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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
O objetivo dessa pesquisa é verificar a confiabilidade das previsões orçamentárias apresentadas pelos 

governos estaduais do Brasil, a partir da análise dos desvios orçamentários das receitas e despesas 

previstas no período de 2008 a 2014. Para alcançar o objetivo proposto, este estudo considerou os 

dados contidos nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária da totalidade dos estados 

brasileiros, incluindo Distrito Federal, nos exercícios orçamentários de 2008 a 2014. A análise foi 

limitada a esse período devido à disponibilidade dos dados. Com base na análise descritiva foi 

possível inferir que as previsões orçamentárias nos estados são tendenciosas. Os erros de previsão 

revelam-se constantes ao longo dos anos tanto para a despesa quanto para a receita. Os resultados 

indicam que as despesas previstas são administradas de maneira conservadora, os governos de 

esquerda não tendem a produzir margens positivas nas receitas quando comparados aos governos de 

direita e uma possibilidade remota de reeleição não leva a um viés de previsão orçamentária maior. 

Por fim, o orçamento deveria retratar a confluência dos interesses dos políticos e cidadãos. Entretanto, 

esta não foi uma realidade observada nesse estudo que mostrou que os governantes tendem a se 

aproveitar oportunisticamente do eleitorado para atender aos seus interesses. 
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RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa é verificar a confiabilidade das previsões orçamentárias apresentadas 

pelos governos estaduais do Brasil, a partir da análise dos desvios orçamentários das receitas e 

despesas previstas no período de 2008 a 2014. Para alcançar o objetivo proposto, este estudo 

considerou os dados contidos nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária da 

totalidade dos estados brasileiros, incluindo Distrito Federal, nos exercícios orçamentários de 

2008 a 2014. A análise foi limitada a esse período devido à disponibilidade dos dados. Com 

base na análise descritiva foi possível inferir que as previsões orçamentárias nos estados são 

tendenciosas. Os erros de previsão revelam-se constantes ao longo dos anos tanto para a despesa 

quanto para a receita. Os resultados indicam que as despesas previstas são administradas de 

maneira conservadora, os governos de esquerda não tendem a produzir margens positivas nas 

receitas quando comparados aos governos de direita e uma possibilidade remota de reeleição 

não leva a um viés de previsão orçamentária maior. Por fim, o orçamento deveria retratar a 

confluência dos interesses dos políticos e cidadãos. Entretanto, esta não foi uma realidade 

observada nesse estudo que mostrou que os governantes tendem a se aproveitar 

oportunisticamente do eleitorado para atender aos seus interesses. 

 

 Palavras chave: erro orçamentário; viés orçamentário, tendência orçamentária; orçamento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O escopo deste artigo é verificar a confiabilidade das previsões orçamentárias 

apresentadas pelos governos dos Estados do Brasil, a partir da análise das receitas e despesas 

previstas nos orçamentos estaduais aprovados de 2008 a 2014. O estudo aborda duas questões 

empíricas: (a) Há viés sistemático nas previsões orçamentárias dos governos estaduais 

brasileiros?; e (b) Como os fatores políticos e institucionais influenciam esses vieses?  

O orçamento é o dispositivo de maior relevância, pois é o resultado do planejamento da 

alocação dos recursos financeiros públicos pelo governo. Assim, é uma das principais 

ferramentas de organização do Estado e o principal documento de política dos governos - no 

qual as políticas públicas que foram planejadas através dos demais instrumentos tornam-se 

ações para a sociedade - sendo essencial para a administração financeira dos recursos públicos 

e cumprindo o objetivo de permitir o controle das finanças públicas, evitando que sejam 

executados gastos não previstos (SILVA; CARVALHO; MEDEIROS, 2009; ALMEIDA; 

NEROSKY, 2006; AZEVEDO, 2013).  

Vários são os fatores que podem afetar o equilíbrio das contas públicas. Conforme 

preceituado na Lei Complementar, no. 101/2000, este equilíbrio depende da “ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 

obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 

pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”. No 

entanto, este estudo irá limitar-se a investigar a qualidade da previsão da receita e da despesa e 

o equilíbrio orçamentário. 

Rubin (1993) explica que para existir equilíbrio entre receitas e despesas, deve ser dada 

especial atenção à estimação das receitas e alocação das despesas, mantendo a possibilidade de 

acompanhar a execução orçamentária e responder às mudanças necessárias. Pois, de acordo 

com Willoughby e Guo (2008), estimativas confiáveis e precisas são fundamentais para 

confecção de um orçamento e aumentam a confiança dos eleitores. A má qualidade das 
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previsões orçamentárias pode afetar a credibilidade da informação tornando o orçamento inútil 

como ferramenta de gestão (COSTA, 2011). 

A previsão de receita desempenha um papel proeminente no processo de formulação do 

orçamento. A precisão da previsão de receita tem tamanha importância devido a capacidade de 

os erros de previsão serem politicamente e administrativamente caros. Esses erros de previsão 

exigem ajustes no meio do processo no orçamento, e são capazes de gerar impressões ruins que 

podem impactar nos resultados das eleições. A perspectiva técnica não é o único aspecto 

responsável pelos erros de previsão, neste estudo serão abordados os fatores organizacionais e 

políticos (fatores institucionais) que também contribuem para a determinação dos erros das 

previsões de receita. 

A carência de realidade do orçamento favorece significativos déficits, redução da 

eficácia das normas fiscais, desvalorização da transparência e da prestação de contas, o que 

pode estar relacionada aos resultados finais serem regularmente divergentes das previsões 

orçamentárias. Alguns fatores podem explicar a inconsistência entre a receita orçada com a 

receita realizada, como: a falta de informações suficientes, conflitos existentes na economia 

local, erros materiais ou erros políticos. Ademais, observa-se que existe pouca preocupação na 

transparência dessas alterações de receita, haja vista o enfoque maior ser realizado na fase 

inicial do orçamento. 

Rezende e Cunha (2013) alertam que há uma supervalorização da execução 

orçamentária ao invés de atenção rigorosa a elaboração, por isso, a pesquisa se justifica na 

criticidade que representa o descrédito do orçamento público. Existe uma preocupação nesse 

estudo que o orçamento público não tenha desempenhado seu propósito de atender como 

instrumento de controle da sociedade em relação aos gastos públicos e como objeto de discussão 

das prioridades dos entes. Pois, os erros de previsão orçamentária podem contribuir para o 

aumento de déficits estruturais no País, visto que a manipulação inconsequente dos gastos pode 

resultar em considerável acréscimo da dívida pública, cujo reflexo impactaria diretamente no 

bem estar da população.   

Esta pesquisa utiliza a metodologia desenvolvida por Boukari e Veiga (2018), que 

consiste em avaliar a confiabilidade das previsões orçamentárias, comparando as despesas e as 

receitas previstas nos orçamentos aprovados para o próximo ano com os valores realizados. O 

estudo está dividido em outras cinco seções: (2) referencial teórico; (3) metodologia; (4) análise 

dos resultados; e (5) conclusão. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

Os governantes podem influenciar os mecanismos fiscais e financeiro de política 

econômica para gerar uma ilusão de crescimento econômico, almejando a reeleição ou a 

continuação do seu partido no poder. Em meados da década de 70, surgiu o estudo clássico de 

Nordhaus (1975) que abordava a busca dos eleitores pela melhor relação possível entre inflação 

e desemprego, sendo que, segundo a Teoria Econômica, há uma relação inversa entre essas 

variáveis traduzida na conhecida “Curva de Phillips”. Os resultados mostraram que existiria 

incentivos para o governante se aproveitar da situação através de políticas mais expansionistas 

as vésperas das eleições, e após o período eleitoral, para reverter possíveis efeitos, tomarem 

medidas contracionistas, com objetivos eleitoreiros que acabariam gerando o ciclo político. 

 Os políticos podem ter incentivos para serem otimistas ou pessimistas. A 

superestimação da receita permite que os governos ofereçam mais serviços sem um aumento 

imediato dos impostos, ou para satisfazer uma exigência de orçamento equilibrado. Ademais, 

as previsões de receita têm um custo político menor em relação à perda potencial de votos do 

que o aumento de impostos. A subestimação da previsão da receita pode fornecer uma proteção 

para despesas imprevistas ou escassez de receita, e evidencia que a gestão pudente resulta em 

economias operacionais ao fim do ano (GOEMINNE; GEYS; SMOLDERS, 2008; 

CHATAGNY; SOGUEL, 2012; BOUKARI; VEIGA, 2018). Boukari e Veiga (2018) explicam 
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que de acordo com as percepções sobre os ciclos de votação, pode se esperar uma avaliação 

especialmente otimista do futuro orçamentário antes de uma eleição, o que pode levar a déficits 

orçamentários.  

Em consonância com as percepções sobre os ciclos de votação a partir dos estudos dos 

autores citados acima, supõe-se o seguinte: 

Hipótese 1: O governo tende a subestimar as despesas ou superestimar as receitas para os anos 

eleitorais. 

Os governantes são capazes de não se comportar de maneira oportunista, contudo 

aquiescem ideologia partidária. Hibbs (1977) introduziu o viés ideológico nos modelos de 

ciclos políticos fundamentado na concepção de que os eleitores possuem uma ideologia 

partidária. O estudo deste autor incorpora a variável ideologia partidária acreditando que cada 

partido tentará executar políticas que visem beneficiar aquele grupo de eleitores que o apoiou, 

isso considerando que os partidos políticos querem se manter no poder e implementar suas 

ideologias. Concluiu que os partidos “de esquerda” divergem dos partidos “de direita” no que 

se refere à evolução das variáveis econômicas. Assim, espera-se que os governos de esquerda 

executem políticas mais expansionistas do que os de direita, consequentemente, os governantes 

podem estar mais dispostos a incorrer em déficits (HIBBS, 1977; BOUKARI; VEIGA, 2018). 

Bretschneider e Gorr (1992) apontam que as inclinações ideológicas também podem 

intervir na precisão das previsões de receita. Em detrimento disso, Costa (2011) alega que a 

ideologia é um dos primeiros aspectos político observado por alguns autores na análise das 

estimativas de receita. O autor acrescenta que em conformidade com a ideologia política do 

governo que está no comando, às estimativas de receita podem ser enviesadas em movimento 

ascendente ou descendente. Os primeiros autores esclarecem que partidos que defendem maior 

intervencionismo estatal tendem superestimar as previsões, em contrapartida os partidos mais 

liberais intercedem por uma arrecadação pública menor. 

No Brasil, os partidos de “esquerda”, tipicamente, possuem uma manifestação mais 

intervencionista do Estado como condição de promoção da igualdade de condições de vida e de 

oportunidades para a população. Já, os partidos de “direita” ou que não se posicionam 

notadamente como sendo de “esquerda”, têm a disposição de permitir que a igualdade social 

ocorra espontaneamente através do mercado, a partir de uma carga tributária menor no setor 

produtivo, o que provocaria mais produção, mais emprego e mais renda para todos (COSTA, 

2011). Os partidos de direita representam os interesses da classe que possui a maior parte do 

capital financeiro e acumulam maiores perdas. E, os partidos de esquerda retratam indivíduos 

das classes trabalhadoras, mais vulneráveis ao aumento do desemprego. Nessa perspectiva, os 

governantes privilegiam “a parcela da sociedade que forma sua base eleitoral no processo de 

elaboração e execução de políticas públicas” (QUEIROZ; SOUZA; MORAIS; SILVA, 2016). 

A partir da literatura sobre orçamento e da discussão anterior de ideologia partidária, 

formulou-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 2: Os governos de esquerda tendem a produzir vieses positivos nas receitas 

orçamentárias quando comparados aos governos de direita. O oposto vale para despesas. 

Os modelos propostos por Nordhaus (1975) e Hibbs (1977) supõem que os eleitores são 

seres votantes com expectativas adaptativas, que comentem erros sistemáticos. Entretanto, 

outros autores (Alesina; 1987; Rogoff; Sibert, 1988; Rogoff; 1990) distinguiram os eleitores 

pelas suas expectativas racionais, pois acreditaram que estes fossem capazes de entender de 

política econômica e não cometessem erros sistemáticos.  

Assim, Rogoff (1990) e Rogoff e Sibert (1988) apresentaram os modelos de ciclos 

político-orçamentários, onde as medidas de política fiscal são utilizadas para indicar a 

competência do governante. A indicação da competência do governante é realizada por 

alterações na organização orçamentária, expandindo os gastos com maior visibilidade e 

contraindo os gastos com investimentos. Esses resultados só serão perceptíveis aos eleitores 
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futuramente após a possível reeleição do governante. Além disso, a existência de assimetria 

informacional propicia ao político o incentivo de alterar a política fiscal pré-eleitoral de modo 

a aumentar sua probabilidade de reeleição. Pois, os eleitores estariam desajustados no tempo 

com relação às informações sobre a competência dos governantes. 

O processo de desenvolvimento de previsões de receita e despesa no orçamento serve 

como uma ferramenta política para os representantes que buscam administrar as expectativas 

do eleitorado sobre o desempenho geral do político durante o ciclo eleitoral (BRUCK; 

STEPHAN, 2006; BOUKARI; VEIGA, 2018). A ligação entre político e eleitorado pode ser 

examinada como um padrão agente-principal, no qual o político assume o papel de agente e o 

eleitorado do principal. A assimetria informacional concernente à idiossincrasia dos políticos 

terá incentivos para atuar de forma auto-interessada e oportunista. Os modelos de controle 

político ressaltam a concepção de que as eleições atuam como mecanismo disciplinador do 

comportamento dos governantes. Sendo assim, as eleições estimulam os políticos a sinalizarem 

competência, à medida que evidenciam os modelos de ciclos políticos (NAKAGUMA, 2006).  

A literatura reporta que os benefícios que provêm da manipulação eleitoreira são 

evidenciados pelos chamados modelos de ciclos políticos oportunistas que ocorrem devido à 

existência de assimetria de informação entre políticos e eleitores (MENEGUIN; BUGARIN, 

2001; CARVALHO; OLIVEIRA, 2009). Os modelos de ciclos políticos oportunistas 

reconhecem que os governantes são motivados influentemente pela busca da própria eleição. 

Dessarte, para avultarem as chances de serem reeleitos, os governantes disporiam exagerado 

incentivo para manipular as políticas públicas com o intuito de elevar o bem-estar dos eleitores 

(NAKAGUMA, 2006). 

Vicente e Nascimento (2012), em seu estudo revelaram que informações incompletas e 

assimétricas viabilizam ao político a capacidade de distorcer a política fiscal pré-eleitoral de 

forma a aumentar a probabilidade de reeleição ou a de seus aliados políticos, com isso, torna o 

orçamento público um elemento essencial, ratificando os resultados encontrados em outros 

estudos (ALESINA, 1987; ROGOFF; SIBERT, 1988; ROGOFF, 1990).  Pois, no cenário da 

previsão orçamentária, a atuação oportunista do gestor leva a orçamentos tendenciosos, já que 

a elevação das despesas ou impostos mais baixos tem um efeito positivo na popularidade do 

titular, podendo ocasionar aumentos no emprego e na produção de curto prazo, pois projeções 

tributárias tendenciosas podem ajudar o partido em exercício a reeleição (BISCHOFF; 

GOHOUT, 2010; BOUKARI; VEIGA, 2018). 

O mandato eleitoral pode ser um motivo capaz de influenciar a dinâmica do gasto 

público durante os ciclos políticos. Independentemente de estarem em primeiro ou segundo 

mandato, os governantes dispões de incentivos para se comportarem de forma oportunista, já 

que aspiram preservar seu grupo político no poder e estabilizar suas carreiras políticas. A 

concepção de poder disputar à reeleição estende o incentivo para o gestor alterar a política 

fiscal, mormente em anos eleitorais, e acentuar o ciclo político orçamentário (KLEIN; 

SAKURAI, 2015; QUEIROZ ET AL., 2016). Desta forma, os governantes foram oportunistas 

ao escolherem políticas que aumentaram a possibilidade de sua reeleição sem estarem 

vinculados a situações passadas ou aos impactos esperados na economia ou a consideração a 

ideologia partidária. Pensando nisso, Alesina (1987) incluiu o viés ideológico a ideia de que os 

eleitores podem antecipar os comportamentos do governo. Assim, os governantes quando 

focam em determinados objetivos sociais e políticos, não são instigados pela manutenção no 

poder e não almejam apenas notoriedade dos eleitores. 

Queiroz et al. (2016) alega que os candidatos governantes se sentirão tentados a 

manipular os instrumentos da política econômica, com o intuito de estabelecer o cenário 

econômico ideal para conquistar a reeleição ou a preservação do seu partido no poder. Da 

mesma forma, Boukari e Veiga (2018) afirmam que se o gestor antecipar a reeleição, não terá 
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incentivos para superestimar as receitas. Por outro lado, o autor discorre que, se antecipar uma 

derrota ou uma disputa acirrada, terá incentivo para superestimar a receita.    

Com base em argumentos anteriores, supõe-se que: 

Hipótese 3: A possibilidade de não ter reeleição leva a uma tendência de previsão orçamentária 

maior. 

3. METODOLOGIA 

3.1 Definição da População e Coleta dos Dados 

O estudo abrangerá os 26 estados mais o distrito federal. As informações sobre valores 

orçados e execução orçamentária foram extraídos dos relatórios resumidos de execução 

orçamentária, disponíveis no sítio eletrônico do Sistema Tributário Nacional (SISTN). Foram 

analisados todos os exercícios disponíveis na base de dados daquele órgão, abrangendo período 

de 2008 a 2014.  

Com relação à fonte das variáveis de controle ou explicativas, a variável demográfica 

população e a variável econômica Produto Interno Bruto (PIB) foram obtidas no sítio eletrônico 

do Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas (IBGE) e da Superintendência de Estudos 

Econômicos Sociais da Bahia (SEI), respectivamente, e as variáveis relacionadas às eleitorais 

foram obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (STE). Com relação as variáveis 

explicativas defasadas, foram coletados os valores realizado e previsto da receita e despesa, 

sendo utilizados os valores de até dois anos anteriores.  

3.2 Modelo de Estimativa 

Foram utilizados os indicadores de erro de previsão, os testes de erro para avaliar a 

precisão e o modelo de estimativa usado nos testes de eficiência com base no estudo realizado 

por Boukari e Veiga em 2018. 

3.2.1 Previsão de precisão e eficiência 

Para medir a racionalidade do orçamento utilizou-se conceito e parâmetro (CASSIDY; 

KAMLET; NAGIN, 1989; GIURIATO; CEPPARULO; BARBERI, 2016; BOUKARI; 

VEIGA, 2018), que mede o erro orçamentário percentual (EOP) como a porcentagem obtida a 

partir da razão entre o valor do erro orçamentário (realizado – previsto) e o valor realizado. 

Sendo que os valores previstos para o ano t são os valores do orçamento inicial para o ano t, 

aprovado pelo legislativo no final do ano t-1, e os valores realizados são as receitas e despesas 

realizadas durante o ano t, conforme evidenciado na expressão (1), apresentada a seguir:  

                                                𝐸𝑂𝑃𝑥,𝑡 =
(𝑅𝑥,𝑡−𝑃𝑥,𝑡)∗100

𝑅𝑥,𝑡
                                                 (1) 

Sendo R e P o valor da receita ou despesa realizada e prevista, respectivamente, x é a 

receita ou a despesa analisada e EOP é o Erro Orçamentário Percentual. Este indicador fornece 

informações sobre a direção e a extensão do viés. O EOP positivo na receita corresponde a uma 

estimativa subestimada ou conservadora, já o negativo corresponde a uma previsão otimista. 

Por outro lado, o EOP positivo para a despesa indica uma estimativa otimista e o negativo 

representa uma previsão superestimada ou sobrevalorizada.  

As previsões foram avaliadas por meio dos seguintes testes de erros: 

A) Erro Médio Orçamentário Percentual (EMOP) 

Determina a média dos erros percentuais pelos quais as previsões diferem dos resultados 

(BOUKARI; VEIGA, 2018). 

𝐸𝑀𝑂𝑃𝑥 =  
1

𝑇
∑ 𝐸𝑂𝑃𝑥,𝑡

𝑇

1

 

B) Erro Médio Orçamentário Percentual Absoluto (EMOPA) 
Mensura o percentual médio da diferença absoluta entre a previsão e o realizado. Como 

os erros de previsão positivos e negativos podem compensar-se, esta é uma medida mais precisa 
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do erro médio de previsão, pois tende a minimizar o tamanho total do erro (BOUKARI; VEIGA, 

2018).  

𝐸𝑀𝑂𝑃𝐴𝑥 =  
1

𝑇
∑|𝐸𝑂𝑃𝑥,𝑡|

𝑇

1

 

Boukari e Veiga (2018) afirmam que esses indicadores devem ser iguais a zero quanto 

à imparcialidade, de outra forma, as previsões serão tendenciosas. 

Para avaliar a eficiência do processo orçamentário utilizou-se a seguinte regressão, 

também proposta por Boukari e Veiga (2018), que compara o Erro Orçamentário Percentual do 

ano t (EOPi,t) com o erro orçamentário percentual de dois anos atrás (EOPi,t-2) e a previsão 

orçamentária do ano t (Pi,t): 

                                    𝐸𝑂𝑃𝑖,𝑡 =  𝜆0 + 𝜆1𝐸𝑂𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝜆2𝑃𝑖,𝑡 + 𝑢𝑖,𝑡                               (2) 

 

sendo P a previsão orçamentária e ui,t o erro residual independente e identicamente 

distribuído.  

A justificativa para a utilização da variável EOP com dupla defasagem (EOPt-2) é que a 

eficiência da previsão orçamentária requer que, os responsáveis pela elaboração do orçamento, 

explorem completamente a informação disponível, na época em que a previsão (orçamento) é 

realizada. Supõem-se que os responsáveis pela elaboração do orçamento do ano t, que é 

elaborado no ano t-1, objetivando aperfeiçoarem a previsão orçamentária do ano t, utilizem 

informações sobre os erros de estimação mais recentes, ou seja, os ocorridos no ano t-2, uma 

vez que as informações sobre EOPt-1 ainda não estão disponíveis. De acordo com Keane e 

Runkle (1990), convencionalmente a eficiência da previsão implica que os desvios entre o 

resultado e a projeção não sejam relacionados à informação disponível na data em que a 

projeção foi feita. Portanto, uma condição para a eficiência moderada do processo orçamentário 

sería que 𝜆1 = 𝜆2  = 0. 

3.3 Determinantes dos Erros de Previsão Orçamentária 

Caso sejam constatados erros sistemáticos da previsão orçamentária, o próximo passo 

será determinar quais as suas causas. As variáveis explicativas utilizadas nesse estudo estão 

relacionadas ao: ciclo eleitoral, a ideologia do governo em exercício e a reeleição. Neste caso, 

o 𝐸𝑃𝑃 será utilizado com uma única defasagem, pois o propósito é determinar se o erro é 

persistente de um ano para o outro. 

Alguns estudos testaram a presença de viés eleitoral usando uma variável dummy para 

o ano eleitoral (LARKEY; SMITH, 1989; BOYLAN, 2008; PINA; VENES, 2011; BOUKARI; 

VEIGA, 2018). Por isso, uma variável dummy 𝐸𝑙𝑒 foi inserida no modelo da equação (3): é 

uma variável que recebe o valor de 1 (um) para os anos em que ocorreram eleição e 0 (zero) 

para os demais. Para testar a Hipótese 1, coeficientes negativos e estatisticamente significativos 

para itens de receita seriam coerentes com uma superestimação oportunista de receitas antes 

das eleições. O inverso aplica-se a despesa (BOUKARI; VEIGA, 2018).  

No período abrangido por esta pesquisa (2008-2014) foram realizadas duas eleições para 

governador, uma em 2010 e outra em 2014. Quanto à variável que corresponde à ideologia, foi 

coletada informação quanto à posição partidária do governo no período correspondente, 

conforme Quadro 1 abaixo: 
 

Quadro 1 Ideologia Partidária 
 

Centro Esquerda Direita 

PMDB PT PFL/DEM 

PSDB PSB PL 

PR PPS PPB 

PTC PDT PRONA 
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PSD PMN PP 

PTB PC do B PSL 

Sakurai, 2009; Sakurai; Menezes, 2011; Costa, 2011; Klein; Sakurai, 2015 

Para testar a Hipótese 2 – orientação ideológica do governante - foi utilizada uma 

variável dummy (𝐼𝑑𝑒𝑠𝑞). De acordo com a literatura, governadores de esquerda tendem ser 

mais otimistas, ou menos pessimistas, que os de ideologia mais à direita. Desse modo, a 

expectativa é de sinal negativo para o coeficiente da variável 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑞 para 𝐸𝑂𝑃 na receita, e 

positivo para 𝐸𝑃𝑃 na despesa. A ideologia partidária foi definida de acordo com o Quadro 1. 

A terceira e última hipótese (efeito da possibilidade de reeleição) foi testada 

considerando-se não só a possibilidade de recondução do mesmo candidato, como também a 

possibilidade do governador incumbente poder eleger um candidato de seu partido. Se o 

governador em exercício puder ser reeleito ou tiver chances para indicar um candidato de seu 

partido, então não terá incentivo para superestimar as receitas. Por outro lado, se ele não puder 

ser reeleito (estiver no segundo mandato) ou estimar elevadas chances de uma derrota ou 

disputa acirrada, terá um incentivo para superestimar as receitas (BOUKARI; VEIGA, 2018).  

Foram adicionadas, no modelo da equação (3), as variáveis econômica e demográfica 

como controle: Taxa de Crescimento do PIB (𝑇𝑥𝑃𝐼𝐵) e população (𝑃𝑜𝑝). Nas estimativas de 

erro orçamentário da receita, espera-se um sinal positivo para o PIB. Para as despesas, espera-

se um sinal negativo. O número de habitantes pode afetar positivamente o volume de impostos 

arrecadados, e consequentemente, o valor das receitas e despesas já que é à força de trabalho 

do país e contribuintes (BOUKARI; VEIGA, 2018). Já que, o objetivo de investigação desta 

pesquisa é explicar os erros de previsão a partir da análise do desempenho de variáveis 

vinculadas a fatores políticos e organizacionais. O outro modelo utilizado foi Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) para dados em painel dinâmico, empregado para identificar os 

determinantes dos erros de previsões orçamentários. 

O modelo de dados em painel linear utilizado no estudo foi o seguinte: 
𝐸𝑂𝑃𝑖,𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝐸𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛼1𝐸𝑙𝑒𝑖,𝑡 + 𝛼2𝐼𝑑𝑒𝑠𝑞𝑖,𝑡 + 𝛼3𝑅𝑒𝑒𝑙𝑒𝑖,𝑡 + 𝛼4𝑇𝑥𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡 + 𝛼5𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡            (3) 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Teste Do Viés 

Tabela 1 Estatística Descritiva do Erro Orçamentário Percentual  

 (2008-2014) 

Variáveis Obs. Média Mediana Mínimo Máximo Desvio Padrão 

 Erro Orçamentário Percentual 

Receita 189 0,58 0,33 -27,34 37,94 9,61 

Despesa 189 0,22 -0,53 -36,65 84,46 13,23 

 Erro Absoluto Orçamentário Percentual 

Receita 189 7,42 6,13 0,02 37,94 6,11 

Despesa 189 8,16 5,61 0,04 84,46 10,40 

Fonte: Elaboração própria. 

Na Tabela 1 são apresentadas medidas de tendência central dos indicadores de 

desempenho da previsão e seus desvios-padrão, para examinar a presença de desvios nas 

previsões orçamentárias nos estados brasileiros. Os governantes subestimaram as receitas, em 

média, em 58%, o que evidencia que os gestores estaduais praticam, de forma sistemática, o 

desvio orçamentário. Há evidências de previsões de receitas pessimistas nos estados. 

Entretanto, a partir da análise de outros indicadores, é possível perceber que há uma dispersão 

dos dados em torno da média, o que é comprovado mediante evidência de valores de mínimo e 

máximo para receita. Ratificando essa informação, tem-se a mediana da receita que, apesar de 

singela a discrepância, mantém o resultado do erro de previsão percentual como subestimado 

ou conservador.  
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Os governantes superestimaram a despesa, em média, em 22%, revelando uma previsão 

de despesa otimista. Todavia, a mediana contradiz essa informação ao indicar uma estimativa 

subestimada. Fato que pode ser corroborado pela dispersão dos dados que é contundente, não 

só pelo desvio padrão como pelos valores de mínimo e máximo. O 𝐸𝑂𝑃 sugere que os  

orçamentos não expressam uma tendência tão contundente de superestimação ou subestimação 

das variáveis, visto que não divergem excessivamente de zero.  

Entretanto, o indicador de Erro Absoluto Orçamentário Percentual (EAOP) foi utilizado 

para mensurar o tamanho médio real dos erros de previsão. O EAOP indica que as receitas e as 

despesas foram superestimadas em 7,4% e 8,2%, na média, nesta ordem. Como os erros de 

previsão positivo e negativo não se cancelam mais, mostra a medida mais precisa do erro médio 

de previsão, obviamente mais elevado. Portanto, com base na análise descritiva, já que os 

valores do índice de erro de previsão percentual foram diferentes de zero para todos os estados 

e em todos os anos, é possível inferir que as previsões orçamentárias nos estados são 

tendenciosas. 

Os desvios padrão do EOP e do EAOP da despesa são maiores do que o da receita, o 

que indica que essa variável pode ser mais difícil de definir, fato que pode ser explicado pela 

falta de planejamento quanto ao vínculo da arrecadação da receita com a fixação da despesa. A 

execução da despesa não se mostra equilibrada com a arrecadação da receita e a variabilidade 

pode acontecer, principalmente, pela dificuldade dos gestores em atender o que foi fixado no 

orçamento.  

4.2 Teste de Eficiência 

Tabela 2 Teste de Eficiência   

  Receita Despesa 

EOP (t-2) 0,4999 *** 0,2679 * 

(0,0775) (0,1095) 

Previsão Orçamentária -1,3884 ** -1,9086 

(0,6829) (1,4064) 

Constante 3,3060 0,3699 

(2,0132) (4,0949) 

N 189 189 

FIV 1,050 1,006 

Log de Verossimilhança -400,4391 -424,1244 

Fonte: Elaboração própria. Erro padrão entre parênteses.  

Nível de Significância: *p<.1, ** p<.05, *** p<.01. 

De acordo com o Teste Fatores de Inflação da Variância (FIV) evidenciam que os dados 

não apresentaram multicolinearidade (1,05 < 10 e 1,00 < 10), mesmo estando próximos ao valor 

mínimo possível.  

As estimativas da Equação (2) para os itens da receita e despesa estão dispostas na 

Tabela 3 a fim de analisar a eficiência. Os indicadores, tanto da receita quanto da despesa, 

demonstram que os 𝐸𝑂𝑃’𝑠 com dupla defasagem colaboram positivamente para a explicação 

das 𝐸𝑂𝑃’𝑠 atuais. Os 𝐸𝑂𝑃’𝑠 de receita e despesa mostram-se estatisticamente significativo, em 

nível mais elevado para a receita. O coeficiente do 𝐸𝑂𝑃 positivo da receita revela que os 

governantes tendem a uma estimativa conservadora, já o da despesa indica uma posição 

otimista. Este aspecto pode estar relacionado ao fato de que as previsões da receita sempre 

sofrerão influências políticas, pois são os balizadores de limite máximo no planejamento das 

despesas e representam a criação, permanência ou exclusão de novos programas ou já existentes 

(COSTA, 2011). 

Conforme pode ser verificado na Tabela 2, os coeficientes λ1 e λ2 são estatisticamente 

diferentes de zero para a receita, assim como o λ1 da equação da despesa, o que confirma que o 

processo orçamentário é ineficiente. Os erros de previsão revelaram-se constantes ao longo dos 
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anos e os erros passados não são corrigidos para a receita, segundo indica a significância do 

coeficiente de previsão, bem como seu sinal positivo. Contrariando os resultados que foram 

encontrados por Boukari e Veiga (2018), não foi evidenciado relação do 𝐸𝑂𝑃 com a previsão 

dos itens, já que λ2 não revelou significância estatística, mostrando que o erro de previsão não 

depende da relevância da previsão em si. Entretanto, corrobora a ideia do mesmo autor que a 

eficiência exige que os responsáveis pelo orçamento explorem plenamente as informações 

disponíveis no momento da previsão.  

4.3 Determinantes dos Erros de Previsão do Orçamento 

Tabela 3 Determinantes do EOP   

  Receita Despesa 

EOP (t-1) -0,0481 0,2313*** 

(0,0795) (0,0754) 

Eleição -0,0832 4,2563** 

(1,1262) (1,8096) 

Ideologia -1,7252 -2,0399 

(1,6340) (2,7079) 

Reeleição 3,3096** 0,2529 

(1,3797) (2,3138) 

População -35,3832** -33,7751 

(13,5927) (22,3975) 

Taxa de Crescimento 37,7121*** 35,1558** 

(9,8814) (16,3513) 

N 189 189 

   

Teste de Hausman 0.0000 0,0000 

Log da Verossimilhança -596.7954 -692,2626 

Teste de Wald 0,0000 0,0000 

Durbin-Watson 1.7100  1,7901 

Fonte: Elaboração Própria. Erro padrão entre parênteses.  

Nível de Significância: *p<.1, ** p<.05, *** p<.01. 

O teste de Durbin-Watson mostrou que o modelo não apresentou autocorrelação, tendo 

em vista que os resultados retornaram índices de 1,71 e 1,79 correspondentes ao limite 

aceitável. O teste de Wald afasta a presença de heterocedasticidade. Como o modelo utilizado 

na equação (3) trata-se de uma regressão MQO com dados em painel, foi realizado o teste de 

Hausman que valida a alternativa de existência do modelo de efeitos fixos. 

O 𝐸𝑂𝑃 é a variável defasada dependente da Equação (1) e indo de encontro aos outros 

achados, não permanece positiva e estatisticamente significativo para receita de acordo com 

explicitado na Tabela 3. O 𝐸𝑂𝑃 defasado da despesa mantém-se positivo e estatisticamente 

significativo, indicando que os erros de previsão são persistentes. Esta informação diverge dos 

achados encontrados por Boukari e Veiga (2018), o qual identificou que existe similaridade 

entre os coeficientes estimados nas regressões para 𝐸𝑂𝑃𝑠 de receita e despesa, evidenciando a 

característica de que os governos não apresentam orçamentos equilibrados. 

Os coeficientes para o ano eleitoral são estatisticamente significativos apenas para a 

despesa, o que pode evidenciar, possivelmente, que as políticas aplicadas nos anos da eleição 

produzem resultados marcantes refletindo na percepção do eleitorado. Observou-se que nos 

anos de eleição, os governadores tendem a subestimar a despesa, visto o coeficiente positivo e 

estatisticamente significativo. Corroborando os achados de Boukari e Veiga (2018) de que os 

gestores geralmente gastam menos do que o previsto, mas mais dos que as receitas reais, 
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levando a uma administração oportunista, apesar de tenderem a superestimá-los no orçamento 

inicial. Os resultados para a receita contrariaram os achados de Bretschneider e Gorr (1987), 

que descobriram que os fatores políticos e a implementação de boas práticas em circunstâncias 

de imprecisão econômica ocasionam previsões subestimadas de receitas.  

Os resultados indicam que as despesas previstas são administradas de maneira 

conservadora. Portanto, os governantes dos estados brasileiros manipulam de modo 

conservador as previsões orçamentárias no período eleitoral, não rejeitando a Hipótese 1. Costa 

(2011) argumenta que no segundo mandato do Presidente dos EUA George W. Bush constatou-

se uma inclinação a estimativas subestimadas, entretanto, esta não foi uma postura conservadora 

do governante, e sim, uma oportunidade de ganho político resultante de receitas exorbitantes, 

incorrendo em previsões subestimadas em períodos subsequentes. 

Não foi verificada a existência de efeito partidário. Assim, o coeficiente da variável 

ideologia não foi estatisticamente significativo, resultado consoante trabalhos anteriores 

(BOUKARI; VEIGA, 2018), onde as estimativas para 𝐸𝑂𝑃𝑠 de receitas e despesas não 

forneceram suporte empírico para sustentar que os governos de esquerda tendem a produzir 

margens positivas nas receitas orçamentárias quando comparados aos de direita. Em 

contraponto, Costa (2011) indica que a predisposição ideológica do partido político do 

governante pode afetar as previsões da receita. 

A variável reeleição mostrou-se positivamente significativa para a receita, o que não 

evidencia o esperado para corroborar a hipótese correspondente. Para a despesa não exprimiu 

significância estatística. Diante disso, a Hipótese 3 foi rejeitada concordante achados 

antecedentes de (BOUKARI; VEIGA, 2018) que também não revelam que os gastos são 

referentes a uma previsão orçamentária maior. Quanto as variáveis de controle, população 

apresentou relevância significativa e coeficiente positivo, mas não comprova relação com a 

receita. E, a taxa de crescimento do PIB mostrou-se positivamente significativo para a receita 

e despesa, estando associada à subestimação da despesa.  

5. CONCLUSÃO  

Este estudo buscou identificar a existência de erro orçamentário, o tamanho e a direção 

desses erros, e suas causas. Além de verificar a existência de erro orçamentário proposital, a 

pesquisa procurou responder quais os fatores institucionais influenciam as previsões 

orçamentárias quando elas são sistematicamente tendenciosas tomando como base dados das 

unidades federativas do Brasil referente ao período entre 2008 a 2014, com o propósito de 

verificar a confiabilidade das previsões orçamentárias apresentadas pelos governos brasileiros, 

a partir da análise das receitas e despesas previstas nos orçamentos estaduais aprovados.  

A análise revelou que as previsões orçamentárias são tendenciosas e persistentes, pois 

erros de previsão do passado, tanto da receita quanto da despesa, afetaram erros atuais.  A 

pesquisa também identificou ineficiência do processo orçamentário, em concordância com os 

coeficientes λ1 e λ2 que são estatisticamente diferentes de zero para a receita, assim como o λ1 

da despesa. Constatou-se, também, que os erros de previsão se revelaram constantes ao longo 

dos anos e os erros passados não são corrigidos para a receita. Assim, a eficiência exige que os 

responsáveis pelo orçamento explorem plenamente as informações disponíveis no momento da 

previsão. 

O estudo confirmou a hipótese de que o governo tende a subestimar as despesas e 

superestimar as receitas para os anos eleitorais. Os orçamentos não sofrem a interferência da 

ideologia político do governador, pois não foi confirmada a hipótese de que os governos de 

esquerda tendem a produzir margens positivas nas receitas orçamentárias quando comparados 

aos governos de direita. E, rejeitou-se a hipótese que uma possibilidade remota de reeleição 

leva a um viés de previsão orçamentária maior, ainda que o erro tenha sido significativo para a 

receita. 
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O artigo limitou-se a pesquisar as variáveis orçamentárias receita e despesa, não levando 

em consideração seus componentes por função corrente e capital, o que poderia ter evidenciado 

possíveis manipulações mais específicas. Uma sugestão para futuras pesquisas, seria a 

utilização da variável autonomia fiscal (medida pelos impostos diretos) para demonstrar a 

descentralização fiscal nos Estados Brasileiros.  
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