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PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: PROF. SÉRGIO GADELHA 
Este semestre tenho a honra de lecionar a disciplina conjuntamente com o professor Sérgio Gadelha, 

que dividirá comigo as responsabilidades do curso.  
 

HORÁRIO E LOCAL 
Quintas-feiras de 18:30 a 20:30 (a confirmar local) 

 
OBJETIVO E EMENTA 

 A disciplina tem por objetivo apresentar aos alunos os modelos básicos de análise de política 
interna (nacional) que usam o instrumental econômico da teoria dos jogos. Espera-se que, ao final do 
curso, os alunos tenham condições de entender os principais artigos modernos de pesquisa na área e 
possam aplicar a modelagem para estudar fenômenos de economia política que lhes interessem. 
 Este curso enfatiza a modelagem formal e o estudo de exemplos clássicos e aplicações. Os 
tópicos abrangem a competição eleitoral em ambiente de certeza e de incerteza, a política de grupos de 
interesse, o papel de agentes com poder de veto, a delegação de poderes dos eleitores ao Legislativo e 
à Burocracia, a formação de coalisões políticas, o controle eleitoral, e os processos de mudanças de 
regime. 
 

METODOLOGIA 
 A disciplina consistirá de aulas expositivas, discussões e apresentações de trabalhos pelos alunos. 
Listas de exercícios serão submetidas periodicamente aos alunos, para resolução em casa. As listas não 
serão recolhidas. 
 

PROGRAMA 
 O conteúdo programático será dividido nos tópicos abaixo.  
 
1. Competição eleitoral determinística 

O modelo de Hotelling-Downs, o modelo de Wittman, competição multipartidária, a questão da 
entrada de novos partidos. 

  
2. Competição eleitoral sob incerteza 

Política multidimensional, divergência, competição multipartidária em ambiente de incerteza, 
entra de novos partidos, o cálculo do voto. 

 
3. Política de grupos de interesse 

Um modelo puro de financiamento de campanhas eleitorais, financiamento de campanhas 
eleitorais e política pública, financiamento informativo de campanhas eleitorais, negociação sobre 
as políticas públicas. 

 
4. Agentes com poder de veto 

Estabilização política, o controlador da agenda, agentes pivotais, alocação de portfólios, poder de 
veto e grupos de interesse. 

 



5.  Delegação 
O modelo básico, limites à discricionariedade, Legislativo, Burocracia, processos administrativos, 
controle do Legislativo. 

 
6.  Coalisões 

Negociação no Legislativo, coesão, formação de base de governo, supermaiorias endógenas.  
 

7. Controle eleitoral 
O modelo de Barro e Ferejohn, carreiras políticas, modelos de sinalização em política. 

 
8.  Mudanças de regime 

Ação coletiva com informação completa e com informação incompleta, jogos de Markov, 
transições políticas.  
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 A disciplina será integralmente baseada no livro: 

Gehlbach, Scott, 2013. Formal Models of Domestic Politics, Cambridge University Press, ISBN 
978-1-107-61042-2 

 As referências adicionais em livros são: 

1. Acemoglu, D., Political Economy Lecture Notes. Disponível em: http://economics.mit.edu/files/7625. 
Acessado em 24/08/2012. 

2. Alesina, A., Roubini, N. e Cohen, G. Political Cycles and the Macroeconomy. Cambridge: MIT 
Press, 1997. 

3. Austen-Smith, D. e Banks, J. Positive Political Theory I – Collective Preferences. Michigan: 
Univ. of Michigan Press, 2000. 

4. Banks, J. S. Modern Political Economy. New York: Cambridge University Press, 1995. 
5. Banks, J. S. Signaling Games in Political Science. Langhorne: Harwood Academic Publishers, 

1991. 
6. Downs, A., 1957. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper & Row.  
7. Drazen, A. Political Economy in Macroeconomics, New Jersey: Princeton University Press, 2000.  
8. Grossman, G. e Helpman, E. Special Interest Politics. Cambridge: MIT Press, 2001. 
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Algumas referências que envolvem trabalhos desenvolvidos pelo professor: 
1. Bugarin (2015). Inequality and the Cost of Electoral Campaigns in Brazil and Japan. Saarbrück: 

LAP LAMBERT Academic Publishing. 
2. Bugarin (2016). “An electoral competition model of political transfers in a federation”. Work in 

progress. 
3. Bugarin, M.; Hazama, Y. (2014). “Consumer economic confidence and preference for 

redistribution: Main equilibrium results”. Economics Bulletin 34(3): 2002-2009. 



4. Bugarin, M.; Hazama, Y. (2015). “Wealth, economic shocks and preference for redistribution: The 
security-income trade-off”. Working paper. 

5. Bugarin, M.; Marciniuk, F. (2017). “Strategic partisan transfers in a federation: Evidence from a 
new Brazilian database”. Journal of Applied Economics, no prelo. 

6. Bugarin, M.; Portugal, A. (2015). “Should Voting Be Mandatory? The effect of compulsory voting 
rules on candidates’ political platforms”. Journal of Applied Economics 18(1): 1-20. 

7. Ferreira, I. F.; Bugarin, M. (2007). “Transferências Voluntárias e Ciclo Político-Orçamentário no 
Federalismo Fiscal Brasileiro”. Revista Brasileira de Economia, 61(3): 271-300. 

8. Schneider, R. (2014). “Electronic Voting in Brazil: How did the votes for federal representatives 
change according to candidates’ ideologies?” Working paper. 

9. Schneider, R.; Bugarin, M.; Athias, D. (2016). “Electronic voting and Social Spending: The 
impact of enfranchisement on municipal public spending in Brazil”. Working paper. 

10. Portugal, A.; Bugarin, M. (2007). “Electoral Campaign Financing: The Role of Public 
Contributions and Party Ideology”. Economía, Journal of the Latin American and Caribbean 
Economic Association (LACEA), 8 (1): 143-171. 

11. Umeno, G.; Bugarin, M. (2008). “Electoral Control in the Presence of Moral Hazard and Adverse 
Selection”. Brazilian Review of Econometrics, 28(1):17-50. 

 
 

AVALIAÇÃO 
 Será realizada uma prova em 9/11/2017 que contribuirá com 30% da nota final. Os alunos 
deverão formar grupos de até 3 componentes para desenvolver um trabalho final que consistirá da 
aplicação da metodologia estuda a algum problema específico de economia política da escolha do 
grupo. Dado o limitado tempo à disposição dos alunos, o trabalho poderá apresentar apenas soluções 
parciais. A formação dos grupos deverá ser comunicada ao professor, por e-mail, até o dia 28/9. 
Grupos não formados até essa data serão designados pelo professor. No dia 19/10 os grupos 
apresentarão em classe suas propostas de trabalho e entregarão ao professor essas propostas por 
escrito. A apresentação em classe e a proposta escrita corresponderão a 10% da nota, cada. O trabalho 
final será apresentado em sala de aula no dia 8/12 e deverá ser entregue ao professor, por e-mail, até o 
dia 11/12. A apresentação do trabalho final corresponderá a 10% da nota enquanto o trabalho final 
propriamente dito corresponderá a 30% da nota final. Os últimos 10% da nota corresponderão à 
assiduidade e participação dos alunos.  
 Neste semestre o Economics and Politics Research Group (www.econpolrg.com) está 
organizando o programa conjunto de seminários de pesquisa do CERME-CIEF-LAPCIPP-MESP-Pós 
ECO. O programa será realizado às quintas-feiras, às 16 horas. Aqueles alunos que assistirem a pelo 
menos 75% das apresentações receberão um adicional de 5% na média final (5 pontos sobre 100). O 
programa completo dos seminários poderá ser consultado em: www.econpolrg.com/seminars. 
 Os pesos da avaliação encontram-se resumidos a seguir. 
1. Prova: 30% 
2. Apresentação de Proposta de Trabalho Final: 10% 
3. Proposta de trabalho final: 10% 
4. Presença e participação em sala de aula: 10% 
5. Apresentação de trabalho final: 10% 
6. Trabalho final: 30% 
 

AULAS CANCELADAS E EXTRAS  
O professor poderá ser forçado a cancelar algumas aulas, em geral para participar de eventos 

acadêmicos. Nos dias 16 e 17/11 haverá a realização do evento internacional Latin American 
Workshop in Law and Economics (LAWLE 2017, www.lawle.org/lawle-2017) em conjunto com o 



Fifth Annual Meeting of the Economics and Politics Research Group (2017 EPRG, 
www.lawle.org/lawle-2017). A aula do dia 16/11 será substituída pela participação no evento. 

Ademais, este semestre as aulas às quintas-feiras foram prejudicadas pelo grande número de 
feriados. Para compensar, as aulas dos dias 31/8, 14/9, 5/10 e 19/10 terão duração de 3 horas. Poderá 
haver ajuste adicional em caso de necessidade, acordado com os alunos. 

 
ATENDIMENTO E PÁGINA DA DISCIPLINA NA WEB 

 O professor estará à disposição dos alunos na sua sala no prédio da FACE, AT85/7, para 
esclarecimento de dúvidas às quartas-feiras das 16hs às 17h30mn. Favor confirmar presença por e-
mail. O professor também responderá às consultas feitas por e-mail. 
 O professor manterá uma página na web com todos as informações relevantes da disciplina. Para 
acessá-la o aluno deverá ir à página: www.bugarinmauricio.com e, na aba “teaching” encontrará: 
2017-II Political Economy – Doctorate. Favor usar o código de acesso ensinado em classe. 
 As principais informações sobre a disciplina estarão disponíveis nessa página.  
 

AJUSTE DO PROGRAMA E ALUNOS OUVINTES 
 O professor tem consciência de que o programa acima é muito ambicioso, e o adaptará, caso 
limitações de tempo não permitam cobri-lo integralmente. O professor se esforçará no sentido de 
tornar o curso atraente e agradável para os alunos. No entanto, grande dedicação será exigida dos 
participantes para que o resultado do curso seja satisfatório. Vale ressaltar que, por se tratar de um 
curso de apenas duas horas semanais, será fundamental que os alunos complementem o material 
visto em classe com estudo individual regular.  
  A respeito de alunos ouvintes, considero que quanto mais alunos participarem das aulas, mais 
próximo estarei de atingir o objetivo de ser o mais abrangente possível. A falta de capital humano é 
um dos pontos fracos do Brasil e se pudermos contribuir para reduzir esta limitação, melhor. Por essa 
razão, em princípio, minhas aulas estão abertas aos alunos ouvintes interessados. No entanto, o ouvinte 
deve se comprometer a assumir as mesmas responsabilidades do aluno regular, incluindo presença em 
sala de aula, prova, apresentações e trabalho final. Caso não se encontre em condições de cumprir essa 
exigência, peço ao interessado a gentileza de não vir às aulas. Ademais, caso um aluno inicie como 
ouvinte e não consiga cumprir as exigências acima, perderá o acesso ao curso. 
 

DATAS IMPORTANTES 
10/8:	Primeira	aula.	
28/9:	Formação	dos	grupos	de	alunos.	
19/10:	 Apresentação	 e	 entrega	 de	 proposta	
de	trabalho.	
	

09/11:	Prova.	
08/12:	Apresentação	de	trabalho	final.	
11/12:	Entrega	de	trabalho	final,	por	email	

	

Note que as datas acima são tentativas e poderão ser alteradas a critério do professor.  


