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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a
importância da competição política no grau de
GHVHQYROYLPHQWRHFRQ{PLFRGRVPXQLFtSLRVGR&HDUi
Para medir a competição usou-se como indicador
de alternância de poder a reeleição de prefeitos
H YHUHDGRUHV 'HYLGR j UHODomR VLPXOWkQHD HQWUH
GHVHQYROYLPHQWR H FRPSHWLomR SROtWLFD DV YDULiYHLV
TXH D UHÀHWLDP IRUDP FRQVLGHUDGDV HQGyJHQDV ORJR
XWLOL]RXVH R PpWRGR GH YDULiYHLV LQVWUXPHQWDLV FRP
HIHLWRV ¿[RV 0RQWRXVH XP SDLQHO FRP RV DQRV GH
 H  SDUD WRGRV RV  PXQLFtSLRV FHDUHQVHV
Os resultados mostram que, os municípios que possuem
menor nível de competição são os que apresentam
melhor índice de desenvolvimento.
Palavras-chaves:5HHOHLomRYDULiYHLVLQVWUXPHQWDLV
desenvolvimento econômico.
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Abstract: 7KH REMHFWLYH RI WKLV SDSHU LV WR DQDO\]H
the relationship between political competition and
economic development on the municipalities of
Ceara. To measure political competition we used the
re-election of mayors and aldermen. We have a panel
GDWD ZLWK DOO WKH  PXQLFLSDOLWLHV RQ &HDUD IRU WKH
\HDUV RI  DQG  %HFDXVH RI WKH VLPXOWDQHRXV
relationship between economic development and
political competition, the variables that denote this
competition were considered endogenous. Therefore,
ZH XVHG WKH LQVWUXPHQWDO YDULDEOHV PHWKRG ZLWK ¿[HG
effects. The results show that the municipalities that
have lower levels of politic competition are the ones
that have more economic development.
Keywords: Re-election; Instrumental variables;
Economic development.
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1 Introdução
O objetivo deste trabalho é analisar a relação
entre desenvolvimento e a competição política dos
PXQLFtSLRVGR&HDUi3UHWHQGHVHLGHQWL¿FDUVHRV
municípios que possuem menor alternância são os
que apresentam menores indicadores de desenvolvimento.
Estudar as instituições e seu impacto no desenvolvimento econômico é algo recente. As instituio}HV VmR DV UHJUDV TXH GH¿QHP GH TXH IRUPD VH
darão as interações, econômicas ou não, entre os
LQGLYtGXRVGDVRFLHGDGH 1257+ 2XWURV
DXWRUHVFRPR)XUEXWRQH5LWFKHU  H$FHPRJOXH5RELQVRQ  WDPEpPEXVFDPDQDOLVDUR
papel das instituições no desenvolvimento econômico. Nessa literatura, o Estado tem grande importância, pois fornece a Constituição, leis e regulamentos públicos, ou seja, o ambiente institucional
),$11,   3RUWDQWR SDUD HQWHQGHU PHOKRU
a relação entre instituições, Estado e desenvolviPHQWRpQHFHVViULRFRQKHFHURIDWRUTXHRVXQH
ou seja, a política.
6HJXQGR%HVOH\6WXUPH3HUVVRQ  HP
HFRQRPLD p FRQVHQVR D¿UPDU TXH R PRQRSyOLR p
algo danoso e que a concorrência entre as empreVDVYLDPHUFDGRWUD]XPPDLRUQtYHOGHEHPHVWDU
DRVFRQVXPLGRUHV1RHQWDQWRDQiOLVHVHPHOKDQWH
QDiUHDSROtWLFDRXVHMDVHDFRQFRUUrQFLDHQWUHRV
partidos políticos tem consequências igualmente
YLUWXRVDVpPXLWRPHQRVGLVFXWLGDHPERUDH[LVWD
um grande número de monopólios de um partido
QRSRGHUQDVGHPRFUDFLDVH[LVWHQWHV
9LVDQGR H[SORUDU PDLV HVVD UHODomR HVWH DUWLgo guia-se pelo seguinte questionamento: Qual o
impacto que a competição política tem sobre o desenvolvimento dos municípios cearenses? Os municípios com maior competição política, ou seja,
menor número de reeleições, apresentam melhores
indicadores sociais?
De acordo com o Instituto de Pesquisa EconôPLFDGR&HDUi  R(VWDGRGR&HDUiSRVVXtD
HPDSDUWLFLSDomRUHODWLYDQR3,%QDFLRQDOGH
SDVVDQGRSDUDHPPDQWHQGRD
SRVLomRQRUDQNLQJGHWRGRVRVHVWDGRV4XDQdo se leva em conta apenas a região Nordeste, a
economia cearense é a terceira mais importante,
FRP SDUWLFLSDomR GH  QR 3,% GD UHJLmR QR
DQRGH$OpPGLVVRQRPHVPRDQRR&HDUi
FRQWDYDFRPDPDLRUSRSXODomRGR%UDVLO/RJR
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a escolha dos municípios cearenses para esse estuGRGHYHVHjLPSRUWkQFLDSULQFLSDOPHQWHUHJLRQDO
do Estado, o tamanho da sua população e a disponibilidade de dados.
3DUD PHGLU FRPSHWLomR SROtWLFD IRUDP XWLOL]Ddos dados sobre a reeleição nos cargos do poder
H[HFXWLYRHOHJLVODWLYRPXQLFLSDLVHWDPEpPRDOLnhamento do governo local com as outras esferas
HVWDGXDOHIHGHUDO ([LVWHPYiULRVHVWXGRVFLWDdos ao longo deste trabalho, que tratam da reeleição de prefeitos, governadores e presidentes, mas
a reeleição de vereadores ainda é um tema pouco
H[SORUDGRSHORVSHVTXLVDGRUHV(QWmRHVVHHVWXGR
WDPEpPVHUiXPDIRUPDGHSUHHQFKHUHVVDODFXQD
&RPRDPDLRULDGDVYDULiYHLVXVDGDVSDUDPHGLUFRPSHWLomRSROtWLFDVHUHSHWHPSRUDQRVRX
seja, um governo, montou-se um painel com os
DQRVGHHSDUDWRGRVRVPXQLFtSLRV
FHDUHQVHV 'HYLGR j UHODomR VLPXOWkQHD HQWUH GHVHQYROYLPHQWRHFRPSHWLomRSROtWLFDDVYDULiYHLV
TXH D UHÀHWLDP IRUDP FRQVLGHUDGDV HQGyJHQDV
KLSyWHVHFRQ¿UPDGDSHORWHVWHGHHQGRJHQHLGDGH
GHVHQYROYLGRSRU'DYLGVRQH0DF.LQQRQ  
/RJR XWLOL]RXVH R PpWRGR GH YDULiYHLV LQVWUXPHQWDLV FRP HIHLWRV ¿[RV )RUDP IHLWDV GXDV HVWLPDo}HV HP XPD GHODV H[FOXLXVH R PXQLFtSLR
GH )RUWDOH]D SRU HVWH VH GHVWDFDU GRV GHPDLV HP
termos de desempenho econômico.
2V SULQFLSDLV UHVXOWDGRV REWLGRV VLQDOL]DUDP
que quanto menor o nível de competição polítiFD QR H[HFXWLYR H OHJLVODWLYR PDLRU R LQGLFDGRU
de desenvolvimento econômico dos municípios.
$OpP GLVVR H[LVWH XP QtYHO yWLPR GH UHHOHLomR
SDUD RV YHUHDGRUHV FHUFD GH  TXH LPSOLFD
em um maior grau de desenvolvimento, tudo mais
constante. Outro ponto a destacar é que o alinhamento político entre governo local e estadual tamEpPpLPSRUWDQWHSDUDH[SOLFDUYDULDo}HVQRQtYHO
de desenvolvimento econômico.
Este artigo apresenta mais cinco seções além
GHVWD LQWURGXomR$ VHJXQGD VHomR WUD] XPD DERUdagem sobre a competição política e seus impactos
QDHFRQRPLDHTXDLVIDWRUHVSRGHPLQÀXHQFLDUQD
UHHOHLomRGHXPFDQGLGDWR$WHUFHLUDWUD]XPDEUHve discussão sobre as eleições municipais no Brasil.
$TXDUWDVHomRWUD]XPDVXFLQWDH[SODQDomRVREUH
o Índice Firjan de desenvolvimento econômico, o
tQGLFHHVFROKLGRGHQWUHRVGHPDLVH[LVWHQWHVSDUD
UHÀHWLUGHVHQYROYLPHQWRHFRQ{PLFR$TXLQWDVHomR
PRVWUDDPHWRGRORJLDXWLOL]DGDQHVWHWUDEDOKRRQGH
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são apresentadas as fontes para a base de dados e
RPRGHORHFRQRPpWULFRHPSUHJDGR$DQiOLVHGRV
UHVXOWDGRVGRPRGHORpDSUHVHQWDGDQDVH[WDVHomR
(SRU¿PVmRIHLWDVDVFRQVLGHUDo}HV¿QDLV

2 Competição política
$SULQFLSDOIRUPDGHTXDQWL¿FDUFRPSHWLomRSRlítica é através da reeleição em cargos do poder leJLVODWLYRHH[HFXWLYR)HUHMRKQ  UHVVDOWDTXH
a reeleição funcionaria como uma forma de punição
ou premiação através dos feitos do candidato no
primeiro mandato, ou seja, através das políticas públicas adotadas. Além disso, as eleições seriam um
PHFDQLVPR H¿FLHQWH SDUD D HVFROKD GH SROtWLFRV H
VHULDPFDSD]HVGHGLPLQXLUDDVVLPHWULDGHLQIRUPDomR&RPRGHVWDFDGRSRU0HQGHVH5RFKD  
os candidatos conhecem suas próprias características melhor que os eleitores, assim podem iludi-los.
+iWDPEpPRSUREOHPDGHVHOHomRDGYHUVDRXVHMD
H[LVWHRULVFRGHHOHJHUXPFDQGLGDWRTXHXPDYH]
no poder não cumpre com suas obrigações ou passa
DXWLOL]iORSDUDREWHUHQULTXHFLPHQWRSHVVRDO /(
%25*1(/2&.:22' 
1RTXHGL]UHVSHLWRjUHODomRHQWUHDFRPSHWLomR
política e desenvolvimento econômico, ressalta-se
TXHRVSHVTXLVDGRUHVYrPHVWXGDQGRFDGDYH]PDLV
WDODVVRFLDomRFULDQGRXPDDSUR[LPDomRFUHVFHQWH
entre a ciência política e economia. Besley, Sturm,
H3HUVVRQ  PRVWUDUDPTXHDIDOWDGHFRPSHWLomRSROtWLFDQRVHVWDGRVDPHULFDQRVHVWiDVVRFLDGR
com políticas anticrescimento: altos impostos, bai[RLQYHVWLPHQWRHPFDSLWDOHUHGX]LGDSUREDELOLGDde de uso dos direitos trabalhistas. Eles encontraram
XPDIRUWHOLJDomRHQWUHEDL[DFRPSHWLomRSROtWLFDH
EDL[R FUHVFLPHQWR GD UHQGD$OpP GLVVR FKDPDP
atenção para o fato de que quando a competição
política se torna muito intensa, acima de um nível
estabelecido por seu modelo teórico, as forças pró-crescimento perdem força.
+DEHU   SURFXUD UHVSRQGHU R VHJXLQWH
questionamento: Como as instituições políticas, ou
seja, as regras de funcionamento do sistema político, afetam o processo de crescimento econômico?
Para ele, a competição política possui dois papéis:
criar vetos ex ante sobre a formulação de políticas,
favorecendo a criação de políticas que melhorem o
EHPHVWDUVRFLDOHPHOKRUDUDHVWUXWXUDHH¿FLrQFLDGRVLVWHPDEDQFiULR
8SSDO   H[DPLQRX FRPR D FRPSHWLomR
política afetava os gastos do governo nos estados

LQGLDQRV QR SHUtRGR GH  DWp  (P VXD
pesquisa, constatou-se que os estados com maior
competição gastavam mais, em termos per capita,
e, além disso, distorciam as políticas do governo
com gastos de menor período de maturação em
GHWULPHQWR GDV SROtWLFDV GH ORQJR SUD]R $VVLP
PDLRUFRPSHWLomRID]LDFRPTXHRFDQGLGDWRHOHLWRHVSHUDVVH¿FDUSRUSRXFRWHPSRQRSRGHULVVRR
LQGX]LDDEXVFDUSROtWLFDVGHFXUWRSUD]R
Analisando o caso do Brasil, Meneguin e BuJDULQ   GHVHQYROYHUDP XP PRGHOR WHyULFR
para determinar o nível ótimo dos gastos governamentais baseados em dois fatores: disciplina do
mercado e reeleição. Os resultados mostraram que
os governantes que esperam ser reeleitos têm comSRUWDPHQWR¿VFDOPDLVUHVSRQViYHOHUHSUHVHQWDP
XPDH[WHUQDOLGDGHSRVLWLYDVREUHDVFRQWDVS~EOLcas, contrariando resultados previstos pela teoria
de ciclos políticos.
0DUTXHV   HQFRQWUD XPD UHODomR HQWUH
competição política e qualidade das políticas públicas implantadas. Estudando os estados brasileiURVGHDWpRDXWRUHQFRQWURXHYLGrQFLDV
de que tal competição, medidas pelo índice +HU¿Qdahl de concentração política (construído a partir
do número de famílias que se mantinham no poder
DSyVYiULDVHOHLo}HV HRQ~PHURGHFDQGLGDWRVTXH
concorrem em cada eleição nos estados, melhoram
DVWD[DVGHSREUH]DSHUFHQWXDOGHGRPLFtOLRVFRP
iJXDHQFDQDGDPpGLDGHDQRVGHHVWXGRHDVWD[DV
de analfabetismo dos estados.
$TXLQR  HVWXGRXRLPSDFWRGDFRPSHWLção política, medida por reeleição de vereadores
VREUHDWD[DGHPRUWDOLGDGHLQIDQWLOWD[DGHGLVWRUomRGRHQVLQRIXQGDPHQWDOHWD[DGHFREHUWXUDGH
DEDVWHFLPHQWRGHiJXDGRVPXQLFtSLRVFHDUHQVHV
HQWUHRVDQRVGHH3DUDLVVRXWLOL]RX
uma metodologia de primeira diferença. Como
resultado, obteve que quanto maior o número de
UHHOHLWRV PHOKRUHV HUDP DV WD[DV GH PRUWDOLGDGH
infantil, porém esse grande número de reeleitos
SUHMXGLFDYDDVWD[DVGHGLVWRUomRGRHQVLQRIXQGDPHQWDOHFREHUWXUDGRDEDVWHFLPHQWRGHiJXD
%DUUHWR  YHUL¿FRXRLPSDFWRTXHDSRVsibilidade de reeleição dos prefeitos tem causado
no sistema político brasileiro. Segundo o autor, a
adoção da reeleição nas eleições municipais moGL¿FRXHIHWLYDPHQWHDGLQkPLFDGDVGLVSXWDV2V
FRQWUiULRV j H[LVWrQFLD GD UHHOHLomR D¿UPDP TXH
a alternância no poder e a limitação temporal são
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XPDJDUDQWLDFRQWUDRVSRGHUHVH[WUDRUGLQiULRVGR
candidato. A perspectiva da reeleição aumenta os
ULVFRV GH SHUSHWXDomR QR FDUJR H GHVSHUVRQDOL]Dção do poder. Por outro lado, os que são a favor
da reeleição argumentam que um único mandato
UHVWULQJHH[WUHPDPHQWHDFDSDFLGDGHGHUHDOL]DomR
GR JRYHUQR H GHVFRQVLGHUD D H[SHULrQFLD DFXPXlada pelo governante. A capacidade do eleitor de
MXOJDURPDQGDWRGRSROtWLFRpH[WLQWDTXDQGRQmR
KiSRVVLELOLGDGHGHUHHOHLomR
Além da questão da alternância política, é importante discutir também o alinhamento político
entre as diferentes esferas de governo (nacional e
ORFDO %UDFFRH3RUFHOOL  HVWXGDQGRRVPXQLFtSLRV LWDOLDQRV HQWUH  H  REVHUYDUDP
dois efeitos nas localidades onde os eleitores atribuíam maior crédito da provisão de bens públicos
para o governo local. Primeiramente, os municípios alinhados recebiam mais subsídios, cobravam
menos impostos e ofertavam mais bem públicos.
Além disso, a probabilidade de reeleição do incumbente era maior nos municípios alinhados.
Os efeitos da competição política na formulação de políticas ainda não são bem compreendidos
HPSLULFDPHQWHeSRVVtYHOWHUEDL[DFRPSHWLomRH
PiVSROtWLFDVPDVQDGDLPSHGHTXHVHWHQKDXP
incumbente competente, desestimulando a entrada
GHGHVD¿DQWHVHDOLDQGRERDVSROtWLFDVFRPEDL[D
FRQFRUUrQFLD ),532HWDO 
Deste modo, necessita-se de uma constatação
empírica sobre o efeito da competição política no
desenvolvimento econômico local. Vale ressaltar
TXHDXWRUHVFRPR+DEHU  H%HVOH\6WXUP
H3HUVVRQ  REVHUYDUDPHIHLWRVSRVLWLYRVGDquela sob o crescimento econômico. Esse fenômeno é diferente de desenvolvimento, destacando-se
o nível ótimo de competição encontrado por este
último pesquisador. Logo, o objeto de estudo deste
WUDEDOKR WHP XPD GH¿QLomR PDLV DEUDQJHQWH TXH
simples crescimento da renda, essa associação não
é comum na literatura.

Atualmente, a base da democracia de cada município é representada pelas Câmaras Municipais,
SRLV HVWDV UHÀHWHP RV LQWHUHVVHV GD SRSXODomR H
DVYiULDVFRUUHQWHVGHRSLQLmR2VYHUHDGRUHVSRU
DWXDUHPHPWDLVyUJmRVVmRRVSRUWDYR]HVGRVLQWHUHVVHV GR PXQLFtSLR 6mR HOHV TXH ¿VFDOL]DP R
uso do dinheiro público e as ações do prefeito e de
VHXVDX[LOLDUHVGLUHWRV
Nas eleições para Câmara dos Vereadores, o
VLVWHPDHOHLWRUDOXWLOL]DGRVHJXHRPRGHORSURSRUcional em que não são levados em conta somente
os votos individuais para o candidato como também os votos que cada partido ou coligação recebeu. Portanto, para ser eleito, seu partido necessita
atingir um quociente eleitoral que lhe garanta uma
vaga na câmara. Dessa forma, podem ocorrer casos em que o candidato de um partido, mesmo não
conseguindo obter uma grande quantidade de votos, consegue ser eleito, enquanto outro, de partido
diferente, com mais votos, pode não se eleger.
1R %UDVLO QmR H[LVWH XP OLPLWH SDUD D TXDQWLGDGH GH YH]HV TXH RV YHUHDGRUHV SRGHP VHU UHHOHLWRV 8PD GDV IRUPDV TXH HOHV SRGHP XWLOL]DU
para continuarem no poder é representando bem os
interesses da população no intuito de melhorar as
condições de vida no município em que estão atuando, para que os eleitores percebam as mudanças
positivas e continuem votando neles.
'HYLGRjEDUUHLUDFRQVWLWXFLRQDOLPSRVWDjUHHOHLomR GRV FDUJRV GR H[HFXWLYR HVWH WUDEDOKR LUi
XWLOL]DUFRPRPHGLGDGHFRPSHWLomRSROtWLFDDUHeleição do partido na prefeitura e dos vereadores
na Câmara.
$7DEHODWUD]XPUHVXPRVREUHRSHUFHQWXDO
de vereadores e partidos reeleitos, além do percenWXDOGHPXQLFtSLRVRQGHRFKHIHGRH[HFXWLYRORFDO
e estadual estavam alinhados, ou seja, pertenciam
ao mesmo partido, para o período estudado.
7DEHOD±3HUFHQWXDOGHUHHOHLo}HVHDOLQKDPHQWR
político com governo estadual nos muQLFtSLRVFHDUHQVHVGHDWp

3 As eleições municipais no Brasil
No Brasil, as eleições municipais (para prefeitos e vereadores) ocorrem em uma mesma data.
Os candidatos concorrem a um mandato de quatro
DQRV$SyVXPDHPHQGDFRQVWLWXFLRQDOHP
permitiu-se reeleição por mais um período de goYHUQRSDUDRVFDUJRVGRH[HFXWLYR SUHVLGHQWHGD
república, governador e prefeito).
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(PVHJXQGRGDGRVGR7ULEXQDO5HJLRQDO
(OHLWRUDO GR &HDUi 75(&(    GRV
candidatos a vereadores dos municípios cearenses
que disputaram as eleições e que estavam tentando
DUHHOHLomRREWLYHUDPVXFHVVR(PHVVHQ~PHURFDLXSDUD

UHÀLWDFRQGLo}HVVRFLRHFRQ{PLFDVFRPRIHLWRSRU
0DUTXHV  H$TXLQR  

Quanto aos partidos políticos, dados do TRE&(   DSRQWDP TXH QDV HOHLo}HV GH 
DSHQDVHPGRVPXQLFtSLRVFHDUHQVHVRPHVPR SDUWLGR FRQWLQXRX QR SRGHU 1HVVH DQR 
dos municípios possuíam prefeitos do mesmo parWLGR TXH R JRYHUQDGRU 1R DQR GH  TXDQGR
foram feitas novas eleições para governador, esse
SHUFHQWXDOFDLSDUDDSHQDVHPERUDDSHUFHQWDJHPGHPXQLFtSLRVFXMRVSUHIHLWRVSHUWHQFLDPj
coligação do governador eleito foi bem maior.

1R %UDVLO D QtYHO PXQLFLSDO H[LVWHP DOJXQV
tQGLFHV TXH EXVFDP UHÀHWLU D ¿ORVR¿D GR ,'+
(VWDSHVTXLVDXWLOL]DRËQGLFH),5-$1GH'HVHQvolvimento Municipal (IFDM) que acompanha o
GHVHQYROYLPHQWR GH WRGRV RV  PXQLFtSLRV
EUDVLOHLURVHPWUrViUHDV(PSUHJRH5HQGD(GXFDomRH6D~GH2tQGLFHYDULDGHDHTXDQWR
PDLV SUy[LPR GH  PDLRU R GHVHQYROYLPHQWR GD
localidade. Sua periodicidade é anual e acompaQKDWRGRVRVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURV$VYDULiYHLV
TXHFRPS}HDVWUrViUHDVVmR

1DHOHLomRSRVWHULRUGDVSUHIHLWXUDVFRQWLQXDUDP FRP R PHVPR SDUWLGR QR SRGHU H 
dessas pertenciam ao mesmo partido que o governador. Destaca-se, novamente que, se fosse levado
HPFRQWDRVSDUWLGRVSHUWHQFHQWHVjFROLJDomRGR
governador, este percentual seria maior. Como o
FKHIHGRH[HFXWLYRHVWDGXDOVHPDQWHYHQRFDUJR
HPRVQ~PHURVQmRPXGDUDP

3RUpP TXDQGR VH XWLOL]D XP ~QLFR LQGLFDGRU
SDUDUHÀHWLUDHVIHUDVRFLDOHHFRQ{PLFDFRPRQHVWD SHVTXLVD D LQWHUSUHWDomR H D JHQHUDOL]DomR GR
resultado é mais simples.

a) Emprego e Renda:
•

Geração de emprego formal

•

Estoque de emprego formal

•

6DOiULRVPpGLRVGRHPSUHJRIRUPDO

b) Educação:

Esses dados demonstram uma maior rotatividaGHQRH[HFXWLYRGRTXHQROHJLVODWLYRPXQLFLSDO
Enquanto que praticamente metade dos vereadores
VmRUHHOHLWRVRSDUWLGRTXHHVWiQRSRGHUH[HFXWLYR

•

7D[DGHPDWUtFXODQDHGXFDomRLQIDQWLO

•

7D[DGHDEDQGRQR

•

7D[DGHGLVWRUomRLGDGHVpULH

O que se procura investigar é se nos municípios
com menos rotatividade de vereadores, os indicadores de desenvolvimento econômico local progridem com maior intensidade.

•

Percentual de docentes com ensino superior

•

Média de horas aulas dadas

•

Resultado do IDEB

4 Indicador para o desenvolvimento
econômico

c)Saúde:

Desde que a ONU passou a divulgar anualmente o IDH, a ideia de crescimento econômico como
sinônimo de desenvolvimento perdeu força, hoje
este conceito não se restringe a renda per capita.
&RPEDVHQLVVRYiULRVLQGLFDGRUHVIRUDPFULDGRV
EXVFDQGRUHÀHWLUDVGLPHQV}HVGR,'+
&RPRMiGLWRDQWHVDPDLRULDGRVWUDEDOKRVQmR
H[SORUD HVVD UHODomR HQWUH FRPSHWLomR SROtWLFD H
desenvolvimento, isso ocorre por que esse conceito multidimensional é difícil de ser medido, porWDQWRDVSHVTXLVDVQHVVDiUHDFRPXPHQWHSURFXUDP R LPSDFWR GHVVD FRPSHWLomR VREUH YDULiYHLV
¿VFDLVGRJRYHUQRUHQGDRXDOJXPDYDULiYHOTXH

•

Número de consultas pré-natal

•

ÏELWRVSRUFDXVDVPDOGH¿QLGDV

•

ÏELWRVLQIDQWLVSRUFDXVDVHYLWiYHLV

$HVFROKDSRUHVWHtQGLFHpMXVWL¿FDGDSHODVGLPHQV}HVSRUHOHXWLOL]DGDV HPSUHJRHUHQGDHGXcação e saúde) e o período em que foi feita sua meGLomR2*Ui¿FRWUD]DHYROXomRGR,)'0SDUD
RSHUtRGRHVWXGDGR3DUDRDQRGHR&HDUi
HVWDYDHPQRUDQNLQJGR,)'0GLYXOJDGRSHOD
Firjan, com um nível considerado moderado (entre
H 2GHVWDTXHHUDDFRPSRQHQWHUHODWLYDj
iUHDGHHPSUHJRHUHQGDTXHDSUHVHQWDYDXPYDORU
FRQVLGHUDGRDSHQDVUHJXODU-iHPRHVWDGR
mostrou indicadores melhores, embora ainda clasVL¿FDGRV HP XP QtYHO PRGHUDGR 6XD FRORFDomR
QR UDQNLQJ QDFLRQDO VXELX SDUD  FRORFDomR
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Levando-se em conta apenas a região Nordeste, o
&HDUipOtGHUGRUDQNLQJ
Além disso, o melhor desempenho foi sempre
QDiUHDGDVD~GHHQTXDQWRTXHRSLRUHVWDYDYLQculado ao emprego e renda. Para o último período
DQDOLVDGRDPHOKRUDQDViUHDVGHVD~GHHHGXFDomRIRLH[SUHVVLYDGRVPXQLFtSLRVPHOKRUDUDPHPHGXFDomRHHPVD~GHDYHUWHQWH
HPSUHJR H UHQGD IRL PDLRU DSHQDV HP  GRV
municípios.
*Ui¿FR±(YROXomRGR,)'0GHDWp
QR&HDUi

)RQWH(ODERUDomRGRVDXWRUHVFRPEDVHQRVGDGRVGD)LUMDQ  

5.1 Modelo econométrico
&RPD¿QDOLGDGHGHVHREWHURLPSDFWRGDVYDULiYHLVVREUHDYDULDomRUHODWLYDGRtQGLFHGHGHsenvolvimento, aplicou-se o operador logarítmico
no mesmo.
8VRXVHXPFRQMXQWRGHYDULiYHLVSDUDPHGLUR
nível de competição política dos municípios. São
WUrVYDULiYHLVTXHUHÀHWHPUHHOHLomRRSHUFHQWXDO
de vereadores reeleitos (pvreel), demonstrando o
nível de rotatividade na câmara municipal; a mesPD YDULiYHO HOHYDGD DR TXDGUDGR pvreel²), para
LQYHVWLJDU VH H[LVWH XP SRQWR GH yWLPR GH FRPpetição política; e uma dummy para indicar se o
SDUWLGR SHUPDQHFH QR SRGHU H[HFXWLYR parrel),
indicando o nível de alternância no mesmo. Além
disso, foram incluídas mais duas dummies que di]HPVHRSDUWLGRGRSUHIHLWRpRPHVPRGRJRYHUnador (pmpg) e se o partido do prefeito é o mesmo
do presidente (pmpp).
Por conta da imposição feita pela constituição
jUHHOHLomRGRVFDUJRVGRH[HFXWLYRRSWRXVHSHOR
uso da reeleição do partido político, e não do preIHLWR$VYDULiYHLVpmpg e pmppEXVFDPUHÀHWLUDV
DOLDQoDVH[LVWHQWHVHQWUHRJRYHUQRORFDOHDVRXWUDVHVIHUDV&RPRMiGLWRDQWHV%HVOH\6WXUPH

3HUVVRQ  FKDPDPDWHQomRSDUDRIDWRGHTXH
quando a competição política se torna muito intensa, acima de um nível estabelecido por seu modelo
teórico, as forças pró-crescimento perdem força.
Portanto, no modelo apresentado nesse estudo
LQFOXLXVHFRPRYDULiYHOH[SOLFDWLYDRSHUFHQWXDO
de vereadores reeleitos ao quadrado para procurar
DHYLGrQFLDGHXPQtYHOyWLPRSDUDHVVDYDULiYHO
/RJRVmRGXDVDVYDULiYHLVTXHLQGLFDPRQtYHOGHFRPSHWLomRSROtWLFD$SULPHLUDGL]UHVSHLWR
j UHHOHLomR QR OHJLVODWLYR PXQLFLSDO H D RXWUD VH
UHIHUH j UHHOHLomR QR H[HFXWLYR $PEDV UHÀHWHP
a dimensão em que grupos se mantêm no poder
nos municípios e a partir dos sinais estimados para
seus parâmetros pode-se ter uma medida de seu
impacto sobre o bem-estar social da população.
Visando medir a oferta de bens e serviços públicos que possuem impacto no desenvolvimento
HFRQ{PLFR IRUDP XWLOL]DGRV VHSDUDGDPHQWH RV
JDVWRVGDVSUHIHLWXUDVQDViUHDVGHVD~GHHGXFDomR
H LQIUDHVWUXWXUD WRGRV GHÀDFLRQDGRV SHOR ,*3',
SDUDRDQRGH7RGDVHVVDVYDULiYHLV¿VFDLV
foram defasadas em um ano, visto que seu impacto
não ocorre de forma imediata.
2XWUDV YDULiYHLV FRQVLGHUDGDV LPSRUWDQWHV
como PIB per capita H GHQVLGDGH GHPRJUi¿FD
também foram incluídas. Esta última foi feita com
a população residente estimada dividida pelo tamanho do território do município.
Portanto, montou-se um painel e o modelo proposto é o seguinte:
ln(IFDMit ȕ0ȕ1pvreeli,tȕ2pvreel2i,tȕ3
pareeli,tȕ4 pmpgi,tȕ5 pmppi,tȕ6 pibpci,t+
ȕ7densi,tȕ8 gastosi,t-1İi,t
Onde:
IFDMi,t=Indice Firjan de desenvolcimento econômico
pvreeli,t=Percentual de vereadores reeleitos
pareeli,t=Dummy partido reeleito
pmpgi,t=Dummy prefeito do mesmo partido que o
governador
pmppi,t=Dummy prefeito do mesmo partido que o
presidente
pibpci,t=PIB per capita
densi,t 'HQVLGDGHGHPRJUi¿FD
gastosi,t-1=Gastos da prefeitura
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PDGRSHODPpGLDGDYDULiYHOGHIRUPDDVHREWHUD
elasticidade.

İi,t=Erro aleatório
i=1,…,I e t=1,…,T.

7DEHOD±5HVXOWDGRVGDHVWLPDomR

5.2 Método de estimação
'HYLGRjIRUWHFRUUHODomRHQWUHDVYDULiYHLV¿VFDLVGHJDVWRVGDVSUHIHLWXUDVXWLOL]RXVHRPpWRGR
de componentes principais . Portanto, as três vaULiYHLVSDVVDPDVHUUHSUHVHQWDGDVDSHQDVSRUXP
FRPSRQHQWHFXMRUHVXOWDGRHVWiGHVFULWRHPDQH[R
A possível simultaneidade entre competição
política e desenvolvimento foi comprovada pelo
teste de endogeneidade desenvolvido por DavidVRQH0DF.LQQRQ  2UHVXOWDGRGHVVHWHVWH
VHUiPRVWUDGRQDSUy[LPDVHomR3RUWDQWRIRLIHLWDXPDHVWLPDomRFRPYDULiYHLVLQVWUXPHQWDLV$V
YDULiYHLV pvreel, pvreel² e parrel são endógenas
HQHFHVVLWDPGHLQVWUXPHQWRV$VRXWUDVYDULiYHLV
políticas, pmpg e pmpp VmR FRQVLGHUDGDV H[yJHQDVSRLVUHÀHWHPUHVXOWDGRVGHHOHLo}HVTXHRFRUrem em período diferente das municipais.
3ULPHLUDPHQWH IH]VH XP PRGHOR ORJLW FRP
HIHLWRV ¿[RV SDUD HVWLPDomR GD YDULiYHO HQGyJHQD
ELQiULDSDUUHO$HTXDomRDEDL[RGHVFUHYHRPRGHOR
parrelit Į0Į1parreli,t-4Į2QSUHIĮ3pmpgi,t-4Į4
pmppi,t-4Į5 pmcai,t-4+Xit+vit
Onde:
pmcai,t-4=Dummy prefeito tem maioria na camara
nprefi,t=Número de candidatos ao cargo de prefeito
Xit=variaveis exogenas da equação anterior
vit=Erro Aleatório

6 Análise de resultados
2VUHVXOWDGRVREWLGRVSHORPpWRGRH[SRVWRQD
VHomRDQWHULRUHVWmRGLVSRVWRVQD7DEHOD(VVDHVWLPDomR  QmRSRVVXLRPXQLFtSLRGH)RUWDOH]D
&RPRDYDULiYHOGHSHQGHQWHGRPRGHORHVWiHP
termos de logaritmo, tem-se um modelo conhecido
por log-linQRTXDORVFRH¿FLHQWHVHVWLPDGRVVmR
semielasticidades. Portanto, para o caso das variiYHLV FRQWtQXDV PXOWLSOLFRXVH R SDUkPHWUR HVWL 3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRPpWRGRGHFRPSRQHQWHVSULQFLSDLV
YHU0XQGODFN  
 1HVWH PRGHOR R FRH¿FLHQWH GH LQFOLQDomR PHGH D YDULDomR
relativa no regressando para uma dada variação absoluta no
regressor. Tem-se que

Pvreel
Parrel
pvreel²
Pmpg
Pmpp
Dens
Pibpc
Gastos
Cons
R²overall
DavidsonMacKinnon

(1)

(2)















































(



















Fonte: Elaborada pelos autores.
1RWDYDORUSHQWHSDUrQWHVHV S S




S

No caso do percentual de vereadores reeleitos
REVHUYDVHTXHH[LVWHXPQtYHOyWLPRGHUHHOHLomRGH
YHUHDGRUHV1RFDVRWHPVHTXHDWD[DyWLPDGHUHHOHLomRGHYHUHDGRUHVpGHDSUR[LPDGDPHQWH
2VUHVXOWDGRVQmRPXGDPGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDQDV
duas regressões. Tal resultado sugere que os municípios que mantém mais da metade da composição da
câmara dos vereadores são os que conseguem obter
maior nível de desenvolvimento econômico.
Analisando a reeleição do partido, os parâmeWURVVmRHVWDWLVWLFDPHQWHVLJQL¿FDQWHVHRLPSDFWR
GHVVDYDULiYHOpGLIHUHQWHTXDQGRVHH[FOXLRPXQLFtSLR GH )RUWDOH]D GD DPRVWUD $VVLP TXDQGR
HVVHPXQLFtSLRHVWiQDDPRVWUDRVPXQLFtSLRVFXMR
SDUWLGR p UHHOHLWR SDUD D FKH¿D GR H[HFXWLYR WHP
,)'0PDLRU4XDQGR)RUWDOH]DQmRpOHYDGD
HPFRQWDHVWHLPSDFWRpOLJHLUDPHQWHPDLRU
Quanto ao prefeito eleito ser do mesmo partido
do Presidente da República, tem-se que para amERV RV FDVRV HVVH YDULiYHO QmR p HVWDWLVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDQWH2SDUkPHWURHVWLPDGRSDUDRFDVRGR
prefeito ser do mesmo partido que o governador
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PRVWUDVHVLJQL¿FDQWHSDUDDPERVRVFDVRVHFRP
impacto similar, ou seja, quando o prefeito é do
mesmo partido do governador o índice de desenYROYLPHQWRpFHUFDGHPDLRU
Portanto, os resultados apontam para um melhor nível de desenvolvimento econômico quando
os municípios apresentam uma maior estabilidade
política, ou seja, quando as esferas de governos municipal e estadual estão alinhadas e tem-se menor
alternância nas prefeituras e câmara de vereadores.
O PIB per capita apresenta sinal esperado.
Logo, quanto maior este, maior o nível de desenvolvimento econômico. Nas estimações feitas,
RDXPHQWRGHQR3,%per capita provoca um
FUHVFLPHQWRHPPpGLDGHQRGHVHQYROYLPHQWRHFRQ{PLFR4XDQWRjGHQVLGDGHGHPRJUi¿ca, embora os parâmetros apresentem sinal negaWLYRVXDPDJQLWXGHpSHTXHQD2DXPHQWRGH
GHVWDLPSDFWDHPXPDTXHGDGHHPPpGLD
QRtQGLFHGHGHVHQYROYLPHQWR4XDQGR)RUWDOH]Dp
retirada da amostra, este impacto negativo é pratiFDPHQWHRPHVPR
Caso semelhante ocorre com os gastos das
SUHIHLWXUDVQDViUHDVVHOHFLRQDGDV2HIHLWRGHVWHp
praticamente irrisório, podendo indicar que os gasWRVIHLWRVQmRVmRH¿FLHQWHVSRLVQmRDXPHQWDPR
nível de desenvolvimento das cidades.

KJOE@AN=¾ËAOłJ=EO
(VWH WUDEDOKR EXVFRX YHUL¿FDU TXDO R LPSDFWR
da competição política municipal no desenvolviPHQWRHFRQ{PLFRUHÀHWLGRSHORtQGLFH)LUMDQGRV
mesmos. A competição foi medida por alinhamento político da esfera municipal com as outras esferas de governo, reeleição de vereadores e manuWHQomRGHXPSDUWLGRQRSRGHUH[HFXWLYR
Montou-se um painel para todos os municípios
FHDUHQVHVSDUDRVDQRVGHH&RPD¿QDOLGDGHGHVHREWHURLPSDFWRGDVYDULiYHLVVREUH
a variação relativa do índice de desenvolvimento,
aplicou-se o operador logarítmico no mesmo. O
PpWRGR GH HVWLPDomR XWLOL]DGR IRL R GH YDULiYHLV
LQVWUXPHQWDLVFRPHIHLWRV¿[RV$HQGRJHQHLGDGH
do modelo, por conta da relação simultânea entre
competição política e desenvolvimento econômico, foi constatada pelo teste desenvolvido por DaYLGVRQ0DF.LQQRQ  )RUDPIHLWDVGXDVHVWLPDo}HVXPDGHODVVHPRPXQLFtSLRGH)RUWDOH]D
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Constatou-se que, municípios com menor competição apresentam maior nível de desenvolvimento.
De acordo com os resultados obtidos nas estiPDo}HV H[LVWH XP QtYHO yWLPR SDUD UHHOHLomR QD
&kPDUDGH9HUHDGRUHVFHUFDGHXPSHUFHQtual que pode ser considerado elevado. Além disso,
a manutenção de um partido no poder mostrou-se
EHQp¿FDQDPHGLGDHPTXHSURSRUFLRQDLQGLFDGRres de desenvolvimento melhores, tais indicadores
DXPHQWDPPDLVGHWXGRPDLVFRQVWDQWH3RUtanto, não se pode constatar assim como Besley,
6WXUP H 3HUVVRQ   +DEHU   H 8SSDO
 TXHFRPSHWLomRSROtWLFDLPSOLFDHPEHQHItFLRVjSRSXODomR
4XDQWR jV YDULiYHLV TXH GHWHUPLQDP DOLQKDmento político, tem-se que, apenas se o prefeito
for do mesmo partido que o governador é que se
WHP XP LPSDFWR HVWDWLVWLFDPHQWH VLJQL¿FDQWH QR
,)'01RFDVRRLPSDFWRIRL/RJRH[LVWH
XPDYDQWDJHPHPVHWHUWDODOLQKDPHQWRFRPRMi
HQFRQWUDGRSRU%UDFFRH3RUFHOOL  
4XDQWR jV RXWUDV YDULiYHLV 3,% SHU FDSLWD
GHQVLGDGH GHPRJUi¿FD H JDVWRV GDV SUHIHLWXUDV
QDViUHDVGHVD~GHHGXFDomRHLQIUDHVWUXWXUDQmR
VHWHPXPHIHLWRH[SUHVVLYR3DUDWRGDVDVYDULiveis, os resultados de ambas as estimações foram
semelhantes. É importante destacar que o impacto
LQH[SUHVVLYRGRVJDVWRVGDVSUHIHLWXUDVQDViUHDV
VHOHFLRQDGDVVREUHRLQGLFDGRUHVWXGDGRUHÀHWHD
LQH¿FLrQFLDGHVWHVHPDXPHQWDURQtYHOGHGHVHQvolvimento econômico municipal.
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ANEXO I
7DEHOD±5HVXOWDGRGRPpWRGRGHFRPSRQHQWHVSULQFLSDLVSDUDDVYDULiYHLV¿VFDLV
Componente
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Fonte: Elaborada pelos autores.
1RWD  ,QFOXL)RUWDOH]D  ([FOXL)RUWDOH]D

7DEHOD±(VWDWtVWLFDVGHVFULWLYDV ,QFOXVR)RUWDOH]D
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Fonte: Elaborada pelos autores.
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Fonte: Elaborada pelos autores.
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