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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
O estudou objetivou analisar como incentivos político-eleitoreiros influenciam a gestão fiscal dos 

municípios brasileiros e seus desdobramentos nos resultados eleitorais. Para tanto, a qualidade fiscal 

das gestões locais foi analisada com base nos parâmetros do Índice Firjan de Gestão Fiscal, nos limites 

da Lei de Responsabilidade Fiscal e a partir de um conjunto de indicadores com potencial relação aos 

Ciclos Político-Contábeis para uma avaliação abrangente do tópico proposto. Com base nas 

estimações realizadas dois achados se sobressaem, o primeiro é que apesar de existir um aumento nos 

investimentos, visíveis à população e associados pela literatura a resultados eleitorais favoráveis, os 

partidos reconduzidos também possuem uma estrutura de pessoal mais sustentável e melhores 

condições de liquidez no curto prazo em relação aos não reconduzidos, com desempenhos 

alavancados em períodos estratégicos, como em anos eleitorais. O segundo é que apesar dos partidos 

com recondução sinalizarem melhores níveis na condição fiscal nos três ciclos políticos, no período 

pós-eleitoral as médias se retraem para patamares inferiores ao alcançado pela gestão no início do 

primeiro mandato. Portanto, apesar de indicarem melhores condições fiscais em anos eleitorais, o 

efeito da sinalização se inverte no ano seguinte. Como o impacto das decisões da gestão não estará 

disponível para o eleitorado imediatamente no período eleitoral, os políticos podem utilizar de 

estratégias fiscais para evitar que o equilíbrio fiscal seja prejudicado nos períodos estratégicos e 

postergar o desembolso para o ano pós-eleitoral, decisão que não prejudicaria a gestão fiscal atual e, 

por conseguinte, o recebimento de votos. 
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(DES)ORGANIZANDO POSSO ME ORGANIZAR? CICLOS POLÍTICOS E 

GESTÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

RESUMO 

O estudou objetivou analisar como incentivos político-eleitoreiros influenciam a gestão fiscal 

dos municípios brasileiros e seus desdobramentos nos resultados eleitorais. Para tanto, a 

qualidade fiscal das gestões locais foi analisada com base nos parâmetros do Índice Firjan de 

Gestão Fiscal, nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e a partir de um conjunto de 

indicadores com potencial relação aos Ciclos Político-Contábeis para uma avaliação abrangente 

do tópico proposto. Com base nas estimações realizadas dois achados se sobressaem, o primeiro 

é que apesar de existir um aumento nos investimentos, visíveis à população e associados pela 

literatura a resultados eleitorais favoráveis, os partidos reconduzidos também possuem uma 

estrutura de pessoal mais sustentável e melhores condições de liquidez no curto prazo em 

relação aos não reconduzidos, com desempenhos alavancados em períodos estratégicos, como 

em anos eleitorais. O segundo é que apesar dos partidos com recondução sinalizarem melhores 

níveis na condição fiscal nos três ciclos políticos, no período pós-eleitoral as médias se retraem 

para patamares inferiores ao alcançado pela gestão no início do primeiro mandato. Portanto, 

apesar de indicarem melhores condições fiscais em anos eleitorais, o efeito da sinalização se 

inverte no ano seguinte. Como o impacto das decisões da gestão não estará disponível para o 

eleitorado imediatamente no período eleitoral, os políticos podem utilizar de estratégias fiscais 

para evitar que o equilíbrio fiscal seja prejudicado nos períodos estratégicos e postergar o 

desembolso para o ano pós-eleitoral, decisão que não prejudicaria a gestão fiscal atual e, por 

conseguinte, o recebimento de votos. 

 

Palavras-chave: Ciclos Políticos; Gestão Fiscal; Municípios. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Como incentivos políticos-eleitoreiros influenciam a gestão fiscal dos municípios 

brasileiros e quais seus desdobramentos sobre os resultados eleitorais? Essa se mostra uma 

questão pertinente ao levarmos em consideração que em um sistema democrático os políticos, 

em vez formularem projetos com o objetivo de atingir sua função social, os fazem visando 

ampliar o número de votos que irão receber, negligenciando as demandas sociais em prol das 

motivações privadas de alcançar renda, prestígio e poder (Downs, 1957). 

Para respondê-la, o presente estudo buscou compreender como a gestão fiscal dos 

municípios pode estar subordinada aos incentivos políticos em perspectivas mais específicas 

que os déficits orçamentários globais comumente abordados na literatura, utilizando um 

conjunto de indicadores contábeis com potencial relação aos ciclos políticos, os componentes 

e a avaliação geral do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) e as determinações legais 

preestabelecidas no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Portanto, explorou-se a perspectiva política sobre a gestão fiscal dos municípios 

brasileiros em períodos estratégicos e com potencial relação aos ciclos políticos, como em anos 

eleitorais, visando verificar se a condição fiscal está sendo influenciada por questões político-

eleitoreiras. Já a avaliação dos resultados eleitorais foi realizada a partir de dois aspectos 

principais, o primeiro com base na assimetria temporária de informações entre governantes e 

eleitores sobre a política fiscal e o segundo sobre como os resultados eleitorais podem estar 

relacionados ao negligenciamento político para essas questões. 

Foram introduzidos também aspectos restritivos estabelecidos na LRF para verificar 

como se associam com a responsabilidade fiscal dos municípios e, por conseguinte, seus 

desdobramentos nas eleições. Além disso, questões específicas como a competição política 

foram consideradas para verificar como se relacionam com a responsabilidade fiscal dos 
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municípios; como questões ideológicas ajudam no entendimento dessas relações e o efeito que 

o estímulo à transparência pública pode exercer nos resultados. 

Responder essa pergunta é pertinente no contexto brasileiro levando em consideração 

que o ajuste das contas públicas e o desequilíbrio fiscal das instituições governamentais são 

temas em constante discussão nos veículos de comunicação, instituições de controle e 

fiscalização e sociedade de maneira geral. Com o passar dos anos, mais municípios estão à beira 

da insolvência e não atendem aos instrumentos e dispositivos legais que versam sobre a 

responsabilidade com as contas públicas, trazendo riscos em potencial para sustentabilidade das 

finanças locais que podem afetar diretamente o nível e a qualidade dos bens e serviços 

oferecidos à população. 

A avaliação da condição fiscal dos municípios brasileiros divulgada por meio do IFGF 

para o ano de 2016, por exemplo, indica que dos 4.544 municípios analisados, cerca de 85,9% 

apresentam situação fiscal difícil ou crítica, sendo observado para esse período o maior 

percentual de prefeituras classificadas como em dificuldade fiscal desde o início da série 

histórica em 2006. Tais resultados são consequência de orçamentos altamente comprometidos 

com o funcionalismo público e da baixa autossuficiência financeira decorrente da pouca 

capacidade de arrecadação, tornando as instituições dependentes das transferências realizadas 

pelas outras esferas do governo para o mantimento das suas atividades (IFGF, 2017). 

Além disso, com a condição fiscal deteriorada, diversos municípios estão descumprindo 

normativos sobre a responsabilidade nas finanças públicas, como a LRF. No período 

supracitado, 2.091 prefeituras descumpriram ao menos uma determinação legal para a referida 

norma (IFGF, 2017). Com base nessas questões, o objetivo central dessa pesquisa é analisar 

como incentivos políticos-eleitoreiros influenciam a gestão fiscal dos municípios 

brasileiros e seus desdobramentos sobre os resultados eleitorais. Ressalta-se que os ciclos 

políticos foram analisados com base no mandato eleitoral de quatro anos, período que as gestões 

podem desenvolver suas atividades e que novas eleições ocorrem para que os eleitores decidam 

sobre a manutenção ou substituição dos seus representantes. 

Por fim, o presente estudo contribui com a literatura nacional ao apresentar uma 

avaliação da condição fiscal dos municípios de forma amais abrangente que os déficits fiscais, 

como apresentado em Klein (2010) e Klein e Sakurai (2015), e por relacionar as informações 

contábeis indicadas por Vicente e Nascimento (2012) com potencial relação aos ciclos políticos 

em uma perspectiva diferente da indicada pelos autores. Além disso, até o presente momento, 

não foram observados estudos nacionais que relacionem as margens estabelecidas por um 

normativo de controle fiscal, nesse caso a LRF, com os resultados eleitorais, o que pode 

contribuir com debates nesse sentido. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Teoria dos Ciclos Políticos e Gestão Fiscal 

Discussões como a proposta vem se intensificando desde o desenvolvimento da teoria 

econômica da democracia proposta por Downs (1957) que discutiu como os eleitores e políticos 

tomam decisões em um ambiente democrático, permitindo a construção de um corpus teórico 

que explora, dentre outros aspectos, como a política macroeconômica pode ser manipulada com 

base na irracionalidade dos votantes para fins eleitorais; como os vieses ideológicos podem 

explicar o funcionamento de ciclos político-partidários; e como os políticos podem se utilizar 

de uma assimetria da informação temporária com os eleitores para sinalização de desempenho 

e maximização da sua utilidade. 

Entre as ferramentas disponíveis aos políticos e passíveis de influência política está a 

gestão fiscal. O estudo desenvolvido por Brender e Drazen (2003) indica que a manipulação da 

política fiscal é um fenômeno atribuído às novas democracias, sendo mais provável de 

vivenciarem os ciclos políticos pela dificuldade de avaliação e processamento das informações 
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pelos eleitores, além de serem menos experientes com o sistema eleitoral e por isso estão mais 

expostos à manipulação fiscal. Esse resultado é consistente ao apresentado por Akhmedov e 

Zhuravskaya (2004), apesar de estudos indicarem que a ocorrência dos ciclos não é exclusiva 

às novas democracias, mesmo sendo mais prováveis de ocorrerem nessas regiões (Streb, Lema 

& Torres, 2009; Veiga & Veiga, 2007b; Klomp & Haan, 2013). 

Essa manipulação pode acontecer pelo acréscimo no consumo do governo em períodos 

eleitorais ou pela alteração na composição dos gastos públicos. O aumento da despesa pública 

em momentos estratégicos, como demonstra Block (2002), Shi e Svensson (2006) e Veiga e 

Veiga (2007a), pode acontecer pelo incentivo que os políticos possuem na sinalização da 

competência em períodos eleitorais. Isso significa que com a expansão da despesa em áreas 

finalísticas nos períodos estratégicos os eleitores podem tomar decisões que são favoráveis ao 

titular com base no volume de bens fornecidos e só tomarem conhecimento das consequências 

fiscais no ano subsequente. 

Em relação à alteração na composição dos gastos públicos, isso ocorre porque os 

eleitores são simpáticos a determinados gastos e os políticos podem direcionar as despesas para 

essas categorias visando demonstrar que compartilham das mesmas preferências dos cidadãos 

e aumentar as chances de reeleição (Drazen & Eslava, 2010). Esse aumento acontece 

especialmente nas despesas com investimentos associadas a projetos de infraestrutura visíveis 

à população (Eslava, 2005; Veiga & Veiga, 2007a; Vergne, 2009; Queiroz, 2015). No entanto, 

essas alterações não são acompanhadas necessariamente de uma deterioração na condição fiscal 

das instituições. 

Isso porque a manipulação desenfreada na composição da despesa pública pode refletir 

negativamente nas eleições dado o conservadorismo fiscal e o nível de informação dos eleitores 

sobre a política fiscal (Peltzman, 1992). Nesse sentido, estudos demonstram que o apoio só 

acontece quando a composição dos gastos não prejudica o desempenho fiscal dos municípios 

(Drazen & Eslava, 2005). Por isso, os políticos vão mudar a composição para as áreas mais 

visíveis que os eleitores valorizam, mas evitarão déficits globais pelo impacto negativo que 

exercem nos resultados eleitorais (Eslava, 2005; Vergne, 2009; Drazen & Eslava, 2005; 

Brender & Drazen, 2008). Desse modo, quanto mais conservadora for a base eleitoral, menores 

são os incentivos na manipulação fiscal em períodos pré-eleitorais (Garmann, 2017). 

Além do conservadorismo dos eleitores, Rose (2006) argumenta que o contexto 

institucional onde os orçamentos são desenvolvidos influencia o entendimento da manipulação 

política. Portanto, maiores restrições sobre o oportunismo político e o estabelecimento de regras 

fiscais mais arrojadas diminuem a ocorrência de déficits por motivação política (ROSE, 2006). 

Esse resultado é reforçado por Eslava (2011) que aponta a transparência orçamentária, 

centralização do processo orçamentário e a determinação de limites para os déficits fiscais como 

questões importantes para o entendimento do equilíbrio fiscal das instituições.  

No contexto brasileiro, as contribuições não se distanciam dos achados no âmbito 

internacional. Isso porque aumentos nos gastos públicos em períodos eleitorais foram 

observados e estavam positivamente associados às chances de reeleição dos políticos (Mendes 

& Rocha, 2010; Klein, 2010), desde que dentro dos limites de déficits aceitos pelos eleitores 

(Klein, 2010). Outra possibilidade seria a manipulação na composição da despesa pública para 

áreas específicas, que pode acontecer sem necessariamente prejudicar o equilíbrio fiscal das 

instituições (Sakurai & Menezes-Filho, 2008; Klein & Sakurai, 2015; Queiroz, 2015). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Definição da Amostra 

Utilizou-se uma Amostragem Probabilística, mais especificamente a Amostragem 

Estratificada Proporcional. Os municípios foram divididos inicialmente em sete estratos 

considerando sua dimensão populacional. A partir dessa divisão foi possível observar a 
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quantidade de municípios que compõe cada grupo e, posteriormente, o percentual a ser 

analisado considerando um Erro Amostral de 5% e um Grau de Confiança de 95%, totalizando 

360 gestões. Os estratos e o percentual de municípios podem ser observados na Tabela 1: 

 
Tabela 1 – Seleção dos municípios que compõem a amostra 

 

Estratos 

 

Habitantes 

Quantidade de 

Municípios 

 

Amostragem 

 

Margem 

Municípios 

Analisados 

I > 1 ≤ 5.000 1.235 80 9 89 

II > 5.000 ≤ 10.000 1.215 78 12 90 

III > 10.000 ≤ 20.000 1.352 87 13 100 

VI > 20.000 ≤ 50.000 1.103 71 14 85 

V > 50.000 ≤ 100.000 355 23 7 30 

VI > 100.000 ≤ 500.000 268 18 7 25 

VII > 500.000 42 3 3 6 

Total 5.570 360 65 425 

Fonte: Elaboração própria. 

Na prevenção de possíveis problemas decorrentes da ausência ou indisponibilidade de 

dados, foi adicionada uma margem em relação ao percentual inicial (6,46%), aumentando a 

seleção de municípios em cada estrato para valores entre 7% e 9% da população. Dessa forma, 

as análises subsequentes serão desenvolvidas considerando informações disponíveis para 425 

municípios.  

 

3.2 Mensuração dos Ciclos Políticos 

Os ciclos políticos foram mensurados levando em consideração o mandato eleitoral de 

quatro anos, período que os prefeitos desenvolvem suas atividades à frente da gestão e que 

novas eleições ocorrem para, através da avaliação retrospectiva desses agentes, os eleitores 

tomem a decisão de reconduzir, ou não, o prefeito ou partido político em exercício. 

Portanto, o estudo se concentra nas eleições municipais de 2008, 2012 e 2016, 

abrangendo informações sobre o desenvolvimento fiscal das gestões entre 2006 e 2016, período 

com dados disponíveis para o IFGF e divulgados pelo Sistema da Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro (Firjan).  

 

3.3 Gestão Fiscal dos Municípios 

3.3.1 Índice Firjan de Gestão Fiscal 

O IFGF é um índice construído a partir em cinco indicadores com potencial de explicar 

a gestão fiscal dos municípios: Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e 

Custo da Dívida. Os quatro primeiros possuem peso de 22,5% sobre o IFGF total, enquanto o 

Custo da Dívida soma 10% da nota. Um menor peso é atribuído a esse item em virtude do baixo 

grau de endividamento dos municípios brasileiros, seja pela incapacidade de contrair dívidas, 

ou pelas diversas restrições legais às quais estão sujeitos (IFGF, 2017). 

 
Tabela 2 - Itens que compõem o Índice Firjan de Gestão Fiscal 

Indicador Fórmula 

Receita Própria Receita Própria / Receita Corrente Líquida 

Gasto com Pessoal Gasto com Pessoal / Receita Corrente Líquida 

Investimentos Investimentos / Receita Corrente Líquida 

Liquidez Caixa – Obrigações em Circulação / Receita Corrente Líquida 

Custo da Dívida Juros e Amortizações / Receita Líquida Real 

Fonte: IFGF (2017). 

 

Após o cálculo do IFGF uma pontuação é atribuída para cada município. De maneira 

geral, o índice e seus componentes variam de 0 (mínimo) a 1 (máximo), sendo considerado que, 
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quanto mais próximo a um, melhor a gestão fiscal. Esse intervalo é divido em conceitos de 

referência para facilitar a análise da população em geral, a saber: Conceito A (Gestão de 

Excelência), B (Boa Gestão), C (Gestão em Dificuldade) e D (Gestão Crítica). 

 

3.3.2 Indicadores Contábeis do Setor Público 

A perspectiva contábil foi analisada com base no estudo de Vicente e Nascimento 

(2012), que propôs uma discussão relacionada ao que denominaram como “Ciclos Político-

Contábeis”, incluindo informações financeiras, patrimoniais e orçamentárias das entidades do 

setor público. As informações contábeis com potencial de evidenciar os incentivos político-

eleitorais sobre a gestão fiscal no contexto brasileiro estão descritas na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Indicadores contábeis para a avaliação da gestão fiscal na perspectiva dos ciclos político-contábeis 

Indicadores 

Saldo de restos a pagar não processados em relação às despesas totais 

Saldo de restos a pagar processados em relação às despesas totais 

Quociente do resultado orçamentário 

Quociente de geração/consumo de caixa no exercício 

Quociente do resultado financeiro apurado no balanço patrimonial 

Arrecadação da receita de dívida ativa em relação ao saldo da dívida ativa 

Índice de endividamento do ente federativo 

Quociente do resultado orçamentário corrente 

Representatividade das receitas de transferências voluntárias recebidas da União 

Representatividade das transferências voluntárias recebidas dos Estados 

Representatividade das receitas tributárias 

Representatividade das despesas de pessoal 

Representatividade das despesas com investimentos 

Fonte: Vicente e Nascimento (2012). 

 

Ressalta-se que pela indisponibilidade e inconsistência das informações contábeis 

disponibilizadas pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 

(Siconfi) para o ano de 2016, com relatórios disponibilizados em branco ou com informações 

faltantes e inconsistentes, a análise da gestão fiscal dos municípios por meio dos indicadores 

contábeis foi desenvolvida considerando apenas os anos de 2008 e 2012, disponibilizadas na 

plataforma da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

 

3.3.3 Lei de Responsabilidade Fiscal 

 Com base na importância atribuída ao cumprimento dos limites estabelecidos na LRF 

para determinados tipos de gastos, procedeu-se com a utilização do conceito de margem 

proposta por Cruz e Afonso (2018) para verificar a folga dos municípios sobre os limites em 

relação à Receita Corrente Líquida (RCL), que abrangem a Despesa com Pessoal (54%), Dívida 

Consolidada (120%), Concessão de Garantias (22%), Operações de Crédito (16%) e 

Antecipação de Receita (7%). Dessa forma, quanto mais distante estiver o município do limite 

estabelecido na norma, melhor a gestão fiscal das instituições nessas variáveis. 

 De forma complementar ao IFGF, o cumprimento das metas e limites fiscais no âmbito 

da LRF permite explorar a magnitude da responsabilidade fiscal entre as gestões no aspecto 

normativo dada a subordinação das organizações públicas a esses limites e os mecanismos 

punitivos decorrentes do não cumprimento.  

 

3.4 Modelos e Avaliações Econométricas 

 Os modelos econométricos foram desenvolvidos em três perspectivas que se 

complementam para explorar o tópico em estudo de forma mais abrangente: avaliação de 

indicadores contábeis com capacidade de explicar a gestão fiscal dos municípios, a perspectiva 
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política sobre a gestão fiscal e a avaliação dos resultados eleitorais. Em virtude da limitação na 

quantidade de páginas os modelos estão discriminados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Desenvolvimento econométrico do estudo 

Indicadores Contábeis e Gestão Fiscal dos Municípios 

Modelo I 

Para verificar como os indicadores contábeis com potencial relação aos ciclos políticos, nos moldes propostos 

por Vicente e Nascimento (2012), explicam a situação fiscal dos municípios brasileiros serão aplicados dois 

modelos Tobit considerando como variável dependente o IFGF nos anos eleitorais de 2008 e 2012. O ano de 

2016 foi excluído da análise em virtude da inconsistência das informações disponibilizadas pelo Siconfi, com 

dados ausentes e de baixa confiabilidade. O modelo utilizado está descrito na Equação 1: 

 

𝐼𝐹𝐺𝐹𝑖 = 𝑎 +  𝜓′𝛽𝑖 +  휀𝑖 (1) 

 

Onde 𝐼𝐹𝐺𝐹 é o Índice Firjan de Gestão Fiscal do município i no ano eleitoral; 𝑎 é o intercepto do modelo; 

𝜓′𝛽𝑖  é um conjunto de indicadores contábeis com potencial relação com os ciclos políticos abrangendo 

informações financeiras, patrimoniais e orçamentárias da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (ver Tabela 

3); e 휀𝑖 é o termo de erro da regressão. 

Perspectiva Política sobre a Gestão Fiscal 

Modelo II 

Levando em consideração que a possibilidade de reeleição, os mandatos eleitorais e os anos com eleições 

influenciam a forma como os governos conduzidos (Besley & Case, 1995), o Modelo 2 busca verificar como 

incentivos políticos influenciam a gestão fiscal a nível municipal. Para sua execução será utilizado um modelo 

Tobit (levando em consideração que o índice de gestão fiscal está limitado a um intervalo entre 0 e 1), com a 

técnica de Dados em Painel: 

 

𝐼𝐹𝐺𝐹𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝜔′𝛽𝑖𝑡 +  휀𝑖𝑡 (2) 

  
 

Onde 𝐼𝐹𝐺𝐹 é o Índice Firjan de Gestão Fiscal do município i no ciclo político t; 𝑎 é o intercepto do modelo; 

𝜔′𝛽𝑖𝑡 é um vetor de variáveis de interesse representando aspectos políticos da gestão local [mudança de gestor, 

mandato eleitoral (primeiro e segundo mandato) e ano eleitoral], mensurado por meio de variáveis binárias; e 

휀𝑖𝑡 é o termo de erro da regressão, possibilitando verificar como motivações políticas atreladas ao calendário 

eleitoral e aos tipos de gestão influenciam a situação fiscal dos municípios.  

Modelo III 

Além disso, partindo da compreensão de que os prefeitos utilizarão as ferramentas necessárias para garantir sua 

reeleição ou a recondução do partido político representado foi desenvolvido o Modelo 3, que busca observar 

como os itens do IFGF se comportam em anos de eleição e, consequentemente, contribuem para vulnerabilidade 

da situação fiscal dos municípios. Essa relação será explorada com a utilização de um modelo Logit (levando 

em consideração que a variável dependente é categórica, atribuindo-se 1 aos anos eleitorais e 0 aos demais), 

com a técnica de Dados em Painel. O modelo a ser utilizado é descrito na Equação 3: 

 

𝐴𝑛𝑜 𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡 = 𝑎 +  𝜑′𝛽𝑖𝑡 +  휀𝑖𝑡 (3) 

 
 

Onde a variável dependente é qualitativa representando o ano eleitoral; 𝑎 é o intercepto do modelo; 𝜑′𝛽𝑖𝑡 é um 

vetor de variáveis de interesse abrangendo os itens que compõem o IFGF (Receita Própria, Gasto com Pessoal, 

Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida) do município i no ano eleitoral t (2008, 2012 e 2016); e 휀𝑖𝑡 é o 

termo de erro da regressão. 

Modelo IV 

Por fim, para examinar como a situação fiscal está sendo influenciada por questões político-eleitorais foi 

elaborado o Modelo 4, abrangendo aspectos da competição política, ideológicos e de controle. O objetivo desse 

modelo é, essencialmente, observar como a gestão fiscal dos municípios se comporta diante da competitividade 

eleitoral e como as diferenças ideológicas se relacionam com as questões fiscais a nível local: 

 

𝐼𝐹𝐺𝐹𝑚𝑖 = 𝑎 +  𝛿′𝛽𝑖𝑡−1 +  𝛾′𝛽𝑖𝑡−1 +  𝜗𝛽𝑖  +  휀𝑖 (4) 

  
 

Onde o 𝐼𝐹𝐺𝐹𝑚 compreende o valor médio do IFGF para os quatro anos de cada um dos ciclos políticos (2008, 

2012 e 2016); 𝑎 é o intercepto do modelo; 𝛿′𝛽𝑖𝑡−1 são duas variáveis sobre a competição política do município: 

(1) quantidade de partidos disputando as eleições e (2) percentual de votos a favor do prefeito vencedor no 

período eleitoral que antecede o primeiro ano de mandato. A perspectiva ideológica é representada por 𝛾′𝛽𝑖𝑡−1, 
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indicando se o partido do prefeito é de Esquerda, Centro, Direita ou compõe o grupo “Outros”, de acordo com 

o critério de classificação proposto por Speck, Braga e Costa (2015). Ademais, 𝜗𝛽𝑖  representa uma variável 

dummy para os anos entre 2012 e 2016 em decorrência implementação da Lei de Acesso à Informação e 휀𝑖𝑡 é o 

termo de erro da regressão. 

Avaliação dos Resultados Eleitorais 

Modelo V 

O Modelo 5 busca verificar como a recondução dos partidos políticos está sendo influenciada pelos itens que 

compõem o IFGF municipal em anos eleitorais. Para isso, foi mensurado um modelo Logit (atribuindo-se 1 

para os municípios com partidos reconduzidos e 0 para os demais) com a técnica de Dados em Painel:  
 

   

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝜑′𝛽𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 (5) 

 
 

Onde a variável dependente indica a recondução dos partidos políticos dos municípios nos anos eleitorais (2008, 

2012 e 2016); 𝑎 é o intercepto do modelo; 𝜑′𝛽𝑖𝑡 é um vetor de variáveis de interesse incluindo cada um dos 

cinco itens que formam o IFGF (Receita Própria, Gasto com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da 

Dívida); e 휀𝑖𝑡 é o termo de erro da regressão. A partir dessa equação é possível observar como os acréscimos 

ou decréscimos nos itens que indicam a situação fiscal dos municípios influenciam as eleições, permitindo uma 

avaliação das estratégias políticas sobre a gestão fiscal e sua influência nos resultados eleitorais. 

Modelo VI 

O segundo, Modelo 6, permite compreender como a gestão fiscal dos municípios se comporta durante os ciclos 

políticos de forma mais abrangente. Dada a provável multicolinearidade entre as variáveis em virtude do IFGF 

Geral variar pouco durante os anos, os dados foram divididos em dois grupos (um com os partidos reconduzidos 

e um para os que não houve recondução). Dentro de cada grupo considerou-se como variável dependente a 

qualidade da gestão fiscal dos municípios e como independentes um conjunto de variáveis dummies 

representando cada um dos anos do ciclo político mais o período pós-eleitoral, sendo estimados modelos Tobit 

(considerando que a variável dependente é limitada entre 0 e 1) com a técnica de Dados em Painel: 

 

𝐼𝐹𝐺𝐹𝑖𝑡 = 𝑎 +  𝜏′𝛽𝑖𝑡  +  휀𝑖𝑡 (6) 

  

A variável dependente expressa a qualidade da gestão fiscal do município i em cada um dos ciclos políticos 

mais o ano pós-eleitoral (IFGF Geral); 𝑎 é o intercepto do modelo; 𝜏′𝛽𝑖𝑡 representa um conjunto de variáveis 

dummies para os ciclos políticos e o ano pós-eleitoral (2006-2009 para o ciclo político que se encerra em 2008; 

2010-2013 para o ciclo político findo em 2012; e 2014-2016 para o ciclo que antecede o ano eleitoral de 2016); 

e 휀𝑖𝑡 é o termo de erro da regressão. Esse modelo permite avaliar, por exemplo, se a situação fiscal das gestões 

é prejudicada especificamente em anos eleitorais; se os partidos utilizam uma política fiscal responsável durante 

os primeiros anos de mandato em detrimento de um maior negligenciamento em anos com eleições; e como 

essas relações se estabelecem nos períodos pós-eleitorais. 

Modelo VII 

Por fim, o Modelo 7 foi desenvolvido de forma complementar para verificar como o desenvolvimento de regras 

fiscais e mecanismos restritivos estão associados aos incentivos políticos sobre a manipulação fiscal e nos 

resultados eleitorais.  

 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜𝑖 = 𝑎 +  𝜃′𝛽𝑖 + 휀𝑖 (7) 

 

Onde a variável dependente expressa a recondução dos partidos políticos em 2008, 2012 e 2016; 𝑎 é o intercepto 

do modelo; 𝜃′𝛽𝑖 é um conjunto de variáveis abrangendo a margem em relação ao cumprimento das metas e 

limites fiscais estabelecidos no âmbito da LRF no ano eleitoral; e 휀𝑖 é o termo de erro da regressão. Portanto, 

esse modelo possibilita avaliar se o cumprimento dos limites é um aspecto relevante nas eleições e influenciam 

na recondução dos partidos políticos. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Em cada modelo foi verificada a existência de multicolinearidade entre as variáveis por 

meio do Variance Inflation Factor (VIF) e a hipótese de nulidade dos parâmetros foi analisada 

por meio do teste da Razão de Verossimilhança (LV statistic). Nos modelos com Dados em 

Painel foi utilizado o teste Hausman para seleção de efeito, recomendando a utilização de 

Efeitos Fixos nas estimações do modelo 3 (Tabela 7) e Efeitos Aleatórios no modelo 5 (Tabela 

9). Os modelos Tobit com dados em painel (2 e 6), que constam nas Tabelas 6 e 11, foram 

estimados com Efeitos Aleatórios levando em consideração as inconsistências apontadas por 
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Cameron e Trivedi (2005) para a estimação de modelos Tobit em painéis menores com Efeitos 

Fixos. 

 

4.1 Indicadores Contábeis e Situação Fiscal 

A Tabela 5 apresenta as estimativas da relação entre os indicadores oriundos dos 

subsistemas contábeis (patrimonial, orçamentário e financeiro), com a gestão fiscal dos 

municípios brasileiros utilizando como parâmetro o IFGF nos anos eleitorais de 2008 e 2012.  

 
Tabela 5 – Relação entre indicadores contábeis e a situação fiscal dos municípios 

 

Variáveis 

Eleições  

Variáveis 

Eleições 

2008 2012 2008 2012 

RP Processados  0,343 *** -0,158 Result. Orç. Corrente -0,063 -0,009 

RP Não Processados -0,281 *** -0,393 *** Transf. Vol. União -0,494 *  0,017 

Result. Orçamentário  0,387 ***  0,557 *** Transf. Vol. Estados  0,118 -0,010 

Geração de Caixa  0,000 *  0,000 *** Receitas Tributárias  0,689 ***  0,668 *** 

Resultado Financeiro  0,000 -0,000 Despesa com Pessoal -0,218 *** -0,549 *** 

Dívida Ativa  0,053 * -0,009 Desp. Investimentos  1,274 ***  0,868 *** 

Endividamento -0,009 -0,001 Const  0,110 *  0,090 *** 

Qui-Quadrado 833,22 501,49 LV statistic 339,83 294,84 

p-valor 0,000 *** 0,000 *** Observações 262 269 

   Significância     *** 1%, ** 5%, * 10% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Firjan e Siconfi. 

 

De maneira geral, os indicadores contábeis com potencial relação aos ciclos políticos 

explicam a situação fiscal dos municípios brasileiros na medida em que (a) os Restos a Pagar 

podem ser utilizados como ferramenta para postergação da despesa pública e financiador do 

equilíbrio orçamentário; (b) municípios com melhores condições de gerarem caixa ou 

explorarem a capacidade de geração de fluxos de receitas por meio das receitas tributárias 

tendem a possuírem melhores condições fiscais; (c) os gastos com pessoal, indicativos da 

rigidez nos orçamentos municipais, e a relação apresentada para os investimentos e resultados 

orçamentários mostram que quanto mais recursos forem comprometidos com o pagamento de 

servidores e aposentados, por exemplo, espera-se que menor seja a capacidade de aplicarem 

recursos em outras áreas, como os investimentos, e pode dificultar também o alcance do 

equilíbrio no Resultado Orçamentário; e (d) os municípios com melhores condições fiscais 

possuem também maior estoque de dívida ativa. 

 Os Restos a Pagar possuem relação aos ciclos políticos pelo fato de que os prefeitos 

podem incorrer em restos a pagar nos anos eleitorais a partir de uma expansão dos gastos sem 

necessariamente manter recursos suficientes para quitá-los, comprometendo o volume de 

recursos financeiros disponível para o mandato subsequente, sendo uma ferramenta que pode 

ser utilizada tanto para a elevação como postergação da despesa.  

Sua abertura também está alinhada às discussões sobre assimetria informacional 

evidenciadas no âmbito dos Ciclos Político-Orçamentários e enfatizadas por Rogoff e Sibert 

(1988) e Rogoff (1990), visto que os políticos poderiam utilizar os restos a pagar para elevar os 

gastos e transferir a obrigação de honrá-los para o período subsequente. Haja vista que existe 

uma assimetria de informação temporária entre os governantes e eleitores, há a possibilidade 

de que os votantes só tenham conhecimento das consequências dessa postergação na situação 

fiscal dos municípios após o período eleitoral, representando um instrumento de manipulação 

da gestão fiscal.  

Já os Restos a Pagar não Processados (RPNP) poderiam ser utilizados pela possibilidade 

que o político possui de reconhecer uma despesa que efetivamente não ocorreu em áreas 

estratégicas para os eleitores, reconhecidas apenas contabilmente, visando sinalizar que 

compartilha das mesmas preferências de gastos que eleitores (Vicente & Nascimento, 2012). 
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Esse resultado é aplicável aos achados obtidos, pois a inscrição de RPNP está positivamente 

associada à gestão fiscal dos municípios. Já que não chegam na etapa de liquidação da despesa 

pública, não configura como uma obrigação a ser reconhecida no passivo do município, apurado 

apenas no subsistema orçamentário. 

 Por fim, a Dívida Ativa possui potencial relação aos ciclos políticos em virtude da 

possibilidade de concessão de benefícios, como remissão de créditos tributários ou redução de 

juros e multas, para que os contribuintes solvam seus débitos em períodos estratégicos, como 

em anos eleitorais (Nascimento, 2011). A Dívida Ativa possui uma relação positiva e 

significativa apenas com a gestão fiscal dos municípios no ano de 2008, indicando que as 

gestões com melhores condições fiscais possuem, também, maior estoque de cobrança desse 

tipo de dívida. 

 

4.2 Perspectiva Política sobre a Gestão Fiscal 

Na Tabela 6 estão os resultados das estimativas que buscam verificar como a 

possibilidade de reeleição, os mandatos e anos eleitorais estão relacionados com a gestão fiscal 

dos municípios. Ressalta-se que foram estimados dois modelos, o primeiro considerando os 

prefeitos reeleitos e o segundo com os gestores no primeiro mandato com base no resultado das 

eleições de 2008, 2012 e 2016 em virtude da multicolinearidade perfeita entre as variáveis, pois 

nos municípios onde não houve reeleição o prefeito a gestão está, consequentemente, em 

primeiro mandato.  

Inicialmente, observa-se uma relação positiva entre o ano eleitoral e o mandato eleitoral 

dos prefeitos reeleitos com a gestão fiscal dos municípios. No segundo modelo, a relação 

observada para as gestões em primeiro mandato é negativa. 

 
Tabela 6 – Relação entre a condição fiscal dos municípios e indicadores político-eleitorais 

 

 

Variáveis 

Etapa I – Prefeitos 

Reeleitos 

 

 

Variáveis 

Etapa II –Prefeitos em 

Primeiro Mandato 

Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor 

Ano Eleitoral 0,021 0,000 *** Ano Eleitoral  0,021 0,000 *** 

Prefeito Reeleito 0,022 0,000 *** Primeiro Mandato -0,022 0,000 *** 

Partidos Reconduzidos 0,008 0,114 Partidos Reconduzidos  0,008 0,144 

Const 0,469 0,000 *** Const  0,492 0,000 *** 

LV statistic 103,53   103,53  

p-valor 0,000 ***   0,000 ***  

Observações 3.596   3.596  

    Significância *** 1% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Firjan e TSE. 
 

 Esse resultado indica um desempenho superior na gestão fiscal em anos eleitorais e entre 

os prefeitos reeleitos dentro do período em análise. No contexto nacional, esse resultado dialoga 

aos achados de estudos anteriormente desenvolvidos ao apontarem que apesar dos eleitores 

possuírem preferências pelo aumento de gastos em todo o período do mandato (Mendes & 

Rocha, 2010) e que os prefeitos que aumentam as despesas em períodos eleitorais possuem 

maiores chances de reeleição, essa elevação na despesa pública só é tolerável desde que esteja 

dentro dos limites de déficits aceitos pelo eleitorado, não prejudicando, necessariamente, o 

equilíbrio das finanças públicas locais (Klein, 2010). 

 Outra perspectiva possível é a de que prefeitos buscam o fornecimento de bens que os 

eleitores valorizam, como indica a teoria dos ciclos políticos, mas evitam déficits fiscais e o 

descontrole do desempenho fiscal dos municípios pelo impacto negativo que exercem no 

eleitorado (Eslava, 2005; Drazen & Eslava, 2005), pois quanto maiores os déficits em períodos 

eleitorais, menores as chances de reeleição (Brender & Drazen, 2008).  
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Portanto, a relação positiva entre os prefeitos reeleitos e a gestão fiscal dos municípios 

pode ser resultante, dentre outros aspectos, da capacidade dos eleitores avaliarem a situação 

fiscal das gestões locais, ou ainda decorrente da capacidade desses gestores fornecerem um 

maior nível de bens e serviços públicos, já que com uma estrutura fiscal sustentável possuem 

melhores condições para isso. Essas conjunções podem se intensificar em anos eleitorais, seja 

em decorrência da sinalização da sua competência aos votantes ou em consequência da 

visibilidade que as gestões alcançam nesse período.  

Ademais, a relação negativa entre os prefeitos em primeiro mandato e a situação fiscal 

municipal pode ser melhor compreendida ao considerarmos as contribuições de Ferraz e Finan 

(2005), que identificaram mais irregularidades relacionadas à má administração nos relatórios 

de auditoria municipais emitidos pela Controladoria-Geral de União para os prefeitos em 

primeiro mandato, podendo ser decorrente de alterações nas metodologias de trabalho, 

colaboradores ou familiaridade com as atividades a serem desenvolvidas no município. 

A Tabela 7 busca identificar como os indicadores que compõem o IFGF se comportam 

em anos eleitorais, período estratégico em que os governantes possuem incentivos em aumentar 

a despesa pública, principalmente em gastos visíveis aos eleitores, deteriorando a situação fiscal 

das instituições (Shi & Svensson, 2006; Veiga & Veiga, 2007a). Em virtude da limitação na 

quantidade de páginas, as análises serão estabelecidas para o resultado consolidado. Ressalta-

se, ainda, que em virtude da indisponibilidade de dados do IFGF cobrindo todo o ciclo político 

de 2008, optou-se pela sua introdução apenas no modelo consolidado, não sendo realizadas 

estimações a nível individual como as efetuadas para os ciclos de 2012 e 2016. 

 
Tabela 7 – Relação entre o ano eleitoral e os indicadores que compõem o Índice Firjan de Gestão Fiscal 

Variáveis Ciclo Político 2009-2012 Ciclo Político 2013-2016 Consolidado 2006-2016 

Custo da Dívida -0,591 0,497              -0,570 * 

Gastos com Pessoal        -2,455 *** 0,506   0,446 ** 

Investimentos         1,737 ***      -2,080 ***     0,465 *** 

Liquidez -0,374       1,402 ***     0,743 *** 

Receita Própria  1,000                  1,637              -0,936 

LV statistic 69,72 79,88 49,52 

p-valor        0,000 ***        0,000 ***        0,000 *** 

Observações 1.571 1.142 4.442 

Significância         *** 1%, ** 5%, * 10% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Firjan. 

Com base nos resultados da Tabela 7 é possível observar como se comportam os 

indicadores do IFGF em anos eleitorais para toda a série histórica disponibilizada (2006-2016). 

Com exceção da Receita Própria, os demais indicadores apresentam variações significativas, 

sendo possível verificar os representativos dos Gastos com Pessoal, Investimentos e Liquidez 

aumentam nesses anos (2008, 2012 e 2016), enquanto o Custo da Dívida diminui. 

Entre os indicadores que formam o IFGF, as publicações do Sistema Firjan apontam o 

Custo da Dívida como sendo o melhor dos indicadores em termos avaliativos, seja em 

decorrência da incapacidade dos municípios contraírem dívidas, pelas restrições legais a que 

estão submetidos ou à falta de credibilidade no mercado de crédito (IFGF, 2017). Em 2016, por 

exemplo, apenas 8,10% dos municípios brasileiros estavam em dificuldade com o pagamento 

de juros e amortizações da dívida. Entre as gestões que compõem a amostra estudada nos três 

anos eleitorais, o índice médio para a Dívida Consolidada Líquida é de 0,936 (conceito 

Excelente), indicando baixo comprometimento do orçamento para amortização das dívidas 

contraídas em exercícios anteriores. Portanto, apesar da relação negativa no ano eleitoral, o 

indicador não parece representar uma complicação efetiva da situação fiscal dos municípios, 

que continuam em níveis satisfatórios para tal medida. 
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 As despesas com Investimento aumentam de forma significativa nos anos eleitorais dos 

ciclos em estudo. Essa relação era esperada levando que consideração que as despesas com 

investimentos, especialmente as associadas a projetos de infraestrutura mais visíveis à 

população, são valorizadas em períodos eleitorais (Eslava, 2005) e estão associadas 

positivamente ao percentual de votos recebidos pelo prefeito em mandato (Veiga & Veiga, 

2007b). Isso ocorre porque os eleitores são simpáticos a determinados gastos e utilizam os bens 

fornecidos pelos governantes para avaliar as suas prioridades fiscais (Drazen & Eslava, 2010).  

Dessa forma, os prefeitos podem expandir os gastos que os eleitores valorizam buscando 

demonstrar que compartilham das mesmas prioridades dos eleitores e consequentemente 

aumentar as suas chances de reeleição, sendo as despesas de capital, mais especificamente as 

com investimentos, favoráveis nesse sentido (Drazen & Eslava, 2010; Sakurai & Menezes-

Filho, 2008; Klein; Sakurai, 2015; Queiroz, 2015). 

 O Gasto com Pessoal é o indicador mais crítico entre os componentes do IFGF e, apesar 

de apresentar uma relação positiva com os anos eleitorais, sua melhora pode ser resultante da 

proibição do aumento de despesa com pessoal nos seis últimos meses de mandato, como 

determina a LRF, que uma decisão sistemática do prefeito em exercício. Ainda assim, o peso 

no orçamento para o pagamento dessas despesas prejudica a gestão fiscal dos municípios 

durante todo o período em que a metodologia foi disponibilizada.  

Essa problemática em relação aos gastos com pessoal também é indicada por Cruz e 

Afonso (2018) e prejudica especialmente a execução de políticas públicas. No segundo ciclo 

(2013-2016), por exemplo, período com maior percentual de prefeituras com situação fiscal 

Difícil desde a criação da metodologia pelo Sistema Firjan, em 2006, cerca de 26% das gestões 

com informações disponíveis para o RGF descumpriram o limite prudencial de 54% da RCL 

para o executivo municipal. No primeiro ciclo (2009-2012) esse descumprimento atingiu cerca 

de 15,30% das instituições analisadas. 

Ademais, nota-se uma relação positiva entre o índice de Liquidez dos municípios e o 

período com eleição. Tal fato pode ser decorrente de um esforço dos prefeitos deixarem 

recursos suficientes para honrar as despesas postergadas para o exercício seguinte no ano 

eleitoral, como determina a LRF. Ainda assim, cerca de 27% das observações eram de 

prefeituras com liquidez zero (nível Crítico) entre 2006-2016, convergindo às discussões do 

Sistema Firjan de que os municípios estão postergando despesas via restos a pagar de forma 

institucional como mecanismo de ajuste orçamentário, sem recursos suficientes para honrá-las. 

A Tabela 8 demonstra como a gestão fiscal dos municípios se comporta frente a 

competitividade eleitoral e como as diferenças ideológicas podem influenciar sua condição 

fiscal.  

 
Tabela 8 – Relação entre a gestão fiscal e indicadores de competição política, ideológicos e de controle 

 

Variáveis 

Ciclo Político  

de 2008 

Ciclo Político  

de 2012 

Ciclo Político  

de 2016 

 

Consolidado 

Competição Política         0,013 *** 0,004 0,006 0,008 ** 

% Votos       0,001 **      0,001 ** 0,000   0,000 *** 

Partidos de Direita -0,003     -0,029 **          -0,013        -0,016 ** 

Partidos de Esquerda  0,002   -0,026 *          -0,027 *        -0,016 * 

Outros Partidos -0,138 0,063          -0,032        -0,079 

LAI - - -   -0,044 *** 

Const         0,377 ***       0,447 ***       0,4346 ***    0,444 *** 

LV statistic 12,09 7,75 5,30 51,14 

p-valor         0,033 *** 0,170 0,380    0,000 *** 

Observações 422 423 422 1.267 

   Significância      *** 1%, ** 5%, * 10% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Firjan e TSE. 
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 Os achados para a competição política (a nível consolidado e no ciclo de 2008) indicam 

que a competitividade eleitoral, medida pela quantidade de partidos disputando as eleições 

quando o prefeito foi eleito, exerce uma influência positiva na qualidade da gestão fiscal durante 

o seu mandato. Ou seja, quanto mais partidos políticos estiverem no pleito eleitoral e mais 

competitiva for a disputa pelo cargo, maior a responsabilidade do prefeito durante o ciclo 

político. Uma possível explicação é que com alta competição política os partidos tendem a 

fiscalizar uns aos outros com o objetivo de evidenciar falhas de gestão ou condutas que os 

eleitores desaprovam, gerando um ambiente de policiamento das atividades públicas 

municipais.  

Nesse sentido, o resultado colabora aos achados de Gonzales (2002) que indica que entre 

países com baixa democratização, por não se observar uma maior competição política e acesso 

às informações públicas, tendem a vivenciarem com maior intensidade os ciclos políticos. 

Nesse caso, no contexto brasileiro, a competição política exerce um impacto positivo na forma 

como a gestão fiscal dos municípios é conduzida. Outro aspecto da competição política a 

contribuir para a análise é que o percentual de votos recebidos pelo incumbente na disputa 

eleitoral também está positivamente relacionada à qualidade da gestão fiscal, indicando que 

quanto maior for o percentual de votos favoráveis ao prefeito em exercício, melhor sua gestão 

durante o ciclo político. 

 Na avaliação ideológica vê-se que tanto os partidos de direita quanto os de esquerda 

apresentam uma gestão fiscal inferior aos de centro (PMDB e PSDB) nos ciclos individuais 

(2012 e 2016) e no consolidado. Ao consideramos as preferências dos partidos políticos em 

relação aos objetivos econômicos abordadas por Hibbs (1977) nota-se que o equilíbrio das 

contas públicas é a segunda prioridade dos governos conversadores, ou de direita no contexto 

brasileiro, o que não se confirma ao avaliarmos gestão local das prefeituras comandadas por 

esses partidos, que possuem desempenho fiscal inferior aos de centro. Já os sociais-trabalhistas, 

ou de esquerda, possuem como última prioridade o equilíbrio das contas, pois suas preferências 

estão para o pleno emprego. No cenário analisado, tanto os partidos de esquerda quanto os de 

direita possuem níveis inferiores de qualidade fiscal em relação aos partidos de centro. 

  

4.3 Avaliação dos Resultados Eleitorais 

A Tabela 9 evidencia como os indicadores da gestão fiscal municipal na metodologia 

proposta pelo IFGF se comportam em anos eleitorais entre os partidos reconduzidos nas 

eleições de 2008, 2012 e 2016. Destaca-se que o Custo da Dívida em 2008 foi excluído em 

decorrência da multicolinearidade verificada com base no teste VIF.  
 

Tabela 9 – Relação entre os indicadores da gestão fiscal nos anos eleitorais e a recondução dos partidos políticos 

Variáveis Eleições 2008 Eleições 2012 Eleições 2016 Consolidado 

Custo da Dívida - -1,362 ** -0,537 -0,774 ** 

Gastos com Pessoal 1,773 **          -0,068       1,704 **    0,959 *** 

Investimentos          0,183    1,393 ***  0,690    0,721 *** 

Liquidez   1,170 ***  0,712 ** -0,194    0,627 *** 

Receita Própria         -0,230          -0,803 -0,676        -0,572 * 

Const         -2,601 ***          -0,880    -1,439 *  -1,410 *** 

LV statistic 19,04 19,61 10,61 37,54 

p-valor 0,000 *** 0,001 *** 0,059 * 0,000 *** 

Pseudo R2 3,64% 4,15% 2,51% 2,64% 

Observações 410 395 361 1.166 

Hausman test    0,2582 

Significância         *** 1%, ** 5%, * 10% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Firjan e TSE. 

 

 Na análise do modelo consolidado é possível verificar que com exceção do Custo da 

Dívida e da Receita Própria, os demais indicadores possuem uma relação positiva e significativa 
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com a recondução dos partidos políticos nas três últimas eleições. A relação negativa observada 

para a receita própria reflete a baixa autossuficiência financeira dos municípios desenvolverem 

as suas atividades. Nesse aspecto, as transferências intergovernamentais dos Estados e da União 

são um suporte necessário para a continuidade das atividades municipais e prestação de bens e 

serviços públicos à sociedade.  

Já os resultados para o custo da dívida mostram que os partidos reconduzidos tiveram 

maior gastos com juros e amortizações. Essa associação não indica que a gestão fiscal do 

município seja necessariamente prejudicada ou que o município obtenha menores níveis no 

IFGF Global com base na análise desse indicador isoladamente como discutido anteriormente. 

Aliado a esse fato, na análise do RGF para a margem em relação ao limite preestabelecido pela 

LRF, apenas três municípios ultrapassaram o teto de 120% da RCL, com margens médias 

superiores a 85% do limite nas três eleições.  

Ressalta-se, também, que com base no teste de média para os componentes do IFGF 

entre os partidos reconduzidos e não reconduzidos entre as eleições, não é possível afirmar que 

as médias entre os grupos para o Custo da Dívida e Receita Própria sejam estatisticamente 

distintas (ver Tabela 10). Ou seja, a baixa autonomia financeira não é exclusiva aos municípios 

cujos partidos foram reconduzidos, sendo uma problemática das prefeituras brasileiras de 

maneira geral, e o dispêndio de recursos com a Dívida Consolidada Líquida não distancia 

significativamente a qualidade fiscal das gestões distribuídas entre os grupos. 

 Na avaliação dos demais indicadores (Gastos com Pessoal, Investimentos e Liquidez) é 

possível constatar que (a) os partidos reconduzidos desenvolveram uma gestão fiscal mais 

responsável sobre os gastos com pessoal; (b) alocaram mais recursos em investimentos como 

proporção da RCL; (c) e possuem melhores condições de honrar seus compromissos de curto 

prazo. Para além disso, os resultados das estimações nos anos eleitorais individualmente 

demonstram que as relações são positivas e significativas e as médias entre os grupos são 

distintas de acordo com o teste de Mann-Whitney:  

 
Tabela 10 – Teste de média dos componentes do IFGF para os grupos de partidos reconduzidos ou não 

Indicadores Partidos Não Reconduzidos Partidos Reconduzidos Mann-Whitney 

IFGF Geral 0,494 0,533          0,000 **** 

Custo da Dívida 0,805 0,793 0,188 

Gastos com Pessoal 0,573 0,622        0,000 *** 

Investimentos 0,523 0,598        0,000 *** 

Liquidez 0,496 0,563        0,000 *** 

Receita Própria 0,245 0,236 0,105 

Significância *** 1% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Firjan. 

 

 Na análise individual dos indicadores nota-se que os partidos reconduzidos aplicaram 

maior volume de recursos em Investimentos, sendo necessário que as instituições alocassem ao 

menos 20% da RCL para alcançarem nota máxima nesse indicador. Isso significa que os 

partidos reconduzidos dedicaram um maior volume de recursos em áreas relativas a 

pavimentação de ruas, construção de praças, obras diversas e etc. se comparados aos não 

reconduzidos. Esse resultado está alinhado aos Modelos Racionais Oportunistas discutidos 

inicialmente por Rogoff e Sibert (1988) e Rogoff (1990). 

 No entanto, se analisarmos sob o aspecto da assimetria de informação temporária 

indicada por Rogoff (1990), utilizada pelos incumbetes para sinalização de desempenho, ela 

não é explorada a partir de uma gestão fiscal irresponsável no ano eleitoral. Isso porque o IFGF 

Geral médio dos municípios com recondução partidária (0,533) é superior aos demais (0,494) 

e segue uma tendência similar às Despesas com Pessoal e Liquidez, refletindo uma melhora na 

situação fiscal de forma mais abrangente (ver Tabela 10).  
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Portanto, apesar de haver um crescimento nos gastos com Investimentos, que são 

visíveis a população e possuem uma relação estreira aos ciclos políticos, esse aumento não 

reflete uma deteriorização da condição fiscal do município, pois também possuem melhores 

condições de pagar seus servidores e aposentados, rerepresentando orçamentos menos 

comprometidos, e com maior possibilidade de aplicação de recursos para fora do funcionalismo 

público, além de solver seus compromissos no curto prazo (verificar diferenças de médias para 

esses indicadores entre os grupos na Tabela 10). 

Esses resultados se aproximam de algumas contribuições tóricas internacionais 

afirmando que os políticos vão buscar fornecer os bens e serviços que os votantes valorizam, 

mas que déficits fiscais (e nesse caso uma relação indelinquente com a gestão fiscal) são 

evitados pelo impacto negativo que pode exercer nos eleitores (Eslava, 2005; Vergne, 2009). 

Ou ainda que o apoio ao incumbente só acontece quando as alterações na composição dos gastos 

não prejudica o desempenho fiscal dos municípios (Drazen & Eslava, 2005), pois quanto 

maiores os déficits em anos de disputa eleitoral, menores as chances de resultados favoráveis 

nas urnas (Peltzman, 1992; Brender & Drazen, 2008). 

No contexto brasileiro, a literatura indica que os prefeitos possuem incentivos em 

impulsionar os gastos em anos eleitorais (Sakurai, 2005; Sakurai & Gremaud, 2007; Sakurai & 

Menezes-Filho, 2011) ou alterar a composição da despesa pública para áreas finalísticas como 

as despesas de capital, o que abrange os investimentos (Sakurai & Menezes-Filho, 2008; 

Queiroz, 2015; Klein & Sakurai, 2015). Já os eleitores se mostram favoráveis ao aumento dos 

gastos em todo o período eleitoral (Mendes & Rocha, 2010) e são receptíveis aos investimentos 

de capital (Klein & Sakurai, 2015). 

No entanto, essa receptividade sobre o aumento dos gastos só acontece caso esteja 

dentro dos limites de déficists aceitos pelos eleitores, o que não implica obrigatoriamente no 

desequilíbrio das finanças municipais (Klein, 2010). Outra possibilidade refere-se aos ajustes 

dentro das categorias de despesa (corrente e capital), podendo o político diminuir o volume de 

recursos destinados à primeira e aumentar a segunda mantendo o equilíbrio orçamentário (Klein 

& Sakurai, 2015).  

 Os achados encontrador reforçam que os investimentos exerceram um efetivo positivo 

na recondução dos partidos políticos nas últimas eleições como indica a literatura. No entanto, 

para além do aumento dos investimentos, as gestões recompensadas possuem também melhores 

condições fiscais de maneira geral, mantendo uma estrutura de servidores dentro das 

possibilidades financeiras do município e adequada às determinações legais, além de possuirem 

recursos suficientes para atender suas obrigações de curto prazo no ano eleitoral.  

Na Tabela 11 estão as estimações que visam verificar como a condição fiscal de maneira 

geral (IFGF Geral) se comporta durante o ciclo político mais o período pós-eleitoral.  

 
Tabela 11 – Relação entre o IFGF Geral e o ciclo político abrangendo o período pós-eleitoral 

 Partidos Políticos Reconduzidos Partidos Políticos Não Reconduzidos 

Variáveis Ciclo 2008 Ciclo 2012 Ciclo 2016 Ciclo 2008 Ciclo 2012 Ciclo 2016 

Ano Pré-Eleitoral   0,001 0,016 * -0,040 ***  -0,003   -0,007 -0,037 *** 

Ano Eleitoral 0,050 ***     0,012    0,016 *  0,029 *** -0,013 ** -0,019 *** 

Ano Pós-Eleitoral  -0,009 -0,019 ** - -0,028 ***   -0,067 *** - 

Const  0,515 ***    0,512 ***    0,501 ***  0,487 ***    0,509 ***  0,474 *** 

LV statistic 59,13 17,14 19,03 69,96 124,11 44,29 

p-valor   0,000 ***    0,000 ***    0,000 ***   0,000 ***    0,000 ***   0,000 *** 

Observações 553 481 300 1.113 1.139 858 

    Significância         *** 1%, ** 5%, * 10% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Firjan.  

 

 Em uma análise específica entre os grupos nota-se, inicialmente, uma relação positiva 

entre a gestão fiscal dos municípios e o ano eleitoral para os três ciclos políticos entre os partidos 
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reconduzidos (com relações significativas para o ciclo de 2008 e 2016). Entre os não 

reconduzidos essa associação ocorre apenas em 2008, com sinal inverso para a análise 

estabelecida em 2012 e 2016. Esse resultado é compatível às análises estabelecidas previamente 

para o comportamento dos componentes do IFGF Geral e a recondução dos partidos políticos, 

pois os partidos reconduzidos nesse período detinham uma estrutura de pessoal compatível com 

as suas possibilidades financeiras e melhores condições de liquidez no curto prazo, o que 

viabiliza a alocação de recursos em áreas valorizadas pelos eleitores (ver Tabela 9 e 10).  

Por outro lado, a relação observada para o período pós-eleitoral é negativa em ambos os 

grupos, indicando que o primeiro ano de mandato é um período de dificuldade fiscal 

independentemente se o partido foi reconduzido ou não. Isso pode ser reflexo da indicação do 

Sistema Firjan de que os municípios têm utilizado os Restos a Pagar como um financiador do 

equilíbrio orçamentário de forma institucionalizada, podendo ser um indicativo para o sinal 

observado. 

 No intuito de complementar a análise estabelecida até o momento, a Tabela 12 evidencia 

o teste de média do IFGF Geral para os grupos (reconduzidos ou não) nos três ciclos políticos: 
 

Tabela 12 – Teste de média dos IFGF Geral para os grupos de partidos reconduzidos ou não nos ciclos políticos 

 

 

Variáveis 

Ciclo Político de 2008 

Partidos Reconduzidos 

Ciclo Político de 2012 

Partidos Reconduzidos 

Ciclo Político de 2016 

Partidos Reconduzidos 

Sim Não    M-W Sim Não   M-W Sim Não  M-W 

II Ano 0,515 0,488 0,025 ** 0,512 0,510   0,833 0,500 0,476  0,131 

Pré-Eleitoral 0,516 0,484 0,016 ** 0,529 0,503   0,050 * 0,460 0,441  0,149 

Ano Eleitoral 0,565 0,518   0,000 *** 0,533 0,498   0,019 * 0,490 0,465 0,064 * 

Pós-Eleitoral 0,506 0,458 0,002 ** 0,494 0,445   0,002 *** - - - 

M-W: Mann-Whitney. 

Significância         *** 1%, ** 5%, * 10%  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Firjan.  

 

 Nota-se que os partidos reconduzidos em todos os anos dos três ciclos obtiveram médias 

superiores na situação fiscal do município. Nos anos eleitorais, o desempenho fiscal médio das 

prefeituras onde houve recondução é superior em patamares que variam entre 5% (2016) e 9% 

(2008). No entanto, no ano pós-eleitoral, a situação fiscal das prefeituras cai cerca de 10,40% 

em 2008 e 7,36% em 2012, indicando que apesar de sinalizarem melhores condições fiscais no 

período eleitoral, o efeito dessa sinalização se inverte no ano seguinte. 

 Nesse sentido, os gestores podem, por exemplo, utilizar como estratégia a prorrogação 

de despesas e os efeitos das decisões tomadas no ano eleitoral para o período subsequente, dada 

a abertura dos eleitores ao aumento dos gastos nesse período (Mendes & Rocha, 2010). Como 

os efeitos dessas decisões só estarão disponíveis no ano seguinte, os eleitores não teriam acesso 

a essas informações para a decisão do voto e os prefeitos não seriam prejudicados, nesse 

momento, pelo conservadorismo sinalizado por Klein (2010), Klein e Sakurai (2015). 

 Por fim, foi estimado o Modelo 7 (ver Tabela 4) para verificar o efeito das margens 

sobre os limites fiscais estabelecidos na LRF na recondução dos partidos políticos em anos 

eleitorais. Ressalta-se, inicialmente, que com exceção da Margem da Despesa com Pessoal, os 

demais indicadores possuem níveis médios similares entre os indicadores (acima de 90%). No 

ano de 2012, por exemplo, nenhum município antecipou receita orçamentária, alcançando uma 

margem de 100%. As Concessões de Garantias também indicam margens superiores a 99% nos 

três anos e resultados similares foram observados para a Dívida Consolidada Líquida e 

Operação de Crédito. 

 Essa baixa variação resultou em altos níveis de multicolinearidade entre as variáveis, 

com exceção da Margem sobre a Despesa com Pessoal, e prejudicou a capacidade de 

discriminação do modelo (as tabelas não foram evidenciadas pela limitação na quantidade de 

páginas). Levando isso em consideração, procedeu-se com o teste de média para verificar se 
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existem diferenças significativas entre as médias dos grupos de partidos reconduzidos ou não e 

os indicadores, o que não se confirmou. Portanto, com exceção da Despesa com Pessoal, os 

demais indicadores não distanciam a gestão fiscal entre os grupos de partidos (reconduzidos ou 

não) de forma significativa, indicando que outros indicadores, como os contábeis e 

componentes do IFGF, são mais adequados nesse sentido. 

  

5. CONCLUSÃO 

 De maneira geral o estudo trouxe duas contribuições principais, a primeira é que apesar 

de existir um aumento nos gastos com investimentos em períodos estratégicos entre os partidos 

reconduzidos, como indica a literatura, sua elevação não decorre de um negligenciamento na 

gestão fiscal do município, isso porque essas instituições também desenvolveram uma gestão 

fiscal mais responsável sobre os gastos com pessoal e possuem melhores condições de honrar 

seus compromissos de curto prazo. Portanto, resultados eleitorais favoráveis são atribuídos aos 

prefeitos com melhores condições fiscais de maneira geral, o que pode facilitar, inclusive, a 

alocação de recursos em áreas finalísticas em momentos antecedentes às eleições. 

 A segunda é que apesar da relação positiva entre a recondução dos partidos e a condição 

fiscal no ano eleitoral, o efeito da sinalização se inverte no período pós-eleitoral. Como os 

efeitos das decisões dos prefeitos só estarão disponíveis para os eleitores no período seguinte, 

os políticos podem utilizar de estratégias fiscais, como a inscrição de Restos a Pagar, para evitar 

que o equilíbrio fiscal do período corrente seja prejudicado e assim postergar o desembolso 

para o ano pós-eleitoral, uma decisão que não prejudicaria o desempenho atual e, por 

conseguinte, o recebimento de votos. Esse resultado é compatível com a assimetria da 

informação temporária indicada nos estudos de expectativas racionais nos Ciclo Político-

Orçamentários. 

 Ademais, os indicadores com potencial relação ao recentemente denominado “Ciclos 

Político-Contábeis” ajudam a explicar a condição fiscal dos municípios. Além disso, aspectos 

da competição política auxiliam a compreender a responsabilidade fiscal da gestão em exercício 

e ideologicamente os partidos de Centro tendem a ser mais responsáveis em relação aos de 

Direita e Esquerda. 

 

REFERÊNCIAS 

Akhmedov, A., & Zhuravskaya, E. (2004). Opportunistic political cycle: test in a young 

democracy setting. The Quarterly Journal of Economics, 119(4), 1301-1338. 

Besley, T., & Case, A. (1995). Does electoral accountability affect economic policy choices? 

Evidence from gubernatorial term limits. Quarterly Journal of Economics, 110(3), 769-798. 

Block, S. A. (2002). Political business cycle, democratization, and economic reform: the case 

of Africa. Journal of Development Economics, 67, 205-228. 

Brender, A., & Drazen, A. (2003). Where does the political budget cycle really come from? 

CEPR Discussion Papers, n. 4049. 

Brender, A., & Drazen, A. (2008). How do budget deficits and economic growth affect 

reelection prospects? Evidence from a large panel of countries. The American Economic 

Review, 98(5), 2203-2220. 

Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics: methods and applications. 

Cambridge Universty Press, Cambridge, New York, USA. 

Cruz, C. F., & Afonso, L.E. (2018). Gestão fiscal e pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal: 

evidências em grandes municípios. Revista de Administração Pública, 52(1), 126-148. 

Downs, A. (1957). An economic theory of political action in a democracy. Journal of Political 

Economy, 65(2), 135-150. 

Drazen, A., & Eslava, M. (2005) Electoral manipulation via expenditure composition: theory 

and evidence. NBER Working Paper 11085. 



17 
 

Drazen, A., & Eslava, M. (2010). Electoral manipulation via voter-friendly spending: theory 

and evidence. Journal of Development Economics, 92, 39-52. 

Eslava, M. (2005). Political budget cycles or voters as fiscal conservatives? Evidence from 

Colombia. Universidad de Los Andes. 

Eslava, M. (2011). The political economy of fiscal deficits: a survey. Journal of Economic 

Surveys, 25(4), 645-673. 

Ferraz, C., & Finan, F. (2005). Reelection incentives and political corruption: evidence from 

Brazilian audit reports. American Agricultural Economics Association. Annual Meeting, 

Providence, Rhode Island, July, 24-27. 

Garmann, S. (2017). Political budget cycles and fiscally conservative voters. Economic Letters, 

155, 72-75. 

Hibbs Junior., D. A. (1977). Political parties and macroeconomic policy. American Political 

Science Review, 71(4), 1467-1487. 

IFGF. Índice Firjan de gestão fiscal: recorte municipal (abrangência nacional), ano base 2013. 

Sistema FIRJAN, Agosto, 2017. Disponível em: <http://www.firjan.com.br/ifgf/consulta-ao-

indice/>. Acesso em 17, agosto, 2018 

Klein, F. A. (2010). Reelection incentives and political budget cycle: evidence from Brazil. 

Revista de Administração Pública, 44(2), 283-337. 

Klein, F. A., & Sakurai, S. N. (2015). Term limits and political budget cycles at the local level: 

evidence from a young democracy. European Journal of Political Economy, 37, 21-36. 

Klomp, J., & Haan, J. (2013). Do political budget cycles really exist? Applied Economics, 45(3), 

329-341. 

Peltzman, S. (1992). Voters as fiscal conservatives. The Quarterly Journal of Economics, 

107(2), 327-361. 

Queiroz, D. B. (2015). Composição dos gastos públicos e resultados eleitorais: um estudo nos 

municípios brasileiros. Natal, 134p. Tese de Doutorado - Programa Multiinstitucional e Inter-

Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - UNB, UFPB e UFRN. 

Rogoff, K. (1990). Equilibrium political budget cycles. The American Economic Review, 80(1), 

21-26. 

Rogoff, K., & Sibert, A. (1988). Elections and macroeconomic policy cycles. Review of 

Economic Studies, 55(1), 1-16. 

Rose, S. (2006). Do fiscal rules dampen the political business cycle? Public Choice, 128(3-4), 

407-431. 

Sakurai, S. N.; Menezes-Filho, N. A. (2008). Fiscal policy and reelection in Brazilian 

municipalities. Public Choice, 137, 301-314. 

Shi, M., & Svensson, J. (2006). Political budget cycles: do they differ across countries and why? 

Journal of Public Economics, 90, 1367-1389. 

Speck, B. W., Braga, M. S. S., & Costa, V. (2015). Estudo exploratório sobre filiação e 

identificação partidária no Brasil. Revista de Sociologia Política, 23(56), 125-148. 

Streb, J. M., Lema, D., & Torrens, G. (2009). Checks and balances on political budget cycles: 

cross-country evidence. International Review for Social Sciences, 62(3), 426-447. 

Veiga, L. G., & Veiga, F. J. (2007a). Political business cycles at the municipal level. Public 

Choice, 131, 1-12. 

Veiga, L. G., & Veiga, F. J. (2007b). Does opportunism pay off? Economics Letters, 96(2), 

177-182. 

Vergne, C. (2009). Democracy, elections and allocation of public expenditures in developing 

countries. European Journal of Political Economy, 25, 63-77. 


