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O estudo objetivou avaliar qual a influência da abertura de créditos adicionais no desempenho 

financeiro dos municípios paranaenses, com base na teoria dos ciclos políticos, sendo que o período 

analisado compreende de 2013 a 2016. Entre as justificativas da realização dessa pesquisa, destaca-

se pelo fato de que o orçamento público permite que o governo possa se organizar para promover o 

crescimento econômico e social, e dentro disso há a necessidade de ajustes na programação financeira 

para que seja atendido o princípio da eficiência da administração pública. Os principais pontos 

teóricos abordados foram à teoria dos ciclos políticos, os créditos adicionais e estudos anteriores 

relacionados ao assunto. O estudo caracteriza-se quanto aos objetivos como descritivo, quanto à 

abordagem do problema como quantitativo e, em relação aos procedimentos, é tido como uma 

pesquisa documental.  Para cumprir com o objetivo foram analisados 344 municípios do estado do 

Paraná, dos quais foram extraídos os dados do site do TCE-PR em conjunto com os dados obtidos 

por meio de pesquisas realizadas pelo IBGE e, estes foram analisados por meio de um modelo 

econométrico e um modelo estatístico de regressão linear múltipla. Os resultados indicam que a 

abertura de créditos adicionais influencia positivamente o desempenho financeiro, e a partir disso foi 

possível concluir e afirmar o que propõe a teoria dos ciclos políticos quanto à alavancagem financeira 

no desempenho municipal no período eleitoral.   
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A INFLUÊNCIA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS NO DESEMPENHO FINANCEIRO 
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ 

 
RESUMO 
O estudo objetivou avaliar qual a influência da abertura de créditos adicionais no desempenho 
financeiro dos municípios paranaenses, com base na teoria dos ciclos políticos, sendo que o 
período analisado compreende de 2013 a 2016. Entre as justificativas da realização dessa 
pesquisa, destaca-se pelo fato de que o orçamento público permite que o governo possa se 
organizar para promover o crescimento econômico e social, e dentro disso há a necessidade de 
ajustes na programação financeira para que seja atendido o princípio da eficiência da 
administração pública. Os principais pontos teóricos abordados foram à teoria dos ciclos 
políticos, os créditos adicionais e estudos anteriores relacionados ao assunto. O estudo 
caracteriza-se quanto aos objetivos como descritivo, quanto à abordagem do problema como 
quantitativo e, em relação aos procedimentos, é tido como uma pesquisa documental.  Para 
cumprir com o objetivo foram analisados 344 municípios do estado do Paraná, dos quais 
foram extraídos os dados do site do TCE-PR em conjunto com os dados obtidos por meio de 
pesquisas realizadas pelo IBGE e, estes foram analisados por meio de um modelo 
econométrico e um modelo estatístico de regressão linear múltipla. Os resultados indicam que 
a abertura de créditos adicionais influencia positivamente o desempenho financeiro, e a partir 
disso foi possível concluir e afirmar o que propõe a teoria dos ciclos políticos quanto à 
alavancagem financeira no desempenho municipal no período eleitoral.   
 
Palavras chave: Desempenho financeiro. Créditos adicionais. Teoria dos ciclos políticos. 
 
1 INTRODUÇÃO 

Por meio da padronização da Contabilidade Pública, mediante sistemas 
informatizados, possibilitou-se analisar diversas variáveis que interferem na consecução das 
metas estabelecidas pelos gestores públicos frente ao dever de administrar (Munhoz, 2012). A 
partir disso, entende-se que para uma gestão pública eficaz destaca-se, entre outras variáveis, 
o desempenho financeiro.  

Conforme Lara (2017), a administração pública tem a função de nortear as suas ações 
para promover sua finalidade, o bem comum e, juntamente a isso, visa aprimorar os serviços 
públicos a fim de ampliar a eficiência destes e proporcionar o desenvolvimento econômico e, 
consequentemente a isso, propiciar melhorias no bem-estar social. 

Para alcançar estes objetivos, existem meios legais chamados créditos adicionais que 
são “as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento”, conforme artigo 40 da Lei nº 4.320 de 1964, isto é, uma vez aprovados, 
incorporam-se ao orçamento do exercício. Então, com esse instrumento o gestor público pode 
atender às demandas sociais imprevistas, ou complementares o orçamento que foi 
previamente aprovado, porém com o decorrer do tempo tornou-se escasso para aquilo que é 
necessário abranger. 

Se tratando da verificação com relação à existência de um eficaz funcionamento da 
gestão pública, se faz coerente uma avaliação de desempenho, contudo, no que tange a 
questão financeira, é preciso uma análise acerca da utilização dos recursos públicos pela 
administração. Segundo Borges (2000), muitos casos de desequilíbrio fiscal verificados nas 
prefeituras municipais de todo o país se devem à desordenada utilização dos instrumentos de 
planejamento para elaboração e execução orçamentária.  

Para tanto, um adequado planejamento implica num desempenho financeiro positivo, o 
qual pode ser aperfeiçoado se houverem as devidas alterações por meio dos créditos 
adicionais. Levando em conta o fato de um planejamento orçamentário não ser perfeito, por se 
tratar de uma estimativa, se faz necessária a utilização de medidas para “consertar” as falhas 
quando há falta de recursos e, para que isso seja resolvido de maneira legal, é que se faz a 
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adoção de créditos adicionais para o orçamento (Mathias, 2016). 
 Por meio da análise dos estudos anteriores como: Nascimento (2011) que explorou a 

efetividade dos ciclos políticos nos municípios brasileiros numa abordagem contábil; Rocha, 
Marcelino e Santana (2013) que investigaram sobre o orçamento público no Brasil; Fiirst, 
Cavichioli, Santos, e Toigo (2017) que estudaram sobre as determinantes que influenciam a 
abertura de créditos adicionais suplementares nos municípios participantes da Associação dos 
Municípios do Oeste do Paraná (AMOP); Queiroz (2017) que pesquisou sobre a influência do 
ano eleitoral e a mudança de gestor público sobre alterações na composição dos gastos 
públicos nos estados brasileiros; é que se propõe este estudo. 

Isto posto, este estudo diferencia-se dos demais encontrados e torna-se relevante por 
relacionar as variáveis de influência dos créditos adicionais no desempenho financeiro dos 
municípios paranaenses sob a ótica da teoria dos ciclos políticos. Por isso, sua relevância 
quanto à execução orçamentária relativa ao desempenho municipal para que haja organização 
e controle dos investimentos públicos por meio da Contabilidade dessas ações e seus 
respectivos gastos. 

A teoria dos ciclos políticos ressalta a ideia de que as manipulações eleitorais servem 
para sinalizar a competência administrativa dos governantes. Para avaliar isso, as respostas 
dependem de uma série de fatores, tais como, os sistemas eleitoral e governamental, o 
processo de tomada de decisões do poder executivo, entre outros fatores (Brender & Drazen, 
2013). Sendo assim, postula-se a existência de ciclos políticos no Brasil e, para tanto, se faz 
necessário um suporte empírico quanto à existência de correlação entre o desempenho 
financeiro dos ciclos econômicos e o calendário eleitoral. 

Silva (2005) descreve que no Brasil o modelo adotado é o Orçamento-Programa, o 
qual contribui para o planejamento governamental, pois é capaz de expressar com maior 
veracidade a responsabilidade do Governo para com a sociedade, visto que o orçamento deve 
indicar com clareza os objetivos perseguidos pela nação da qual o governo é intérprete. 

O trabalho baseia-se em fatos, ou seja, razões que comprovam a execução deste, 
portanto, justifica-se, pela conjuntura de que o orçamento público, aceito como instrumento 
de planejamento e de controle da administração pública, apresenta-se como uma técnica capaz 
de permitir que periodicamente sejam reavaliados os objetivos e fins do governo (Pereira, 
2003) e pelo fato de que o orçamento público consiste numa ferramenta extremamente 
importante nas políticas públicas, pois este é o planejamento público que o governo utiliza 
para promover crescimento econômico e social. 

Além disso, justifica-se pelas demandas sociais por uma maior transparência na 
informação pública dos municípios paranaenses, pode-se afirmar que a Contabilidade, como 
ciência e como prática profissional, pode e deve assumir papel de intermediadora da 
comunicação entre o governo e os interessados nas informações relevantes; pela necessidade 
de ajustes na programação financeira, bem como em decorrência do descompasso existente 
entre o período de elaboração do orçamento e a sua efetiva execução podem ocorrer situações 
que não foram previstas na elaboração da proposta orçamentária e que devem ser absorvidas 
no orçamento do exercício, por meio de créditos adicionais; e, por contribuir para atender o 
princípio da eficiência da administração pública. 

Segundo Giacomoni (2005), os créditos adicionais servem para resolver duas situações 
clássicas do orçamento: a imprevisão na elaboração orçamentária, ou seja, a insuficiência de 
dotação para fazer face à despesa já prevista no orçamento e a inexistência de crédito 
orçamentário, isto é, para atender às despesas a serem realizadas. No que toca à legislação 
mais recente, verifica-se que a Lei nº 4.320/1964, atualmente rege o tema. Portanto, teve 
enfoque em responder a seguinte questão: Qual a influência da abertura dos créditos 
adicionais no desempenho financeiro dos municípios paranaenses, com base na teoria 
dos ciclos políticos? 

O trabalho tem como objetivo geral avaliar qual a influência da abertura de créditos 
adicionais no desempenho financeiro dos municípios paranaenses, com base na teoria dos 
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ciclos políticos. 
Para tanto foi necessário levantar a relação dos indicadores de desempenho municipal 

e a alteração no orçamento por meio da abertura de créditos adicionais; apurar os cálculos 
necessários dos indicadores de desempenho financeiro e créditos adicionais, com base nas 
demonstrações financeiras; avaliar a influência dos créditos adicionais no desempenho dos 
municípios paranaenses e relacionar os resultados obtidos com a teoria dos ciclos políticos. 

Essa pesquisa representa uma contribuição literária no que tange a teoria dos ciclos 
políticos no sentido de utilizar a abertura de créditos adicionais para uma ferramenta 
estratégica e oportuna do gestor público como forma de se destacar dentre demais candidatos 
para determinado cargo como chefe de administração pública. E ainda, contribui de forma 
prático-social, para a questão da corrente da contabilidade pública, concomitantemente a sua 
relação acerca do planejamento orçamentário objetivando o aperfeiçoamento do desempenho 
financeiro. 

Esta pesquisa está delimitada a área da Contabilidade Pública e o principal assunto é a 
observação da influência da abertura dos créditos adicionais no desempenho financeiro dos 
municípios paranaenses, estudados também sob o prisma da teoria dos Ciclos Políticos.  Para 
tanto, foram analisados os dados das prefeituras dos 344 municípios paranaenses 
disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) observando a 
influência de variáveis socioeconômicas e contábeis. Esta pesquisa abrangeu dados dos anos 
de 2013 a 2016 devido ao fato de estar relacionado ao calendário eleitoral, de modo que a 
pesquisa fez referência à teoria dos ciclos políticos. A coleta de dados fora feita em 2018.  

O estudo foi dividido em cinco seções (introdução, revisão da literatura, metodologia, 
descrição e análise dos resultados e conclusão). A primeira seção apresenta a temática que é 
pesquisada. A segunda traz conceitos a respeito dos créditos adicionais, sobre desempenho 
financeiro e, ainda, levantamentos sobre a teoria dos ciclos políticos. A terceira descreve o 
caminho e métodos utilizados para desenvolver a pesquisa. A quarta descreve os dados 
obtidos com a aplicação dos métodos avaliativos de desempenho financeiro e, a partir disso, 
foi feita a análise e interpretação dos mesmos. Por fim, a quinta seção, é uma recapitulação 
sintética dos resultados, confirmando ou não as hipóteses estabelecidas, de tal forma que está 
apresentada a resposta ao problema do estudo e, ainda, a contribuição da pesquisa e sugestões 
para trabalhos futuros. 

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

Apresenta-se a seguir referenciais teóricos que fundamentaram a elaboração deste 
trabalho. Esta seção está estruturada em três tópicos. O primeiro tópico evidencia a teoria dos 
ciclos políticos; já o segundo os créditos adicionais; e o terceiro tópico traz os estudos 
anteriores que embasaram a realização dessa pesquisa. 

 
2.1 Teoria dos Ciclos Políticos 

Nessa seção discute-se sobre as ações praticadas pelos políticos em meio a sua 
candidatura para cargo eletivo de chefe do Poder Executivo e sua relação com o 
comportamento econômico no período eleitoral. 

Essa teoria tem origem na busca por relações entre economia, política e eleição e, além 
disso, contribuem para explicar como os governantes são coagidos por seus próprios 
interesses diante de uma campanha eleitoral a fim de se sobressair aos demais candidatos, por 
meio de estratégias que contemplam o desenvolvimento econômico-financeiro daquele 
determinado ano eleitoral (Queiroz, 2017). De acordo com Sakurai e Gremaud (2007), de 
forma resumida, os ciclos políticos podem ser definidos como a influência dos fatores de 
cunho político no comportamento econômico. 

Nordhaus (1975) formulou um dos desdobramentos da teoria da escolha pública: a 
teoria dos ciclos político-econômicos que procura analisar de que forma a ideologia dos 
governantes e seu desejo de serem reeleitos influenciam a evolução da economia. Há uma 
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divisão entre aqueles que acreditam que os governantes fazem suas escolhas de política 
econômica por puro oportunismo de governança, e aqueles que afirmam que partidos de 
direita e de esquerda tendem a adotar políticas econômicas opostas por questões ideológicas 
(Salvato, Antunes, Araujo Jr, & Shikida, 2008). 

Um indicador importante que pode gerar benefícios eleitorais para o governante é a 
ampliação dos limites orçamentários em anos eleitorais por meio da abertura de créditos 
adicionais ou de operações de crédito, segundo Vicente e Nascimento (2012). A efetividade 
do ciclo político decresce de acordo com a transparência governamental, com o nível da 
democracia regional e com a consciência dos eleitores (Vicente & Nascimento, 2012). 

Frente a esta discussão, importante se faz destacar como o interesse político é capaz de 
movimentar a economia pela idealização de se evidenciar dentre os demais candidatos. Essa é 
a Teoria dos Ciclos Políticos, onde há um maior desempenho financeiro ao passo da 
existência do objetivo de um político em se reeleger. 

Em relação aos ciclos políticos Nascimento (2011) investigou com base na teoria dos 
ciclos políticos com o objetivo de verificar de que forma os indicadores contábeis podem estar 
relacionados ao comportamento "oportunista" dos governantes. Partiu-se de uma amostra de 
3.404 municípios brasileiros de 1997 a 2008 abrangendo os períodos que culminaram com as 
eleições para o cargo de Prefeito Municipal ocorridas nos anos de 2000, 2004 e 2008. Foi 
utilizado o método estatístico da regressão logística com dados em painel.  Diante dos 
resultados, a assimetria informacional exerce uma influência significativa nos ciclos políticos 
nos municípios brasileiros, fazendo com que, para permanecer no poder, os governantes se 
aproveitem de uma possível falta de racionalidade do eleitor de estar atualizado e fazendo 
valer seu direito. 

Ainda, em relação aos ciclos políticos Queiroz (2017) pesquisou nos anos de 2013 a 
2015 sobre influência do ano eleitoral, da mudança de gestor público e do mandato eleitoral 
sobre mudanças na composição dos gastos públicos nos estados brasileiros. A pesquisa 
concluiu que a mudança de liderança exerce influência positiva e significativa sobre as 
mudanças na composição dos gastos públicos. Já os fatores ano eleitoral e primeiro mandato 
de governo não influenciaram de forma significativa as mudanças na composição destes 
gastos. 

Portanto, percebe-se que nos estudos anteriores há a preocupação da investigação 
sobre desempenho financeiro, análise da influência dos indicadores socioeconômicos, 
contábeis e de transparência, o orçamento público, os créditos adicionais e a teoria dos ciclos 
políticos. Contudo, é inexistente uma pesquisa com a correlação entre influência dos créditos 
adicionais no desempenho financeiro dos municípios paranaenses sobre a ótica da teoria dos 
ciclos políticos, o que oportuniza explorar essa lacuna. 

Diante disso, a seguir encontra-se mais conceitualmente a respeito dos créditos 
adicionais que integram o orçamento em vigor. 

 
2.2 Créditos Adicionais 

A Contabilidade no âmbito público é uma importante ferramenta para que o controle 
de gastos com o dinheiro público seja mantido. Para tanto, é realizada uma previsão 
orçamentária para que haja um melhor gerenciamento dos recursos podendo, assim, haver o 
progresso por meio da ordem. Neste tópico é apresentada, então, sobre a questão do 
planejamento, a base em que este se fundamenta, e a sua efetiva execução no intuito de atingir 
o bem comum da sociedade mediante o desenvolvimento de um orçamento público. 

O orçamento público é instrumento multilateral, pois afeta toda a população á qual se 
destina, os seus benefícios e os custos são compartilhados por toda sociedade, diante disso, o 
orçamento público é de fato uma das escolhas públicas mais presentes na democracia (Costa, 
2011). 

Quanto a sua execução, seria coerente que os programas que tiveram o desempenho 
abaixo do esperado não tivessem aumento de recursos até uma análise mais aprofundada 
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quanto ao seu desenho e execução, pois muitas vezes não se trata de injetar mais recursos em 
um programa, mas sim de geri-los com mais eficiência ou redesenhá-los completamente 
conforme o caso, segundo Costa (2011). 

Perante o exposto, é possível fazer uma reflexão acerca da importância da formulação 
de um adequado orçamento público, pois, no Brasil, o futuro de uma população carece da 
destinação dos recursos públicos, ou seja, o convívio digno em determinado meio depende da 
gestão responsável por este. Tendo isso em vista, os gestores têm de buscar progredir o 
desempenho financeiro, além de tudo, a qualidade da elaboração e execução de um 
planejamento retratará a qualidade de vida da sociedade. 

Os recursos necessários para realização dos programas de trabalho de governo são 
autorizados através dos créditos orçamentários aprovados pelo Poder Legislativo no 
orçamento anual, os chamados créditos adicionais. Os créditos orçamentários são autorizações 
para gastos com os programas de governo. Tais créditos são discriminados pelos órgãos 
segundo a classificação institucional: suplementares, especiais e extraordinários (Silva, 2009). 

Pelo sistema idealizado pelo constituinte de 1988, os créditos adicionais abertos com 
base na autorização concedida na própria lei orçamentária e junto a fundamento em aporte de 
recursos oriundos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme Lei nº 
4.320/1964, art. 43, § 1º, inciso III, só podem ocorrer quando se tratar de deslocamento de 
recursos dentro do mesmo órgão e da mesma categoria de programação. 

A abertura e a aplicação de créditos adicionais podem ser influenciadas por diversos 
fatores, visto que é possível ocorrer situações durante a execução do orçamento que resultam 
na necessidade de alteração do mesmo, como por exemplo, mudanças nas prioridades para a 
aplicação do recurso, mutações na legislação tributária, necessidade de recursos imprevista 
quando criado o plano orçamentário, dentre outras condições (Rocha, 2009). De acordo com 
Albuquerque e Linhares (2011), o fato de existir esse mecanismo de correção orçamentária 
causa uma discussão em torno da capacidade dos municípios de preverem suas receitas e 
fixarem suas despesas e a utilização excessiva dos créditos adicionais aponta para a realização 
de um orçamento mal elaborado e executado. 

Nesse sentido, observa-se uma relação do orçamento público, particularmente dos 
créditos adicionais, com a Teoria dos Ciclos Políticos, com o comportamento dos gestores em 
decidirem utilizar os créditos adicionais como forma de realizarem ações que possam 
favorecer a sua reeleição. 
 
2.3 Estudos Anteriores com Relação aos Créditos Adicionais e Indicadores 

Socioeconômicos e Contábeis 
Um dos estudos que tiveram a temática créditos adicionais e indicadores 

socioeconômicos e contábeis como objeto de pesquisa foi o de Rocha et al. (2013) que 
investigaram sobre o orçamento público no Brasil com relação à utilização do crédito 
extraordinário como mecanismo de adequação da execução orçamentária brasileira. Os 
objetivos nesta pesquisa foram identificar e analisar as razões e os principais fatores que 
levam o Governo Federal a utilizar sistematicamente o crédito extraordinário, bem como 
levantar o entendimento existente quanto ao significado dos pressupostos constitucionais da 
imprevisibilidade e da urgência, além de avaliar a adesão dos créditos extraordinários abertos 
a esses pressupostos. Estudaram a relação dos períodos, Império, Primeira República, Estado 
Novo, Ditadura Militar e a Redemocratização com as legislações em vigor em cada período, 
relacionando os casos de aplicação com suas características. As análises realizadas sugerem 
que os créditos extraordinários abertos nos últimos 16 anos não obedeceram aos pressupostos 
constitucionais desacatando a estes requisitos da imprevisibilidade e de urgência, também que 
há flagrante desvirtuamento do processo orçamentário em decorrência da utilização 
generalizada desse tipo de crédito. 

Nota-se que existem estudos investigando a associação dos indicadores 
socioeconômicos e contábeis com os créditos adicionais, como é o caso de um estudo 
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publicado por Fiirst et al. (2017) que estudaram sobre os determinantes que influenciam a 
abertura de créditos adicionais suplementares nos municípios da AMOP no período de 2013 a 
2015, relacionando as variáveis contábeis, socioeconômicas e de controle social, totalizando 
17 variáveis explicativas, além da variável dependente e o valor dos créditos adicionais 
abertos. Concluiu-se que, 6 variáveis são determinantes do valor dos créditos adicionais 
abertos, sendo elas o Indicador da Realização da Receita Orçamentária (IRRO), o Indicador 
da Execução Orçamentária Corrente (IEOC), Indicador da Realização da Receita Tributária 
(IRRT), Indicador de Liquidez (ILIQ), Indicador do Grau de Dependência (IGD) e o Índice de 
Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM), notando-se o fato que quanto maiores 
estes, maior será a quantidade de créditos adicionais abertos. 

De acordo com o problema de pesquisa formulado e orientado pelos estudos que 
foram abordados anteriormente, elaborou-se com base nestes as seguintes hipóteses 
relacionando o desempenho financeiro dos municípios paranaenses com a abertura de créditos 
adicionais, tendo em vista a correlação com a teoria dos ciclos políticos: 

H1: Existe influência positiva da abertura de créditos adicionais sobre o desempenho 
financeiro dos municípios paranaenses. 

H2: No ano eleitoral o desempenho financeiro é maior comparado aos anos não 
eleitorais dos municípios paranaenses. 

A seguir, expõe-se a metodologia utilizada para a elaboração deste estudo. 
 

3 METODOLOGIA 
A tipologia de pesquisa aplicada caracteriza-se, quanto aos objetivos, como descritiva, 

uma vez que se pretendeu descrever e analisar a relação existente entre as variáveis de 
créditos adicionais, de desempenho financeiro e os ciclos políticos. Quanto aos 
procedimentos, em virtude de o levantamento de dados ser realizado a partir de registros 
contábeis e socioeconômicos dos municípios paranaenses, a tipologia que melhor se adequa 
ao estudo é a documental. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é caracterizada como 
quantitativa, pelo fato de tratar e avaliar os dados por meio de modelo econométrico e 
estatístico de regressão linear múltipla que foram analisados com dados em painel (Raupp & 
Beuren, 2006) 

A amostra para este estudo compreende-se 344 municípios paranaenses, dos quais 
foram extraídos os dados necessários para que seja possível avaliar as variáveis de 
desempenho financeiro a abertura dos créditos adicionais de modo que o resultado obtido 
fosse o mais próximo possível da realidade. 

A coleta dos dados para o levantamento dos demonstrativos contábeis para a apuração 
dos créditos adicionais e também dos indicadores de desempenho financeiro foi feita através 
de documentos em meio digital, através do site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR), relativos ao período de 2013 a 2016. Dessa maneira, constituem relatórios 
publicados após a vigência da LRF. No que tange aos indicadores socioeconômicos, foram 
coletados os dados de população disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE). Sendo assim, pretendeu-se utilizar os demonstrativos para levantar as 
variáveis dependentes e de controle, o Balanço Financeiro, o Balanço Orçamentário, o 
Balanço Patrimonial e o Demonstrativo da Receita Corrente Líquida. 

Para os procedimentos de análise dos dados, foram tratados estes por meio de um 
modelo econométrico e um modelo estatístico de regressão linear múltipla, com dados em 
painel adaptado da pesquisa de Macedo e Corbari (2009). Com base nisto, e a fim de chegar 
às soluções para o problema proposto, bem como testar as hipóteses H1 e H2, elabora-se a 
Equação 1 a qual é uma adaptação do modelo econométrico de Macedo e Corbari (2009): 

 

 
     (1) 

As variáveis expressas nos modelos econométricos supracitados constam no 
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constructo (Quadro 1, a seguir), compondo o desempenho, crédito adicional e variáveis de 
controle. Outro procedimento a ser utilizado para a análise dos dados foi à estatística 
descritiva. Os softwares utilizados para auxiliar na tabulação e cálculo destes dados foram o 
Stata®, o SPSS® 21 e o Office Excel®. 

A correlação entre os ciclos econômicos e o calendário eleitoral ainda carece de 
suficiente suporte empírico, para tanto, testes empíricos sobre a teoria dos ciclos políticos 
foram feitos por meio de variáveis econômicas em conjunto com instrumentos de política 
fiscal e monetária. Esta formulação metodológica justifica-se, então, pela necessidade de 
compreensão da relação do desemprenho financeiro com a abertura de créditos adicionais sob 
a perspectiva da teoria dos ciclos políticos. 

No quadro a seguir é apresentado o constructo do estudo, evidenciando como os 
objetivos específicos estão alinhados às variáveis utilizadas na pesquisa. Conforme os autores 
Martins e Pelissaro (2005), um constructo é uma definição operacional robusta que busca 
representar empiricamente uma formulação dentro de um quadro teórico específico.  

Diante disso, o constructo elaborado possibilita compreender os procedimentos 
necessários para atingir o objetivo da pesquisa e, ainda, dar maior confiabilidade quanto aos 
achados da pesquisa sendo possível identificar as variáveis coletadas, bem como sua 
mensuração, a fonte de onde foi extraído, o período correspondente aos dados, o autor, e a 
qual dimensão pertence, se contábil ou socioeconômica, conforme se observa no Quadro 1, a 
seguir. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quadro 1 – Constructo da pesquisa 
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Dimensão Cód. Mensuração 
Fonte/Ano 

Base 
Autor 

Desempenho 
(Variável 

Dependente) 
SUP 

Indicador de Superávit Financeiro: evidencia a 
diferença positiva entre ativo financeiro e 
passivo financeiro, considerando os créditos 
adicionais transferidos e as operações de créditos 
a eles vinculadas. Sendo: SUP = AF – PF.  

TCE-PR 2013; 
2014; 2015; 

2016 

Macedo e 
Corbari 
(2009) 

Variável 
Independente 

CA 
Autorizações de despesas não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento. 

TCE-PR 2013; 
2014; 2015; 

2016 

Giacomoni 
(2005) 

Variáveis de 
Controle 

LQ 

Indicador de Liquidez: indica o 
comprometimento patrimonial e as condições de 
liquidez da administração pública, por meio da 
relação entre o ativo financeiro e o passivo 
financeiro. Sendo: ILIQ = AF / PF  

TCE-PR 2013; 
2014; 2015; 

2016 

Macedo e 
Corbari 
(2009) 

GD 

Indicador do Grau de Dependência: indica o 
grau de dependência da administração municipal 
em relação aos recursos de outras esferas 
governamentais.  
Sendo: IGD = RTrans / RT  

TCE-PR 2013; 
2014; 

2015;2016 

Macedo e 
Corbari 
(2009) 

DP 

Indicador de Despesas com Pessoal: refere-se à 
parcela das receitas correntes comprometidas 
com despesas de pessoal.  
Sendo: IDP = (Pes + Enc) / RCL  

 
TCE-PR 2013; 

2014; 2015; 
2016 

Macedo e 
Corbari 
(2009) 

DI 

Indicador de Despesas com Investimento: 
apresenta a relação entre as Despesas de 
Investimento e a Receita Corrente Líquida: 
Sendo: IDI = GI / RCL  

 
TCE-PR 2013; 

2014; 2015; 
2016 

Macedo e 
Corbari 
(2009) 

ELEI 
Variável dummy: 1 = ano eleitoral; e 0 = ano não 
eleitoral. 

TCE-PR 2013; 
2014; 2015; 

2016 

Queiroz 
(2017) 

Onde: RTrans = Receita de Transferência; RT = Receita Total.; Pes = Pessoal; Enc = Encargos; Gastos de 
Investimento; RCL = Receita Corrente Líquida; AF: Ativo Financeiro; PF = Passivo Financeiro. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2017). 

 
A pesquisa apresenta como limitação o número de municípios analisados (344), em 

razão de que não foi possível à obtenção de todos os dados necessários devido a não 
disponibilidade nos portais. Também se limita pela pesquisa ser documental, onde os dados 
são coletados em documentos online e, portanto, podem não expor informações verídicas. 
Outro fator limitante é que não foi realizada uma triangulação como é recomendado na 
literatura, desta forma, o que é disponibilizado no documento é coletado como dado válido. 

Na sequência encontram-se a descrição juntamente com a análise realizada acerca dos 
resultados obtidos com a presente pesquisa. 

 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Inicialmente foi realizada a análise alusiva às informações obtidas através dos dados 
coletados com o objetivo de avaliar a influência dos créditos adicionais no desempenho 
financeiro de municípios paranaenses. Posteriormente, as hipóteses de pesquisa foram 
testadas por meio de inferências econométricas e estatísticas. 

 
4.1 Análise Descritiva dos Resultados 

Considerando as variáveis utilizadas para esta pesquisa elaborou-se o painel 
evidenciado na Tabela 1 para verificar a influência dos créditos adicionais sobre o 
desempenho financeiro. 
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Tabela 1 – Resultado da influência de créditos adicionais no desempenho financeiro 

Prob>F R²  DW Teste 

BP/CW 
Teste 

White 
Teste 

B e P 

F de 

Chow 

   Teste 

Hausman 

Nº OBS 

0.0000 0.1929 2,1 0.4245 0.1535 0.0000 0.0000 0.3138 1.376 
 

Var. Indep 
Efeitos Aleatórios 

Coeficiente Erro Padrão T P-Value VIF Interv. Conf. 95% 

CA 0.8869502 0.1237853 7.17 0.000*** 2.07 0.6443355 1.129565 

LQ 6.00e-06 0.0000155 0.39 0.699 1.89 -0.0000245 0.0000364 

GD -1.982487 0.9462474 -2.10 0.036** 1.22 -3.837098 -0.1278757 

DP -3.161477 1.440884 -2.19 0.028** 1.10 -5.985558 -0.3373953 

DI -1.274712 0.6865813 -1.86 0.063* 1.03 -2.620387 0.0709622 

ELEI 0.2535269 0.1110643 2.28 0.022** 1.00 0.0358449 0.4712089 

CONS 1.477843 2.385531 0.62 0.536 ----- -3.197712 6.153399 

***Significância ao nível de até 1; ** Significância ao nível de até 5; *Significância ao nível de até 10 
 

Legenda: Prob>F: significância do Modelo; R2: poder explicativo do modelo; DW: Durbin-Watson - auto 
correlação; Teste BP/CW: Breuch-Pagan/Cook-Weisberg - teste de heterocedasticidade dos resíduos; Teste 
White: teste de heterocedasticidade dos resíduos; Teste B e P: Breusch and Pagan – verificação da adequação da 
modelagem em painel; F de Chow: verificação da adequação da modelagem em painel; Teste Hausman: 
verificação da adequação da modelagem em painel. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 
Os resultados dos testes (Breusch-Pagan, F de Chow e Hausman), apresentados na 

Tabela 1, correspondente à equação 1, indicam que a modelagem apropriada para análise da 
amostra estudada com dados em painel é de Efeitos Aleatórios, visto que, o teste de Breusch-
Pagan apresentou-se menor que 0,05. Consequentemente, verificou-se o teste de Hausman, 
que sinalizou maior que 0,05, denotando o uso de Efeitos Aleatórios (Fávero, 2015).  

Observa-se na Tabela 1, que a modelagem utilizada a fim de conferir a existência da 
influência de créditos adicionais no desempenho financeiro (equação 1), mostra-se 
consistente, uma vez que o modelo composto por 1.376 observações se apresenta significante 
ao nível de 1%. O R2, sendo este o poder explicativo do modelo, é de 19%, o que demonstra 
que as variáveis explicativas, são capazes de explicar a dependente. O modelo não apresenta 
problemas de auto correlação, uma vez que o Durbin-Watson é de 2,1 (próximo de 2), além de 
não haver problemas de multicolinearidade, conforme aponta o teste VIF realizado em todas 
as variáveis onde se apresenta <5. O teste de White (0.1535) e Breusch-Pagan/Cook-Weisberg 
(0.4245), indicam não haver problema de heterocedasticidade nos resíduos, ou seja, apontam 
para a inexistência de adversidade quanto à divergência das variâncias dentre as observações.  

Após a verificação dos pressupostos da regressão, observa-se que a variável CA, foi 
significante ao nível de 1% com influência positiva sobre o desempenho financeiro, as 
variáveis GD e DP influenciam negativamente o desempenho, ao nível de significância de 
5%, enquanto que a variável ELEI, demonstrou-se significante (ao nível de 5%) com 
influência positiva e, por fim, a variável DI apresentou-se com significância ao nível 10%, 
com influência negativa sobre o desempenho financeiro dos municípios analisados. 

Por meio desta análise foi possível verificar que a variável, dentre as estudadas na 
presente pesquisa, que mais influência positivamente no desempenho financeiro dos 
municípios paranaenses analisados é a CA, o que demonstra a importância dos ajustes 
realizados nos orçamentos de gastos públicos, pois, por mais que um planejamento 
orçamentário permita que haja um maior controle dos recursos públicos, se fazem necessárias 
reorganizações durante o lapso temporal estabelecido pelo que se foi planejado. Portanto, foi 
constatado que a abertura de créditos adicionais tende a estabelecer um beneficiamento 
financeiro para o município. 

Entretanto, a partir da regressão linear múltipla foi notável que não são todas as 
variáveis que influenciam positivamente no desempenho financeiro, como é o caso das 
variáveis GD e DP, que apresentaram influência negativa e, ainda, observou-se que algumas 
não apresentaram considerável significância na análise de influência sobre esse desempenho, 
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que são as variáveis LQ e CONS. 
 

4.2 Discussão das Hipóteses 
A partir dos resultados obtidos evidencia-se com grande relevância na pesquisa a 

variável CA que demonstrou ter influência positiva no desempenho financeiro municipal, 
principalmente no período eleitoral. Nesse sentido, alinha-se a pesquisa de Nascimento 
(2011), indicando estatisticamente, que há elevação do resultado financeiro público apurado 
no Balanço Patrimonial em anos pré-eleitorais na regressão em que foi realizada, o que eleva 
as chances de recondução. O governante pode elevar o resultado financeiro em anos pré-
eleitorais para poder contar com créditos adicionais em anos eleitorais, de forma a aumentar 
os gastos com um maior grau de visibilidade pelo eleitor (Nascimento, 2011). 

Na pesquisa de Rocha et al. (2013) que, por meio de diferentes variáveis, foi 
constatada forte influência política na alocação dos recursos públicos em detrimento a um 
processo de escolha que possuísse bases racionais, não seguindo o pressuposto constitucional 
de imprevisibilidade e de urgência para a abertura de créditos adicionais abertos por medidas 
provisórias. 

Assim como a pesquisa de Queiroz (2017), que analisou os gastos públicos referente 
ao período eleitoral (QAM), da mudança de gestor público (MGE) e do mandato eleitoral 
(PME) sobre mudanças na composição dos gastos públicos, confirma a expectativa teórica 
desse estudo, na medida em que evidencia uma maior alteração na composição dos gastos 
públicos frente à época de mudança de gestor do que quando comparada à situação na qual 
não há transição de liderança.  

Dessa maneira, as evidências obtidas pela presente pesquisa não contrariam pesquisas 
anteriores como de Nascimento (2011), de Rocha et al. (2013) e de Queiroz (2017), que 
identificaram alterações do desempenho financeiro público com relação aos gastos mais 
perceptíveis pela sociedade nos anos eleitorais, em especial a abertura dos créditos adicionais. 

A variável DP se apresenta negativa como na pesquisa de Fiirst et al. (2017), 
entretanto em nossa pesquisa apresentou significância, indicando o quanto das receitas 
correntes é comprometido às despesas com pessoal, e a relação significativa entre essa 
variável e o nível de desempenho financeiro. 

Quanto a variável DI indicou que quanto maior o valor dos investimentos em relação à 
receita corrente líquida (RCL), menor será o valor dos créditos adicionais abertos. Tal achado 
nesta pesquisa encontra-se negativo assim como obtiveram Fiirst et al. (2017) em seu estudo, 
pois os investimentos apresentam um comportamento de planejamento nos orçamentos, dado 
que estes projetos são ações de grande relevância nos municípios como construção de 
unidades de saúde, escolas, dentre outros empregos produtivos de recursos. 

Já a variável GD que, no caso, indica o quanto o município depende de recursos 
repassados de órgãos governamentais superiores, para atender as demandas sociais 
municipais, apresentaram neste estudo significância ao nível de 5%, tendo demonstrado 
influência negativa, portanto chegou-se ao entendimento de que quanto maior o grau de 
dependência da administração pública municipal referente às transferências de receitas do 
governo, menor será o desempenho financeiro. Com relação a isso, Fiirst et al. (2017) 
chegaram à conclusão por meio de sua pesquisa que quanto maior o grau de dependência 
municipal referente às transferências recebidas, maior será o valor de créditos adicionais 
abertos, demonstrando, assim, que esta variável apresenta ser um fator determinante para a 
abertura de créditos adicionais ao passo que produz inconsistência no desempenho financeiro. 

A partir dessas constatações foi possível testar as duas hipóteses propostas para a 
pesquisa. A primeira afirma que existe influência positiva da abertura de créditos adicionais 
sobre o desempenho financeiro de municípios paranaenses. Conforme se observou nos 
resultados, a variável CA influenciou positivamente o desempenho financeiro municipal, 
portanto, permitiu a condição do aceite da H1. A segunda hipótese prevê que no ano eleitoral, 
o desempenho financeiro é maior comparado aos demais anos não eleitorais de municípios 
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paranaenses. Constatou-se por meio dos resultados obtidos com a pesquisa que o ano eleitoral 
influência positivamente o desempenho financeiro dos municípios paranaenses analisados, o 
que também propôs a aceitação da H2. 

Por meio da aceitação das hipóteses H1 e H2 evidencia-se que no ano eleitoral os 
gestores tendem a aumentar o desempenho financeiro com o propósito de ter uma maior 
notoriedade diante dos eleitores de modo a condicionar maior abertura de créditos adicionais 
visto que é uma fonte de cobertura para as despesas não computadas e tendo a sua destinação 
para diversas áreas públicas. Isso se dá pelo fato de que os créditos adicionais apresentaram 
um impacto positivo com relação ao desempenho financeiro e, dessa forma, a abertura destes 
por entes públicos demonstrou um comportamento oportunista diante da possibilidade de 
vantagem competitiva de suas ações no período eleitoral. 
 
5 CONCLUSÕES 

Este estudo teve como objetivo avaliar a influência da abertura de créditos adicionais 
no desempenho financeiro dos municípios paranaenses, com base na teoria dos ciclos 
políticos. Para alcançar tal objetivo foram levantados os dados extraídos do site do TCE-PR 
em conjunto com os dados obtidos por meio de pesquisas realizadas pelo IBGE, limitando-se 
em 344 municípios em vez de 399 que compreende o estado do Paraná, pela falta de 
disponibilização dos dados necessários para esta pesquisa. Estes dados são referentes ao 
período de 2013 a 2016, e foram tratados por meio da técnica de dados em painel. 

Os principais resultados obtidos relacionados quanto às influências no desempenho 
financeiro demonstram que dentre as três variáveis que influenciam positivamente (CA, ELEI 
e DI) a que mais se destaca é referente à abertura de créditos adicionais. Portanto, essa 
evidência explica o fato de que as alterações orçamentárias propiciam uma melhor 
readequação de instrumentos financeiros com as ações governamentais possibilitando dessa 
forma, melhorar o funcionamento do sistema financeiro do município. 

Ademais, houve variáveis que apresentaram influência negativa sobre o desempenho 
financeiro, especificamente a GD e DP. Este achado corrobora para a compreensão de que 
quanto maior o nível destes mecanismos de governança, menor será o desempenho financeiro. 
Tal resultado está associado ao entendimento de que os municípios devem manter uma gestão 
de boa qualidade para que sejam autossustentáveis, tanto no sentido de aproveitar e planejar 
de uma maneira mais eficiente os próprios recursos, quanto na questão de investimentos em 
tecnologias que possam ser mais viáveis, financeiramente, e mais eficazes do que o trabalho 
humano. 

Apoiado nas informações resultantes das análises realizadas nessa pesquisa foi 
possível testar as duas hipóteses propostas para a mesma, sendo a primeira (H1) aceita pelo 
fato de que se notou que a abertura de créditos adicionais influência positivamente o 
desempenho financeiro dos municípios paranaenses analisados, e, além disso, observou-se 
que no ano eleitoral, o desempenho financeiro é maior se comparado aos demais anos não 
eleitorais, ocasionando a aceitação também da segunda hipótese (H2). 

Os resultados desta pesquisa oferecem ao gestor público e ao controle social auxílio no 
planejamento de políticas públicas, podendo, dessa maneira, contribuir para o melhoramento 
da administração pública no que tange ao controle dos recursos públicos possibilitando que 
sejam readequados para uma melhor oferta dos serviços destinados a população. Neste 
sentido, faz-se necessário uma maior conscientização por parte dos gestores públicos no 
planejamento da destinação dos recursos para buscar resultados mais eficazes nesta alocação. 

Como sugestões para pesquisas futuras recomenda-se que seja realizada uma análise 
sobre a influência da abertura de créditos adicionais no desempenho financeiro 
correlacionando com a sua influência no desempenho orçamentário buscando utilizar para 
isso um maior número de variáveis para que seja possível determinar, com maior precisão, o 
andamento das ações governamentais frente ao resultado que isso proporciona aos cofres 
públicos. Sugere-se, ainda, que seja feita uma análise onde seriam identificadas as ferramentas 
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públicas que mais influenciam positivamente o desempenho financeiro de regiões onde estão 
concentradas as maiores populações com baixa renda, para que assim os gestores públicos 
possam se utilizar dessas pesquisas para aperfeiçoar a destinação dos recursos e propiciar 
maior qualidade de vida àquela população.  

Tais sugestões podem influenciar para que se criem investimentos na área de 
economia do desenvolvimento, como por exemplo, investimento no capital humano onde 
fosse favorecida a realização do trabalho de modo a produzir valor econômico, tendo em vista 
que o consumo é um investimento em capacidade produtiva pessoal, porém, além disso, é 
uma prática econômica que ocasiona um desenvolvimento financeiro. 
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