadas pela existência de uma determinação legal. Isso sugere que existem 

elementos subjetivos para a ocorrência dos ciclos eleitorais no PBF, o que não pode ser 

captado nesse estudo. Nesse aspecto, uma motivação para o governo adiantar inclusão de 

famílias para o trimestre anterior ao período de campanha, estaria relacionada ao fato de 

que nesse período, ou seja, nos três meses que antecedem às eleições, é vedada a emissão 

de cartões com a marca e o slogan do governo federal. 

Por se tratar de um trabalho empírico, a pesquisa se limita a observar e caracterizar a 

ocorrência dos ciclos eleitorais no PBF, abrindo espaço para que trabalhos de caráter 

qualitativo possam investigar as reais causas das variações que ocorrem no programa 

quando em período eleitoral, sejam elas por oportunismo político ou por uma interpretação 

excessivamente cautelosa dos gestores quanto à legislação eleitoral ou, ainda, qualquer 

outra possível razão.  
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APÊNDICE  

I. Resultados para Regressões Realizadas para Eleições Estaduais e Municipais 

 
       Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2

Intercepto Coeficiente -0.047 0.333

SE 0.031 0.127

pvalue 0.13 0.01

bflag Coeficiente 0.931 NA

SE 0.028 NA

pvalue 0 NA

famlag Coeficiente NA 0.956

SE NA 0.017

pvalue NA 0

infl Coeficiente -0.021 -0.087

SE 0.009 0.068

pvalue 0.021 0.201

Pibbi Coeficiente 0.001 0.001

SE 0 0.001

pvalue 0.023 0.296

Posmun3 Coeficiente 0.004 0.063

SE 0.009 0.071

pvalue 0.664 0.373

Premun3 Coeficiente -0.003 -0.069

SE 0.009 0.073

pvalue 0.767 0.346

Premun63 Coeficiente 0.007 -0.079

SE 0.011 0.082

pvalue 0.484 0.339

Premun96 Coeficiente -0.008 -0.105

SE 0.011 0.083

pvalue 0.447 0.208


