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Resumo: Este trabalho inicia-se discutindo a literatura que relaciona participação eleitoral com gasto 

público. A principal mensagem é que um aumento da proporção de pobres entre os eleitores tende a 

aumentar o gasto público, uma vez que eleitores pobres usufruem mais dos bens e serviços públicos, 

mas contribuem relativamente menos que os cidadãos mais ricos para o seu financiamento. A segunda 

parte da revisão da literatura mostra que a introdução do voto eletrônico (VE)  no país possibilitou 

justamente a participação efetiva de uma importante camada de eleitores mais pobres que antes 

desperdiçavam o voto. 

Desenvolve-se então um cuidadoso modelo de competição eleitoral em que cidadãos pertencendo a 

classes mais pobres votam menos. A análise de equilíbrio sugere que a nova tecnologia do VE tende a 

aumentar o gasto público municipal, especialmente naquelas categorias mais valorizadas pelos 

eleitores mais pobres. 

Em seguida, testa-se econometricamente as implicações geradas pelo modelo. São utilizadas duas 

metodologias complementares. Primeiramente, o fato de que a urna eletrônica foi inicialmente 

implantada apenas nos municípios com população acima de 40.500 eleitores permite explorar o 

método de regressão descontínua, que evidencia claro aumento do gasto público municipal em saúde 

de 5% a 13% nos municípios que já em 1998 implantaram o VE. Esse resultado é corroborado pelo uso 

do método de diferenças em diferenças, que permite usar maior volume de dados. Finalmente, 

compara-se o gasto público municipal no mandato 1993-1996 (anterior à implantação do VE) com 

aquele no mandato 2001-2004 (posterior à completa implantação do VE) em modelo que estuda o 

papel do percentual de analfabetismo nos municípios, sugerindo, em primeiro lugar, um maior gasto 

público nas áreas de saúde, educação, funcionalismo público e despesa total após a implantação 

completa do VE e, em segundo lugar, um efeito potencializador dessa tendência nos quintis superiores 

da distribuição dos municípios com maiores taxas de analfabetismo.  

Esta pesquisa ressalta a importância da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, dada a evidência 

de que o gasto público municipal, além de mudar sua composição, favorecendo positivamente o gasto 

em saúde, também tende a crescer em seu montante total, justamente no momento em que as 

condições da economia reduzem as receitas públicas e, portanto, exigem dos governantes grande 

habilidade no controle orçamentário. 
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 1. INTRODUÇÃO 

“People often say that, in a democracy, decisions are made by a 

majority of the people. Of course, that is not true. Decisions are 

made by a majority of those who make themselves heard and who 

vote - a very different thing” 

Walter H. Judd 

Desde a promulgação de nossa “Constituição Cidadã” em 1988 o Brasil vem enfrentando com sucesso 

os desafios que se apresentaram no caminho da consolidação de suas instituições. O impeachment do 

presidente Fernando Collor de Mello em 1992 mostrou que o Legislativo é capaz de conduzir uma 

mudança no mais alto nível hierárquico da administração pública com o devido respeito às regras 

institucionais. O Plano Real em 1994 mostrou que o Executivo tem competência suficiente para vencer 

o mais duradouro de nossos desajustes econômicos, a inflação. O julgamento do Mensalão revelou ao 

país uma Corte Suprema forte, reforçando a visão do Judiciário independente e ativo. As investigações 

em curso relacionadas à Operação Lava-Jato mostram que o “Quarto Poder” desenhado na Carta 

Magna de 1988, a Procuradoria Geral da República, assume com vigor sua missão de defensor do 

cidadão neste ano em que celebramos os 32 anos da “Constituição Cidadã”.  

Temos hoje no país um sistema de pesos e contrapesos que possibilita aos poderes nacionais o 

controle mútuo e a consequente estabilidade institucional em meio às mais duras incertezas 

econômicas e políticas. Um dos marcos fundamentais na consolidação de nossas instituições foi a 

introdução do voto eletrônico, que permitiu a participação de facto no processo político-eleitoral de 

uma importante faixa da população brasileira que, pelo limitado uso da escrita, encontrava grande 

dificuldade para exercer seu direito de voto no sistema de cédula em papel (FUJIWARA 2015). De fato, 

antes da urna eletrônica, nas eleições de 1994, apenas 58% dos eleitores que votaram para deputado 

federal conseguiram validar seu voto, enquanto em 2002, quando o voto eletrônico já estava 

implantado em todas as seções eleitorais do país, 92% dos eleitores validaram o voto, segundo dados 

do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. 

O presente trabalho visa analisar os efeitos da incorporação desse imenso contingente de eleitores 

sobre a política fiscal subnacional, especialmente no que diz respeito aos gastos sociais (saúde e 

184



 

 

Efeito Da Urna Eletrônica Sobre O Volume A Composição Do Gasto Público Municipal 

                                                                                                   177 

educação) dos municípios, aos gastos com emprego público e também ao volume de transferências 

voluntárias recebido pelos municípios.  

O principal resultado aqui mostrado, tanto por meio de modelagem teórica como por maior de estudo 

econométrico, é que a tecnologia da urna eletrônica proporcionou a inclusão de um contingente mais 

pobre no universo das preocupações dos políticos eleitos. Dessa forma houve, na prática, uma redução 

da renda do eleitor mediano que de fato participa do processo eleitoral, fazendo com que a decisões 

de gastos e a transferências voluntárias aumentassem nos municípios que mais rapidamente 

implementaram a urna eletrônica, na direção de melhor satisfazer os anseios desse novo eleitor 

mediano.  

Além desta introdução, o trabalho encontra-se organizado em quatro seções adicionais. A seção 2 

apresenta o estado da arte da literatura que relaciona a participação eleitoral com o gasto público e 

em seguida apresenta histórico da implantação do voto eletrônico (VE) no país. A principal mensagem 

da literatura atual é que um aumento da proporção de pobres entre os eleitores tende a aumentar o 

gasto público, uma vez que eleitores mais pobres usufruem mais dos bens e serviços públicos e 

contribuem relativamente menos que os cidadãos mais ricos para o seu financiamento. No entanto, 

esse resultado se refere exclusivamente àqueles eleitores que realmente aproveitam seu voto. A 

segunda parte da revisão da literatura mostra que a introdução do voto eletrônico no país possibilitou 

a participação efetiva de uma importante camada de eleitores mais humildes que antes 

desperdiçavam o voto. 

Diante dessa realidade, a seção 3 constrói um modelo de competição eleitoral em que diferentes 

classes sociais apresentam diferentes níveis de participação eleitoral, sendo que as classes mais pobres 

tendem a votar menos. Uma vez encontrado o equilíbrio do modelo de economia política, analisa-se 

nessa seção o efeito do VE sobre esse equilíbrio, mostrando que a nova tecnologia tende a aumentar 

o gasto público, especialmente naquelas categorias de gasto mais valorizadas pelos eleitores mais 

pobres. 

A seção 4 passa então a testar econometricamente as implicações geradas pelo modelo teórico. Para 

tanto, são utilizadas duas metodologias complementares. Em primeiro lugar, o fato de que a urna 

eletrônica foi inicialmente implantada apenas nos municípios com população acima de 40.500 

eleitores (além de todos os municípios de quatro estados, Amapá, Alagoas, Roraima e Rio de Janeiro) 

nos permitiu explorar o método de regressão descontínua, que evidenciou claro aumento do gasto 

público municipal em saúde, na ordem de 20%, nos municípios que já em 1998 implantaram a urna 
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eletrônica. Esse resultado foi corroborado pelo uso do método de diferenças em diferenças, que nos 

permitiu usar também os dados referentes aos municípios dos quatro estados que, já em 1998, 

implantaram a urna eletrônica em todos os seus municípios. Finalmente, uma análise que compara o 

gasto público municipal no mandato 1993-1996 (anterior à implantação do VE) com aquele no 

mandato 2001-2004 (posterior à completa implantação do VE) e que analisa o papel do percentual de 

analfabetismo nos municípios, sugere, em primeiro lugar, um maior gasto público nas áreas de saúde, 

educação, funcionalismo público e despesa total após a implantação completa do VE e, em segundo 

lugar, um efeito potencializador dessa tendência nos quintis superiores da distribuição dos municípios 

com maiores taxas de analfabetismo.  

Finalmente, a seção 5 apresenta as principais conclusões deste trabalho. A presente pesquisa chama 

a atenção para a importância da aplicação severa e consistente da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma 

vez que parece se configurar uma situação em que o gasto público não somente muda sua 

composição, favorecendo o gasto em saúde, mas também tende a crescer em seu montante total, 

justamente no momento em que as condições de nossa economia reduzem as receitas públicas e, 

portanto, exigem de nossos governantes grande habilidade no controle do gasto público. 

2.  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. ACESSO AO VOTO, PARTICIPAÇÃO ELEITORAL E GASTO PÚBLICO 

Um importante fato estilizado na literatura econômica ressalta uma crescente participação do estado 

na economia. De acordo com MELTZER & RICHARD (1981), “o percentual da renda alocada pelo 

governo difere de país a país, mas esse percentual tem crescido na Europa Ocidental e na América do 

Norte nos últimos 25 anos [...] Nos Estados Unidos, na Grã Bretanha e talvez em outros países, o 

aumento em impostos relativamente à renda tem persistido por mais de um século”.1  LAMARTINA & 

ZAGHINI  (2008) desenvolvem cuidadoso estudo econométrico baseado em um banco de dados em 

painéis envolvendo 23 países da OCDE no período de 1970 a 2006 e confirmam a validade da “Lei de 

Wagner”, segundo a qual o papel do governo na economia tende a aumentar à medida que um país 

enriquece. Mais precisamente, o estudo encontra evidência de que a elasticidade de longo prazo dos 

gastos do governo com relação ao PIB é bem maior que um, implicando em aumento do tamanho 

relativo do governo na economia com o crescimento econômico. 

A explicação comumente atribuída a esse fenômeno encontra-se cuidadosamente modelada em 

MELTZER & RICHARD (1981) e está associada ao histórico de crescimento do sufrágio com a ampliação 

186



 

 

Efeito Da Urna Eletrônica Sobre O Volume A Composição Do Gasto Público Municipal 

                                                                                                   179 

da democracia ao longo dos séculos 19 e 20. O trabalho apresenta um modelo de competição eleitoral 

para a escolha do nível de cobrança de impostos para financiar o gasto do governo na provisão de 

bens públicos (o tamanho do governo na economia). O modelo encontra que a preferência do eleitor 

de renda mediana será o vencedor de Condorcet desse processo político, ou seja, o nível de 

participação do governo na economia preferido pelo eleitor de renda mediana será a política que 

vencerá a competição eleitoral. Ademais, o equilíbrio eleitoral encontrado mostra que quanto mais 

pobre for o eleitor de renda mediana, maior será sua preferência por bem público, ou seja, maior será 

seu apoio a uma grande participação do governo na economia. Esse resultado se deve ao fato de que, 

quanto mais pobre o cidadão for, menor será sua contribuição relativa na carga tributária necessária 

para financiar a provisão dos bens públicos.  

Ao se analisar a dinâmica do desenvolvimento político das democracias ocidentais ao longo dos 

séculos 19 e 20, percebe-se que o sufrágio foi sendo gradualmente estendido, passando-se de uma 

situação de sufrágio censitário, em que apenas os cidadãos proprietários de terras votavam, para uma 

situação em que o voto se tornou realmente universal incorporando contingentes cada vez maiores 

de eleitores mais pobres (LINDERT 2004). Mas então, pode-se concluir imediatamente que houve uma 

sucessiva redução da renda mediana no universo de cidadãos com direito ao voto, fazendo com que 

o eleitor mediano privilegiasse uma maior participação do governo na economia.  

LINDERT (2004) apresenta um cuidadoso estudo baseado em dados decenais de 1880 a 1930 de países 

da OCDE e confirma o aumento do tamanho do governo com a passagem dos sistemas de democracia 

de elite (“elite democracy”) em que menos de 40% do homens votavam, para a situação de democracia 

integral (“full democracy”) com acesso universal ao voto. Para o caso da América Latina, BROWN & 

HUNTER (1999) analisa a relação entre democracia e gastos em programas sociais com base em painel 

envolvendo 17 países de 1980 a 1992 e conclui que especialmente nos países mais pobres em crise 

econômica, a democracia aumenta a alocação de recursos para programas sociais se comparada a 

regimes autoritários. No caso dos Estados Unidos, HUSTED & KENNY (1997) estudam um painel de 46 

estados americanos no período de 1950 a 1988. Nesse período, a eliminação de impostos relacionados 

ao voto e a eliminação da exigência de testes de habilidade escrita (“literacy tests”) propiciou o 

aumento da participação eleitoral e a consequente redução da renda do eleitor mediano. O estudo 

mostra que uma redução de 0.2 no quociente da renda do eleitor mediano sobre a renda mediana da 

população está associado a um aumento de 5 a 12% nos gastos sociais. Do ponto de vista estático, 

GRAMLICH & RUBINFELD (1982) analisam demanda por serviços públicos no estado americano de 
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Michigan e concluem que o eleitor mediano não deseja qualquer mudança no nível do gasto público 

local, tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais do estado, dando suporte à aplicação do Teorema 

do Eleitor Mediano nesse contexto. 

Apesar da evidência encontrada, o argumento apresentado em MELTZER & RICHARD (1981) não é 

consensual. ALESINA & GIULIANO (2009), por exemplo, afirmam que esse argumento “tem recebido 

limitada confirmação empírica”, citando outros fenômenos que poderiam fazer com que as 

preferências do eleitor mediano sejam bem menos favoráveis a uma forte participação do estado na 

economia do que a teoria parece prever, como por exemplo o papel dos grupos de interesse2  ou da 

perspectiva de mobilidade social do eleitor mediano3 .  

Uma possível explicação alternativa para a dificuldade em se comprovar a teoria proposta por Meltzer 

e Richard pode ser encontrada ainda no rico estudo desenvolvido em LINDERT (2004) supracitado. 

Lindert também analisa econometricamente dados anuais de 1962 a 1981 e observa o importante 

papel da participação da população nos processos eleitorais. De fato, segundo esse estudo é 

justamente nas democracias em que há maior participação eleitoral, ou seja, em que há maior 

percentual de eleitores que de fato votam, que se encontram os maiores aumentos nos gastos (sociais) 

do governo. Esse resultado também é verificado em MUELLER & STRATMANN (2003), que afirmam 

que “elevada participação eleitoral está relacionada com maiores governos”. Em outras palavras, o 

vencedor de Condorcet é o eleitor de renda mediana e não o cidadão de renda mediana. Portanto, 

mesmo que o sufrágio seja dado a todos os cidadãos, aqueles que não votam têm suas preferências 

ignoradas no processo de competição eleitoral. 

Em termos práticos, apesar do movimento descrito rumo à universalização do direito ao voto, é ainda 

muito elevado o número de cidadãos que decidem não fazer uso dessa prerrogativa. De acordo com 

UNDP (2005), durante o período de 1990 a 2002 menos de 55% dos eleitores realmente foram às urnas 

e não anularam seus votos. Mais importante ainda, diversos estudos empíricos mostram que são 

justamente nas camadas mais pobres e menos letradas da população em que há menor participação 

eleitoral. FREY (1971) revisa uma série de estudos que mostram importante correlação positiva entre 

renda e participação eleitoral nos Estados Unidos. GREEN & NIKOLAEV (1999) analisam pesquisas de 

opinião nesse mesmo país no período de 1972 a 1993 e concluem que as taxas de participação eleitoral 

em geral crescem monotonicamente com a renda. BORGONIVI et al. (2010) avaliam painel de 15 países 

europeus encontrando evidência parcial de que educação encontra-se positivamente correlacionada 
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com participação eleitoral. Finalmente, para o caso do Brasil, ELKINS (2000) encontra evidência de que 

o interesse pela política aumenta com o nível educacional dos cidadãos.  

O fato de haver uma menor participação eleitoral de eleitores mais pobres faz com que a renda do 

eleitor mediano seja maior que a renda do cidadão mediano, o que, por consequência, reduz a 

preferência por bens públicos no equilíbrio eleitoral. 

Uma forma de aumentar a participação eleitoral é tornar o voto obrigatório. Esse instituto é aplicado 

atualmente ou foi aplicado no passado em 38 países de acordo com THE ECONOMIST (2015)4  e o 

efeito dessa obrigatoriedade encontra-se bem documentado. JACKMAN (2001) cita o exemplo da 

Austrália, onde a participação eleitoral se reduzia a menos de 65% do eleitorado para passar para uma 

média próxima de 95% quando o voto mandatório foi instituído, ou seja, um aumento de praticamente 

30 pontos percentuais. 

No entanto, não basta que o voto seja facultado e mesmo obrigatório para que seja garantida a 

participação eleitoral efetiva. O caso do Brasil é ilustrativo. Apesar da Constituição  Cidadã garantir o 

direito de voto a todos os cidadãos brasileiros acima de 16 anos e tornar o voto obrigatório aos 

cidadãos alfabetizados entre 18 e 70 anos, o percentual de votos válidos das eleições de 1994 foi 

inferior a 60%. Uma possível explicação para o pouco aproveitamento do voto relaciona-se, conforme 

será discutido mais diante, com a relativa complexidade do voto em cédula, sobretudo para os cidadão 

analfabetos. De fato, conforme explica JACKMAN (2001), “estados que usam o voto obrigatório 

geralmente complementam reduzindo o custo de votar de seus cidadãos, colocando o pleito em fim 

de semana, simplificando o registro eleitoral e criando uma burocracia centralizada e profissional para 

administrar as eleições”,  no caso do Brasil, a Justiça Eleitoral. É justamente nesse contexto de oferecer 

condições à população de melhor aproveitamento do voto que se encaixa a urna eletrônica, cujos 

efeitos nesse sentido são impressionantes: em 2002, quando o voto eletrônico se encontrava 

implantado em todos os municípios brasileiros, mais de 90% dos eleitores aproveitaram seu voto.  

 O objetivo deste trabalho é justamente determinar o efeito da implementação da urna 

eletrônica sobre a demanda por bens públicos por parte do eleitor mediano e verificar seu reflexo 

sobre os gastos sociais do governo, com especial atenção aos gastos em saúde. Para tanto, a próxima 

seção recapitula o histórico da implantação da urna eletrônica (UE) e descreve a literatura já existente 

que mostra o efeito da UE sobre o aproveitamento do voto no Brasil. 

  

2.2. Urna eletrônica e participação eleitoral no Brasil 
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A urna eletrônica foi introduzida no Brasil em 1996, nas eleições municipais. As capitais brasileiras e 

os municípios com mais de 200,000 eleitores usaram o voto eletrônico (VE). Em 1998, nas eleições 

federais, municípios com mais de 40,5 mil eleitores ou que pertencessem aos estados do Amapá, 

Alagoas, Roraima e Rio de Janeiro votaram eletronicamente. Finalmente, a partir de 2000 o VE passou 

a ser utilizado em todos os municípios brasileiros em todas as eleições. Apesar do voto no Brasil ser 

mandatório, os dados eleitorais coletados pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram que apenas 58% 

dos que foram votar para deputado federal em 1994 conseguiram validar o seu voto. Em 1998, quando 

a urna eletrônica foi introduzida em alguns municípios, esse número aumentou para 71% e em 2002, 

quando todos os municípios brasileiros usaram o VE, 92% das pessoas que foram às urnas votaram 

para algum candidato ou legenda partidária. Como esse número permaneceu estável nas eleições 

consecutivas, é válido supor que o VE permitiu que muitos eleitores que desejavam votar, porém não 

conseguiam fazê-lo, se tornassem capazes de manifestar sua preferência pelo candidato ou partido 

que melhor lhes representasse.  

Diante da evidência acima descrita, é importante questionarmos a razão pela qual o VE facilitou um 

número maior de votos válidos para deputado federal. Uma hipótese a ser levantada é a de que o voto 

em branco, entre 1994 e 2002, pode ter diminuído rapidamente devido ao maior desejo do eleitor de 

participar da redemocratização brasileira. Desse modo, como tanto o voto em branco quanto o nulo 

são ambos desconsiderados na contabilização dos votos válidos, então essa mudança de hábito 

explicaria o aumento no voto válido. Essa hipótese é descartada no entanto pela descontinuidade 

criada em 1998 que permite a comparação entre municípios semelhantes cuja principal diferença é 

dada pelo uso de VE. Como demonstrado na literatura (ver HIDALGO (2010), MORAES (2012), 

FUJIWARA (2015) e SCHNEIDER (2015)), o uso do VE é capaz de explicar um aumento de cerca de 22% 

no total de votos válidos para deputados federais e estaduais. De acordo com FUJIWARA (2015), esse 

aumento significativo nos votos válidos pode ser explicado pelo complicado sistema de papel 

anteriormente utilizado. Como os distritos brasileiros (estados) possuem muitos eleitores e cadeiras 

para serem preenchidas no Congresso5 , existem também uma considerável quantidade de 

candidatos, tornando impraticável o processo de impressão de todos esses nomes na cédula eleitoral. 

Dessa forma, os eleitores tinham que escrever de maneira legível o nome ou número do candidato a 

deputado federal (ou estadual) a fim de validar o voto para o mesmo (também era possível escrever 

apenas o nome ou número da legenda partidária se o intuito fosse votar diretamente para o partido). 
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Saber ler as instruções de preenchimento da cédula e escrever de maneira legível eram, portanto, 

duas habilidades indispensáveis para votar corretamente no Brasil antes do VE. Conforme afirma 

HIDALGO (2010), os brasileiros tinham que decidir entre centenas (algumas vezes milhares) de 

candidatos e após fazê-lo, deveriam ser capazes de escrever o nome ou número único de identificação 

do candidato no tempo máximo de um minuto. De acordo com o autor, isso não era um tarefa trivial 

para um eleitorado cujo analfabetismo médio era de 33%. Com o novo sistema, o eleitor passou a 

digitar o número de seu candidato em um teclado (semelhante ao do telefone comumente usado no 

Brasil) e após verificar na tela a foto da pessoa para a qual desejasse votar, era necessário apenas clicar 

no botão de confirmação. O único jeito de invalidar o voto, sem ser de maneira proposital, seria a 

partir da digitação de um número sem correspondência e após ler o aviso “esse número está errado”, 

o eleitor teria que confirmar o seu voto “inválido”. 

De acordo com HIDALGO (2010), o novo sistema foi considerado um avanço se comparado à cédula 

de papel em que mesmo os iletrados poderiam digitar os números sem erro e após verificar se 

pertenciam ao seu candidato, confirmá-lo. 

Os quatro principais trabalhos sobre VE no Brasil são HIDALGO (2010), MORAES (2012), FUJIWARA 

(2015) e SCHNEIDER (2015). Todos esses trabalhos afirmam que o uso da urna eletrônica aumentou o 

número de votos válidos. Os três últimos convergem também, ainda que utilizando métodos 

diferentes, na demonstração de que municípios com mais analfabetos e em sua maioria mais pobres, 

tiveram um impacto maior do VE nos votos válidos. HIDALGO (2010), focando nas eleições para 

deputado federal, mostra que a escolha ideológica pouco se alterou devido ao VE e os seus resultados 

são direcionados para um aumento desproporcional de votos beneficiando os partidos conservadores. 

Esse resultado contra-intuitivo foi investigado por SCHNEIDER (2015) que, levando em consideração o 

forte clientelismo regional brasileiro, pôde demonstrar que os partidos de esquerda foram os que mais 

ganharam com a introdução da urna eletrônica nas eleições para deputados federais. Os resultados 

diferentes também podem ser explicados pela metodologia utilizada já que SCHNEIDER (2015) explora 

não apenas a descontinuidade de 1998 como também os quatro estados selecionados para ter VE em 

todos os seus municípios. MORAES (2012) estuda o aumento da competição eleitoral derivado do uso 

da urna eletrônica e FUJIWARA (2015) foca no aumento de gastos com saúde explicados a partir do 

VE e na melhoria de bem estar consequente desse incremento. No entanto, sua análise é direcionada 

para os estados (sua amostra conta com 27 observações) e seu enfoque é nas eleições para deputado 

estadual. O presente trabalho, apesar de também ter como objetivo a expansão dos gastos públicos, 
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analisa os gastos municipais com o fim de testar o modelo aqui proposto com base no teorema do 

eleitor mediano e seu aprofundamento no que diz respeito não apenas ao direito do voto (renda do 

cidadão mediano), mas sim o efetivo voto (renda do eleitor mediano, que aproveita seu voto). 

3. O EFEITO DA URNA ELETRÔNICA SOBRE O EQUILÍBRIO ELEITORAL:  UM MODELO DE ECONOMIA 

POLÍTICA 

3.1. INTRODUÇÃO 

Com vistas a um melhor entendimento do efeito da urna eletrônica sobre o equilíbrio eleitoral, esta 

seção constrói um modelo de comportamento eleitoral que envolve dois momentos fundamentais da 

escolha do eleitor. Primeiramente, o eleitor decide se vota ou deixa de votar (abstenção, voto nulo, 

voto branco, justificativa de ausência de voto). Caso decida votar, decide em seguida em quem votar. 

A decisão de votar é uma das questões mais discutidas e complexas tanto em ciência política como 

em economia política. Com efeito, partindo-se da premissa de que existe custo em se votar, um agente 

racional somente escolherá votar caso estime que os benefícios que receberá dessa ação 

ultrapassarão seu custo. Nas democracias modernas, em que não se admite benefício pecuniário 

direto do ato de votar (compra de votos), esse cidadão racional decidirá votar apenas se estimar que 

seu voto será pivotal, no sentido de que seu voto ocasionará uma mudança no resultado da eleição. 

CHAMBERLAIN & ROTHSCHILD (1981) provam que, em condições bastante gerais, a probabilidade de 

que um eleitor seja pivotal em uma eleição para a escolha de entre duas alternativas (partidos) na qual 

participam 2N+1 eleitores é da ordem de N-1. Em particular, em grandes eleições a probabilidade de 

que o voto de um único eleitor seja pivotal é desprezível6  sugerindo que o comparecimento ao pleito 

eleitoral seja mínimo, conforme brilhantemente explicado em DOWNS (1957, pp 260-276). 

No entanto, a realidade mostra importante participação nas eleições, mesmo em países em que o voto 

é facultativo. Para citar apenas a maior democracia das Américas, de acordo com o Bipartisan Policy 

Center, o comparecimento nas eleições presidenciais de 2012, ainda que historicamente baixo, foi 

estimado em 57,4% do eleitores, um resultado incompatível com a previsão de baixíssima participação 

da teoria da escolha social. 

Pesquisas tanto experimentais como teóricas tentam entender porque as pessoas votam. BLAIS & 

YOUNG (1999) concluem que o sentimento de dever cívico é um motivador fundamental do voto, a 

partir de um experimento feito pela Comissão Eleitoral Canadense. SCHRAM & WINDEN (1991) 
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apresentam um modelo teórico que também suporta a ideia de dever cívico, mas adiciona a 

identificação de cidadãos por certos grupos sociais e o fato de que, quanto maior o número de votos 

que um grupo receba, maior sua capacidade de influenciar a política pública futura; nesse caso, alguns 

membros do grupo exercerão pressão para que os demais votem, sendo essa uma segunda motivação. 

Esse último resultado teórico foi reforçado em estudo experimental em SCHRAM & SONNEMANS 

(1996). EDLIN, GELMAN & KAPLAN (2007) desenvolvem um modelo em que o cidadão possui em sua 

utilidade um componente social, ou seja, uma preocupação pelo bem-estar dos demais, e mostra que, 

sob essa premissa, haverá maior motivação ao voto do que no caso usual de utilidade que se preocupa 

apenas com o benefício individual. HARDER & KRONICK (2008) reforçam a explicação segundo a qual 

o meio social em que vive o cidadão e as dificuldades que enfrenta para votar (devido, por exemplo, a 

um menor nível de escolaridade) são fatores que afetam sua disponibilidade a votar. Finalmente, 

FEDDERSEN & SANDRONI (2006) apresentam um modelo em que o cidadão se preocupa com o custo 

social agregado do voto e estabelece “regras de ética” que, em equilíbrio, determinam que cidadãos 

irão votar; esse modelo tem o efeito de tornar endógeno um conceito próximo àquele de dever cívico, 

como parte do equilíbrio encontrado. 

No presente estudo usamos o conceito de “propensão a votar” como uma forma de sistematizar todas 

as motivações acima descritas que podem justificar o interesse em votar de um cidadão. No nosso 

modelo, cada cidadão i é caracterizado por uma propensão a votar ν_i∈V⊂R_+. A propensão ν_i≥0 

representa o ganho de utilidade que o agente i aufere pelo fato de (cumprir seu dever cívico de) votar, 

independentemente do resultado do pleito. Note que, como o agente reconhece a insignificância de 

seu voto, sua decisão de votar ou não votar será uma consequência direta da comparação entre o 

custo de votar e a propensão a votar. Caso deseje votar, fará sua escolha eleitoral num segundo 

momento, de forma sincera, ou seja, votará pelo partido que melhor represente suas preferências. 

Portanto, a análise do equilíbrio eleitoral pode ser dividida em duas etapas. Na primeira etapa, cada 

cidadão apto a votar decide se vota ou não vota, o que significa essencialmente votar nulo ou branco 

no caso de um país como o Brasil, em que o voto é obrigatório. Na segunda etapa, os cidadãos que 

decidem votar tomam suas decisões eleitorais. Por questão de simplicidade, trataremos cada uma 

dessas etapas separadamente. 
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3.2. PRIMEIRA ETAPA: A DECISÃO DE VOTAR 

PRIMITIVAS DO MODELO 

Esta etapa inicia-se com um contínuo de agentes de massa 1, W=[0,1]. Cada agente i∈W é 

caracterizado por sua propensão a votar ν_i∈V⊂R_+. A propensão a votar representa o ganho de 

utilidade que o agente recebe pelo ato de votar, o que pode ser interpretado como o benefício que o 

indivíduo sente por cumprir seu dever cívico de votar. Em particular, se ν_i=0, o agente não vê nenhum 

benefício associado ao ato de votar. 

A propensão a votar ν_i é uma variável aleatória contínua que se encontra distribuída em V de acordo 

com a função distribuição de probabilidade F(ν_i ).  

Caso decida votar, o cidadão i∈W incorrerá um custo κ_i∈R_+. O custo de votar envolve uma série de 

elementos. Há as questões mais simples como custo de deslocamento, o custo de oportunidade do 

tempo, etc. No caso de um país em que o voto é obrigatório, tais questões não são determinantes, 

pois o agente terá que se deslocar para votar (mesmo que decida anulá-lo) ou justificar seu voto. Outro 

aspecto do custo é mais fundamental. Ele diz respeito à busca da informação para subsidiar sua 

decisão sobre em quem votar, bem como a preparação para a votação, que envolve memorizar ou 

anotar os nomes ou números dos candidatos escolhidos. Esses últimos custos somente serão 

incorridos pelo cidadão caso ele decida não anular seu voto. Esse é o componente do custo que um 

cidadão levará em consideração para decidir se vota ou anula seu voto. Portanto, por simplicidade, 

postulamos que o custo κ_i∈R_+ se refere exclusivamente a esse último custo de levar a cabo o 

processo de preparação para votar.  

DECISÃO DE NÃO ANULAR O VOTO 

Portanto, o agente i∈W decidirá não anular seu voto se: 

𝜈𝑖 − 𝜅𝑖 ≥ 0. (1) 

No que se segue, calculamos a quantidade de cidadãos que decidirão não anular seus votos na 

sociedade como um todo bem como na sua divisão em classes de renda. 

PARTICIPAÇÃO ELEITORAL GERAL 

Seja 𝐸 = {𝑖 ∈ 𝑊| 𝜈𝑖 − 𝜅𝑖 ≥ 0}. Então, 𝐸 é o conjunto de eleitores que não anularão seu voto. Como 

𝑊 tem massa 1, a cardinalidade de 𝐸, |𝐸|, representa a proporção de “participantes” no processo 
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eleitoral. Se estivermos considerando um país com voto facultativo, então |𝐸| representa o percentual 

de votantes. Se estivermos em um país com voto obrigatório, então |𝐸| representa o percentual de 

cidadãos aptos a votar que não anulam seu voto nem votam branco. 

Note que, quanto maior for o sentimento de cumprimento do dever cívico, maior será a participação 

eleitoral, ceteris paribus. Por outro lado, e de suma importância para o presente estudo como se verá 

mais adiante, quanto maiores forem os custos associados à preparação para o voto, menor será, 

ceteris paribus, a participação eleitoral. 

Para exemplificar o efeito desse custo, suponha que é requerido comprovação de alfabetização para 

o acesso ao voto, como era o caso no Brasil antes da Constituição de 1988. Então o custo para se 

preparar para votar é extremamente elevado para um cidadão analfabeto, pois implica primeiro no 

aprendizado mínimo da leitura e escritura. Para citar exemplo semelhante nos EUA, até a década de 

1960 era necessário ser aprovado em testes de alfabetização para poder votar, o que alijava do 

processo grande número de cidadãos de cor, para quem os testes se mostravam bastante difíceis 

(HUSTED & KENNY 1997). 

Por essa razão, supomos no presente estudo que cidadãos de menor renda estão associados a maiores 

custos para votar.  

PARTICIPAÇÃO ELEITORAL POR CLASSES SOCIAL 

Suponha agora que a sociedade esteja dividida em classes sociais segundo a renda do cidadão. Por 

simplicidade, supomos a existência de três classes sociais: a classe P formada por cidadãos de baixa 

renda 𝑦𝑃 (“pobres”); a classe M, composta de cidadãos de renda média 𝑦𝑀; e enfim a classe R, que 

agrega os cidadãos de alta renda 𝑦𝑅 (“ricos”). Portanto, 𝑦𝑃 < 𝑦𝑀 < 𝑦𝑅. A classe 𝐽 = 𝑃, 𝑀, 𝑅, tem 

massa 𝛼𝐽 ∈ [0,1], de forma que 𝛼𝑃 + 𝛼𝑀 + 𝛼𝑅 = 1. 

Suponha ainda que há total ortogonalidade entre a renda e a propensão a votar, de forma que os 

cidadãos de cada uma das classes têm suas propensões a votar distribuídas segundo a mesma função 

de distribuição de probabilidade geral da população, 𝐹(𝜈𝑖). 

Suponha, finalmente, e também por simplicidade, que o custo é idêntico para cada um dos indivíduos 

de uma mesma classe: 𝜅𝑖 = 𝜅𝐽 para todo cidadão 𝑖 pertencendo à classe 𝐽, 𝐽 = 𝑃, 𝑀, 𝑅. Conforme 

discutido anteriormente, estimamos que o custo para preparar o voto seja mais elevado para a classe 

de menor renda, ou seja, supomos que 𝜅𝑃 > 𝜅𝑀, 𝜅𝑅. 

Então, para cada 𝐽 = 𝑃, 𝑀, 𝑅, 𝐹(𝜅𝐽) corresponde ao percentual de cidadãos da classe 𝐽 que opta por 

anular seu voto. Por simplicidade de notação, usaremos indistintamente o terno “não-votantes” e o 
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termo “que anulam seu voto” para designar aqueles indivíduos de uma classe que não participam do 

processo eleitoral.  

Mas então, 1 − 𝐹(𝜅𝐽) corresponde ao percentual da classe que realmente vota. Definimos 

anteriormente por 𝛼𝐽 o percentual de cidadãos pertencentes à classe 𝐽. Mas então, 𝛼′𝐽 =

[1 − 𝐹(𝜅𝐽)]𝛼𝐽 corresponde ao percentual de cidadãos em toda a sociedade que pertencem à classe 

𝐽 e que votam, 𝜂𝐽 =  𝐹(𝜅𝐽)𝛼𝐽 corresponde ao percentual de cidadãos em toda a sociedade que 

pertencem à classe 𝐽 e que não votam, e 𝛼𝐽 = 𝛼′𝐽 + 𝜂𝐽. 

EFEITO DA URNA ELETRÔNICA SOBRE A PARTICIPAÇÃO ELEITORAL DE CADA CLASSE 

A análise acima desenvolvida tem o interesse particular de permitir a análise desagregada por classe 

do efeito de uma alteração no custo de votar sobre a participação eleitoral de cada classe. Em outras 

palavras, é possível desenvolver-se uma análise de estática comparativa das alterações institucionais 

ou tecnológicas que possam afetar o custo de se votar. 

Suponha, mais especificamente, que a classe 𝑃, por ser constituída de cidadãos mais pobres, seja 

também uma classe constituída de cidadãos menos educados e que, por isso, o custo de votar seja 

mais elevado quando se considera a tecnologia tradicional de voto, que exige do eleitor escrever em 

cédula de papel o número e, às vezes, até o nome de seu candidato, conforme discutido 

anteriormente. Então, o percentual de não votantes na classe 𝑃 será maior que nas demais classes 

(𝜅𝑃 > 𝜅𝑀, 𝜅𝑅 → 𝐹(𝜅𝑃) > 𝐹(𝜅𝑀), 𝐹(𝜅𝑅)), e consquentemente, o percentual de votantes será menor 

(1 − 𝐹(𝜅𝑃) < 1 − 𝐹(𝜅𝑀), 1 − 𝐹(𝜅𝑅)). 

Considere agora o efeito da implantação da urna eletrônica sobre a quantidade de votantes em cada 

classe. Espera-se que a facilitação associada à urna eletrônica seja particularmente efetiva para os 

agentes da classe 𝑃, que mais dificuldades enfrentavam com o sistema tradicional. Já eleitores das 

demais classes, que já enfrentavam custos menores devido à maior escolaridade e familiaridade com 

a escrita, terão seus custos eleitorais menos afetados. Portanto, por simplicidade, podemos adotar a 

hipótese de que a classe 𝑃 passa a se defrontar com o reduzido custo �̃�𝑃 < 𝜅𝑃, enquanto as demais 

classes mantém os mesmos custos 𝜅𝑀 e 𝜅𝑅. 

Em suma, o efeito da urna eletrônica sendo reduzir o custo de se votar, e sendo esse efeito maior para 

aqueles que mais dificuldades enfrentavam com o processo eleitoral anterior baseado em cédulas de 

papel, a introdução dessa nova tecnologia aumentará a participação eleitoral em geral, sendo que esse 

aumento se sentirá mais forte nas camadas mais pobres da população. Seguindo a simplificação feita 

196



 

 

Efeito Da Urna Eletrônica Sobre O Volume A Composição Do Gasto Público Municipal 

                                                                                                   189 

quanto às alterações no custo, concluímos que aumenta a participação dos cidadãos na classe 𝑃, 

permanecendo essencialmente intocada a participação nas classes 𝑀 e R. 

Na segunda etapa do modelo calcularemos primeiro o equilíbrio eleitoral com participação assimétrica 

nas diferentes classes sociais e depois veremos como a introdução da urna eletrônica afeta esse 

equilíbrio. 

3.3. SEGUNDA ETAPA: O EQUILÍBRIO ELEITORAL COM PARTICIPAÇÃO ELEITORAL HETEROGÊNEA 

DESCRIÇÃO DO MODELO 

O modelo aqui apresentado é uma extensão do modelo básico de competição eleitoral com incerteza 

eleitoral e classes sociais apresentado no capítulo 3 de PERSSON & TABELLINI (2000). O modelo postula 

a existência de dois partidos competindo pelo voto dos cidadãos que anunciam simultaneamente suas 

plataformas eleitorais. A plataforma eleitoral de um partido estabelece a quantidade de um bem 

público a ser produzida se esse partido vencer as eleições. Como a produção do bem público é 

financiada por impostos, a plataforma política pode ser vista, equivalentemente, como a alíquota de 

impostos a ser cobrada de cada cidadão. Conforme descrito anteriormente, a sociedade é composta 

por três classes de renda, sendo que todos os cidadãos em uma mesma classe possuem a mesma 

renda. Em consequência, todos os cidadãos pertencendo a uma mesma classe social têm a mesma 

preferência quanto à quantidade de bem público a ser provida. Em cada classe social existe um 

percentual de cidadãos que não vota, segundo análise anterior. Aqueles cidadãos que votam, o fazem 

de forma sincera, ou seja, votam pelo partido que melhor representa suas preferências; no entanto, 

as preferências dos cidadãos são influenciadas não somente pela plataforma política proposta por 

cada partido, mas também por fatores estocásticos que são ortogonais à política pública. Exemplos de 

tais fatores podem ser um escândalo sexual envolvendo um dos candidatos ou ainda um ataque 

terrorista inesperado. As eleições são realizadas em um único colégio eleitoral correspondendo à 

totalidade do país, no qual cada eleitor possui um voto. O partido que obtiver mais votos vence as 

eleições e implementa a plataforma política anunciada: os impostos são cobrados e os recursos 

arrecadados são integralmente usados na produção do bem público. A figura 1 apresenta a forma 

geral do jogo descrito. 
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Figura 1. O jogo de competição eleitoral 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria 

O JOGO DE COMPETIÇÃO ELEITORAL COM PARTICIPAÇÃO HETEROGÊNEA 

A sociedade, composta de cidadãos pobres, de renda média e ricos, já foi descrita anteriormente. 

O processo político-eleitoral é descrito a seguir. Dois partidos P=A, B, anunciam simultaneamente o 

nível de produção de um bem público,  𝑔𝐴 para o partido A e  𝑔𝐵 para o partido B, medido em termos 

do gasto per capita para seu provimento. Se o partido P=A, B vencer as eleições, então a política 𝑔𝑃 

será implantada, i.e., será gasto o montante de 𝑔𝑃 unidades monetárias per capita na produção do 

bem público. 

O custo de produção do bem público é coberto por um imposto que é pago por todos os cidadãos que 

recebem renda, votantes ou não, segundo uma única alíquota 𝜏 Portanto, um cidadão da classe 𝐽, 𝐽 =

𝑃, 𝑀, 𝑅 paga o montante 𝜏𝑦𝐽 de imposto de renda. Todo o imposto arrecadado é usado na produção 

do bem público.  

Destarte, a restrição orçamentária do governo pode ser escrita na forma abaixo em que  𝑦 =

∑ (𝜂𝐽 + 𝛼′𝐽)𝐽 𝑦𝐽 = ∑ 𝛼𝐽
𝐽 𝑦𝐽 é a renda média da população. 

𝜏 ∑(𝜂𝐽 + 𝛼′𝐽)

𝐽

𝑦𝐽 =  𝜏𝑦 = 𝑔. (2) 

 

Os partidos anunciam simultaneamente suas plataformas políticas 

 

 

Os choques aleatórios que afetam as 

utilidades dos eleitores são realizados 

Aqueles cidadãos que decidiram votar votam sinceramente, considerando as 

plataformas políticas dos partidos bem como os choques aleatórios 

O partido que conseguir  maioria dos votos vence as 

eleições e implanta a plataforma política anunciada 
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A utilidade de um cidadão típico é caracterizada por dois componentes, o componente pragmático e 

o componente ideológico. Essa é a forma mais geral de ser representar as preferências de um agente 

que é ao mesmo tempo econômico e político, conforme discutido em FEREJOHN (1986).  

O componente pragmático reflete suas preocupações como homo œconomicus e depende de seu 

consumo privado bem como do consumo do bem público. Portanto, se um cidadão da classe 𝐽 tem 

consumo privado 𝑐𝐽 e consumo de bem público 𝑔, sua utilidade será 𝑐𝐽 + 𝐻(𝑔) em que 𝐻 é uma 

função duas vezes diferenciável, estritamente crescente, estritamente côncava. No presente modelo, 

o consumo de bem público 𝑔 e a correspondente alíquota de imposto 𝜏 são resultado do processo 

eleitoral; portanto, o homo œconomicus escolherá o maior consumo privado que sua renda líquida lhe 

propiciará, ou seja, 𝑐𝐽 = (1 − 𝜏)𝑦𝐽 e o componente pragmático de sua utilidade será: (1 − 𝜏)𝑦𝐽 +

𝐻(𝑔). Destarte, considerando a restrição orçamentária (2), a componente pragmática do cidadão 

pode ser escrita como: 

𝑊𝐽(𝑔) = (𝑦 − 𝑔)
𝑦𝐽

𝑦
+ 𝐻(𝑔). (3) 

Mas então, a política pública 𝑔 preferida por esse cidadão, aquela que maximiza essa componente 

pragmática é dada por: 

𝑔∗𝐽 = (𝐻′)−1 (
𝑦𝐽

𝑦
) , 𝐽 = 𝑃, 𝑀, 𝑅. (4) 

Note que g^(*P)>g^(*M)>g^(*R), ou seja, quanto mais pobre é o cidadão, mais favorável ele se mostra 

ao gasto público. Trata-se de resultado bastante conhecido na literatura, inicialmente formalizado em 

MELTZER & RICHARD (1981) e que explica porque, com a expansão do direito de votos nas 

democracias ao longo dos séculos XIX e XX, também foi se expandindo o tamanho do governo na 

economia (LINDERT 2004). 

O componente ideológico da utilidade do cidadão reflete suas preocupações como homo politicus e 

depende de duas variáveis aleatórias correspondendo ao viés que o eleitor possui a favor (ou contra) 

um dos partidos, aqui o partido B.7  

A primeira variável aleatória é comum a todos os cidadãos e está relacionada à realização, próxima à 

eleição, de um estado da natureza ou choque que afeta a população como um todo. Uma guerra 

súbita, um aumento súbito dos preços do petróleo, uma crise energética, são todos exemplos desse 

tipo de choque. Um exemplo claro desse tipo de fenômeno foi o ataque terrorista à torres gêmeas do 

World Trade Center em Nova Iorque em 11 de setembro de 2001. A popularidade do presidente 

americano George W. Bush, que não passava de 57% em fevereiro desse ano, elevou-se subitamente 
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para 90% em setembro, após os ataques: diante do risco externo8,  a sociedade americana julgou por 

bem se unir sob a liderança da figura de seu presidente. Denotamos essa variável aleatória por δ e 

supomos, por simplicidade, que δ encontra-se uniformemente distribuída num intervalo [−
1

2𝜓
,

1

2𝜓
],, 

simétrico em relação à origem. O parâmetro y>0 mede a sensibilidade ex-ante da sociedade a esse 

tipo de choque: quanto maior for y menor será o efeito desse no preço do petróleo podem afetar 

fortemente o equilíbrio político em países que dependem fortemente desse produto, como a 

Venezuela, enquanto tem menor efeito político em países como o Brasil, que encontram-se próximos 

da autossuficiência.  

A segunda variável aleatória afeta diferentes cidadãos de forma distinta. Um caso típico desse tipo de 

variável, diz respeito a certas escolhas de políticos proeminentes sobre as quais não há consenso, 

como por exemplo, a divulgação da informação de que um candidato fez uso de entorpecentes 

(drogas) na adolescência: alguns cidadãos podem achar que isso o incapacita para a atividade política; 

outros encontrarão que isso não tem qualquer efeito sobre sua liderança política; outros, finalmente, 

podem até simpatizar com tal atitude do candidato. Esse segundo choque é modelado aqui como  uma 

variável aleatória 𝜎𝑖𝐽uniformemente distribuída num intervalo simétrico com relação à origem 

[−
1

2𝜙
,

1

2𝜙
], para cada classe J=P,M,R. Quanto maior for o parâmetro 𝜙 > 0, mais homogênea é a classe 

social J, no sentido de que há menor dispersão de opiniões nessa classe associada a esse choque9.   

Portanto, se o partido B vence as eleições com a plataforma 𝑔𝐵,, a utilidade total do eleitor i na classe 

J pode ser dada por: 

𝑊𝐽(𝑔𝐵) + 𝜎𝑖𝐽 + 𝛿. (5) 

Note que é possível que a realização de δ seja positiva enquanto uma realização de σ^iJ seja negativa. 

Isso ocorreria, por exemplo, se o PIB de um país cresce inesperadamente acima do previsto, fazendo 

com que a sociedade como um torne favorável ao partido do presidente, mas descobre-se que esse 

presidente é a favor da legalização da maconha, o que desagrada certos eleitores. 

A solução do jogo de competição eleitoral 

O jogo é resolvido por indução retroativa, sob a hipótese de que cada eleitor vota sinceramente, pelo 

partido que, se ganhar, lhe dará maior utilidade. Suponha que o partido P anuncia da política 𝑔𝑃, P = 

A, B. Então um eleitor i na classe 𝐽 prefere o partido A ao partido B se e somente se: 

𝑊𝐽(𝑔𝐴) > 𝑊𝐽(𝑔𝐵) + 𝜎𝑖𝐽 + 𝛿. (6) 
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 Analisemos, para cada classe  𝐽, que eleitor é exatamente indiferente entre os dois partidos. Por 

(6), trata-se do eleitor 𝑖𝐽 correspondendo à realização 𝜎𝐽 da variável aleatória 𝜎𝑖𝐽 que satisfaz: 

𝜎𝐽 = 𝑊𝐽(𝑔𝐴) − 𝑊𝐽(𝑔𝐵) − 𝛿. 

 Portanto, o número de votos que o partido A recebe pode ser contabilizado como:
 

𝜋𝐴 = ∑ 𝛼′𝐽 ∙ Prob𝐽 [𝜎𝑖𝐽 ≤ 𝜎𝐽] = ∑ 𝛼′𝐽
𝐽 [𝜎𝐽 +

1

2𝜙
] 𝜙 = ∑ 𝛼′𝐽𝜎𝐽𝜙 +

𝛼′

2𝐽 . (7) 

Defina 𝑊′(𝑔𝐴) = ∑ 𝛼′𝐽
𝐽 𝑊𝐽(𝑔𝐴) e 𝑊′(𝑔𝐵) = ∑ 𝛼′𝐽

𝐽 𝑊𝐽(𝑔𝐵). Então a probabilidade de vitória do 

partido A é dada por: 

𝑝𝐴 = Prob [𝜋𝐴 ≥
𝛼′

2
] = Prob [𝛿 ≤

1

𝛼′
[𝑊′(𝑔𝐴) − 𝑊′(𝑔𝐵)]]. (8) 

Ou ainda, 

𝑝𝐴 =
1

2
+

𝜓

𝛼′
[𝑊′(𝑔𝐴) − 𝑊′(𝑔𝐵)]. (9) 

E, por simetria, a probabilidade de vitória do partido B é dada por: 

𝑝𝐵 =
1

2
−

𝜓

𝛼′
[𝑊′(𝑔𝐴) − 𝑊′(𝑔𝐵)]. (10) 

Cada partido irá definir sua plataforma política com vistas a vencer as eleições, ou seja, maximizar a 

probabilidade de vitória dada pelas expressões respectivas em (9) e (10). Para tanto, o partido A 

resolve o seguinte problema de otimização: 

max
𝑔𝐴

𝑝𝐴(𝑔𝐴, 𝑔𝐵) =
1

2
+

𝜓

𝛼′
[𝑊′(𝑔𝐴) − 𝑊′(𝑔𝐵)] 

sujeito a: 0 ≤ 𝑔𝐴 ≤ 𝑦. 

(11) 

 O partido B resolve um problema semelhante. É imediato ver que o (sub)jogo de anúncio de 

plataforma política entre os partidos possui uma estratégia dominante em que os dois partidos 

anunciam a mesma plataforma, dada por: 

𝑔𝐸 = (𝐻′)−1 (
𝑦′

𝑦
)   em que   𝑦′ =

∑ 𝛼′𝐽
𝐽 𝑦𝐽

∑ 𝛼′𝐽
𝐽

=
∑ 𝛼′𝐽

𝐽 𝑦𝐽

𝛼′
. (12) 

Na expressão acima, a renda 𝑦′ =
∑ 𝛼′𝐽

𝐽 𝑦𝐽

∑ 𝛼′𝐽
𝐽

=
∑ 𝛼′𝐽

𝐽 𝑦𝐽

𝛼′
  é uma combinação linear convexa da renda de 

cada classe, sendo que os coeficientes dessa combinação linear correspondem aos percentuais de 

eleitores que realmente votam em cada classe, divididos pelo total de cidadãos que decidem votar em 

todo o país. Portanto, quanto maior for a proporção de eleitores em uma classe, maior será seu peso 

na definição da plataforma política de equilíbrio e, portanto, mais próxima será a plataforma de 

equilíbrio daquela preferida por essa classe. 
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Para ilustrar, suponha, por exemplo, que 𝛼′𝑃 = 𝛼′𝑀 = 0 e 𝛼′𝑅 > 0, ou seja, apenas eleitores ricos 

votam. Então 𝛼′ = 𝛼′𝑅,  𝑦′ = 𝑦𝑅 e  𝑔𝐸 = (𝐻′)−1 (
𝑦𝑅

𝑦
) = 𝑔∗𝑅, ou seja, a plataforma anunciada por 

ambos os partidos é exatamente a plataforma preferida pelos cidadãos ricos.  

3.4. O EFEITO DA URNA ELETRÔNICA SOBRE O EQUILÍBRIO ELEITORAL 

Considere inicialmente o equilíbrio eleitoral anteriormente à introdução da urna eletrônica. 

Lembrando que 𝛼′𝐽 = [1 − 𝐹(𝜅𝐽)]𝛼𝐽, 𝐽 = 𝑃, 𝑀, 𝑅, e 𝜅𝑃 > 𝜅𝑀, 𝜅𝑅, que podemos escrever: 

  𝑦𝑎
′ =

∑ 𝛼′𝐽
𝐽 𝑦𝐽

𝛼′
=

∑ [1 − 𝐹(𝜅𝐽)]𝛼𝐽
𝐽 𝑦𝐽

𝛼′
> ∑ 𝛼𝐽

𝐽

𝑦𝐽 = 𝑦 (13) 

O subscrito 𝑎 na expressão acima refere-se à situação anterior à urna eletrônica. A expressão (13) 

implica que 𝑔𝑎
𝐸 = (𝐻′)−1 (

𝑦𝑎
′

𝑦
) < (𝐻′)−1(1), ou seja, a produção de bem público antes da introdução 

da urna eletrônica é menor do que seria se todos os eleitores de todas as classes votassem. Isso se 

deve ao fato de que os eleitores pobres, que são justamente os que mais querem bem público, votam 

em menor proporção que os demais cidadãos. 

Considere agora a situação posterior à introdução da urna eletrônica. Por hipótese, os custos 𝜅𝑀 e 𝜅𝑅 

permanecem inalterados. Já o custo 𝜅𝑃 é reduzido para �̃�𝑃 < 𝜅𝑃. Mas então, usando subscrito 𝑑  para 

referirmo-nos a essa situação, temos: 

  𝑦𝑏
′ =

[1 − 𝐹(�̃�𝑃)]𝛼𝑃𝑦𝑃 + [1 − 𝐹(𝜅𝑀)]𝛼𝑀𝑦𝑀 + [1 − 𝐹(𝜅𝑅)]𝛼𝑅𝑦𝑅

[1 − 𝐹(�̃�𝑃)]𝛼𝑃 + [1 − 𝐹(𝜅𝑀)]𝛼𝑀 + [1 − 𝐹(𝜅𝑅)]𝛼𝑅

<
[1 − 𝐹(𝜅𝑃)]𝛼𝑃𝑦𝑃 + [1 − 𝐹(𝜅𝑀)]𝛼𝑀𝑦𝑀 + [1 − 𝐹(𝜅𝑅)]𝛼𝑅𝑦𝑅

[1 − 𝐹(𝜅𝑃)]𝛼𝑃 + [1 − 𝐹(𝜅𝑀)]𝛼𝑀 + [1 − 𝐹(𝜅𝑅)]𝛼𝑅

= 𝑦𝑎
′  

(14) 

 

Mas então, 𝑔𝑏
𝐸 = (𝐻′)−1 (

𝑦𝑏
′

𝑦
) > (𝐻′)−1 (

𝑦𝑎
′

𝑦
) = 𝑔𝑎

𝐸. 

Portanto, a introdução da urna eletrônica, ao reduzir os custos de votar para os eleitores mais pobres, 

aumenta sua participação relativa no processo eleitoral, fazendo com que suas preferências tenham 

maior peso no momento dos partidos decidirem que plataforma política anunciarão. Como os 

cidadãos mais pobres preferem uma maior provisão de bens públicos, a introdução da urna eletrônica 

tem por efeito final o aumento dos gastos do governo com a provisão de bens públicos. 

Essa é a principal conclusão do presente modelo. A implicação teórica é que não basta que o sufrágio 

seja ampliado, outorgando o direito de voto a camadas mais humildes da população, como ocorreu 
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com a Constituição Cidadã de 1988, para que as preferências desse novo grupo de eleitores potenciais 

passe a ser considerada pelos políticos em competição eleitoral. Nem mesmo basta que o voto seja 

obrigatório, pois os eleitores sempre têm a opção de anular seus votos se assim o desejarem. É 

fundamental que, além de terem o direito ao voto confirmado, essa camada da população realmente 

exerça esse direito e vote. Somente nesse caso suas preferências serão refletidas nas políticas 

públicas. 

O argumento principal do presente trabalho é que, havendo elevado custo para esses novos eleitores 

potenciais, as camadas mais pobres e menos letradas da população, se tornarem eleitores reais no 

Brasil, eles não tiveram suas preferências imediatamente refletidas no equilíbrio eleitoral. No entanto, 

com a introdução da urna eletrônica o custo de votar foi fortemente reduzido para essas pessoas, de 

forma que elas passaram a votar mais e isso fez com que suas preferências fossem mais determinantes 

no equilíbrio eleitoral subsequente. 

A implicação empírica do estudo, e sua hipótese testável, são imediatas: se o modelo estiver refletindo 

a realidade, então deve ter havido aumento de gastos na provisão de bens públicos após a introdução 

da urna eletrônica no Brasil, sobretudo nos municípios em que há maior parcela de eleitores pobres. 

Mais especificamente, como os bens públicos mais importantes para essa parcela da população são 

os programas sociais (saúde, educação, bolsa família, etc.), espera-se que, com a introdução da urna 

eletrônica tenha havido aumento nos gastos do governo nessas áreas. 

As próximas seções testam essa hipótese, mostrando que, de fato, há forte evidência empírica de um 

aumento nos gastos sociais do governo após a introdução da urna eletrônica, especialmente nos 

municípios em que há maior incidência de eleitores analfabetos. 

4. EVIDÊNCIA EMPÍRICA 

4.1. A ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

O principal objetivo desta seção é testar empiricamente a hipótese gerada pelo nosso modelo teórico: 

municípios nos quais a participação eleitoral da parte mais pobre da sociedade aumentou tiveram 

consequentemente um maior gasto público, especialmente no que diz respeito às políticas sociais. O 

problema de qualquer regressão linear entre participação eleitoral da classe mais pobre e gastos 

públicos é o de causalidade reversa. Ou seja, a suposta variável independente, nesse caso participação 

eleitoral da classe menos favorecida, pode depender da variável dependente (gastos públicos). Dessa 

forma, não é difícil acreditar na suposição de que se o município gastar mais com saúde por exemplo, 
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os cidadãos de baixa renda favorecidos por essa política terão um incentivo maior a participar da 

eleição a fim de tentar reeleger aqueles que os beneficiaram. Esse fato não nos permite avaliar de 

modo acurado como a participação eleitoral de pessoas pobres afeta os gastos municipais. O método 

proposto por esse trabalho com o fim de superar esse problema é a utilização de uma mudança que 

afete a participação popular nas urnas, mas que ao mesmo tempo seja exógena ao gasto público.  Para 

tanto, utilizamos a introdução da urna eletrônica no Brasil que, como discutido anteriormente, afetou 

positivamente a quantidade de votos válidos por eleitor e, consequentemente, a participação dos 

eleitores nas decisões democráticas brasileiras. 

Como mencionado anteriormente, a urna eletrônica foi introduzida nas eleições municipais de 1996. 

No entanto, apenas 57 municípios utilizaram-se do novo recurso.10  Em 1998, nas eleições federais, 

municípios com mais de 40,5 mil eleitores votaram eletronicamente. Além disso, os estados de 

Alagoas, Amapá, Rio de Janeiro e Roraima tiveram voto eletrônico (VE) em todos os seus municípios. 

A partir de 2000, todos os eleitores brasileiros passaram a votar eletronicamente.  

É importante ressaltar que há eleições no Brasil a cada dois anos, de forma que cada uma dessas 

eleições permite aos políticos atualizarem suas visões sobre as demandas e expectativas  do seu 

eleitorado. Pelo fato das eleições municipais de 1996 conterem uma pequena e inconclusiva amostra 

de apenas 57 observações, nosso foco será nas eleições de 1998. Desse modo, como estamos 

analisando as eleições federais que ocorrem no meio dos mandatos municipais (prefeitos e 

vereadores), iremos supor que os agentes políticos dos municípios reagem ao resultado dessas 

eleições como sinalizadores da preferência ideológica de seus cidadãos e, portanto, alteram os gastos 

públicos nos dois últimos anos de mandato de acordo com a resposta obtida nas urnas. Dessa forma, 

é possível agradar o eleitorado e conseguir a reeleição ou fazer um sucessor (em caso de atual segundo 

mandato consecutivo no cargo executivo).   

Como o sistema de votação anterior à urna eletrônica utilizava-se da cédula de papel, a grande 

quantidade de candidatos a deputado federal e estadual, criava um empecilho à impressão de todos 

esses nomes na cédula. Dessa forma, apenas candidatos para posições no executivo tinham seus 

nomes impressos na cédula com um quadrado em branco ao lado que deveria ser assinalado a fim de 

se validar o voto para o respectivo candidato. Para votar nos candidatos ao legislativo era necessário 

escrever, de forma legível, o nome ou número do candidato. Portanto, para o eleitor iletrado essa era 

uma tarefa impraticável e no mínimo desafiadora para os analfabetos funcionais. Sendo assim, era 

esperado um aumento na quantidade de votos válidos com a introdução da urna eletrônica, 

principalmente nas eleições legislativas. Afinal, no novo sistema, o eleitor teria apenas que digitar o 
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número de seu candidato favorito podendo verificar, através da foto do candidato, se o fez 

corretamente antes de validar o seu voto.  Além disso, era provável que esse efeito se acentuasse em 

municípios mais pobres e com mais analfabetos11.  

HIDALGO (2010) mostra que a introdução da urna eletrônica em 1998 de fato aumentou o número de 

votos úteis para deputado federal. FUJIWARA (2015) faz uma análise semelhante, porém focando nos 

votos para deputados estaduais e argumenta que lugares em que a taxa de analfabetos é maior do 

que a mediana possuem um impacto maior no aumento da quantidade de votos úteis para deputados 

estaduais quando comparado aos demais municípios (taxa de analfabetismo abaixo da mediana). 

Desse modo, esperamos encontrar uma descontinuidade nos gastos públicos quando a amostra de 

dados municipais estiver contida dentro de um intervalo em que o número de eleitores nos municípios 

esteja perto de 40,5 mil. Através de variáveis de controle podemos garantir que a variação entre 

municípios, cujo número de eleitores esteja contido nesse intervalo descrito, se dê apenas pelo uso 

ou não da urna eletrônica e assim, como lugares que usaram VE tiveram maior participação de 

eleitores pobres (analfabetos) devemos esperar que esses tenham um maior gasto público. De acordo 

com o nosso modelo, quanto menor a renda do eleitor mediano, maior é o gasto público que favorece 

o eleitor de baixa renda (saúde, educação, etc.), hipótese que será testada em nossa estratégia 

empírica descrita acima. 

O problema do uso da descontinuidade é que o intervalo próximo de 40,5 mil eleitores limita a nossa 

amostra. Os quatro estados previamente mencionados que usaram VE em todos os seus municípios, 

se considerados, podem aumentar consideravelmente o tamanho dessa amostragem analisada e, 

portanto, trazer maior robustez às nossas conclusões. Dessa forma, adotaremos também os método 

de diferenças em diferenças (DD) com o fim de considerar também os municípios com menor 

população. 

Desde ASHENFELTER & CARD (1985), a utilização do DD se popularizou na academia. Para usá-lo, no 

entanto, é necessário possuir dois grupos: um de controle e outro de tratamento. O segundo deve ser 

o único a receber o “tratamento”, no nosso caso, utilizar a nova tecnologia de urna eletrônica. A 

comparação então será feita entre o grupo de tratamento antes e depois de ser tratado e o grupo de 

controle, também entre esses dois períodos, porém sem receber o tratamento. Dessa forma, 

garantindo que ambos os grupos sejam expostos aos mesmos choques econômicos, sociais e 

demográficos durante o intervalo analisado, podemos afirmar que: se de fato houver alguma diferença 

entre a quantidade de gastos antes e depois do VE que seja significantemente maior do que a diferença 

nos gastos públicos, durante o mesmo período mas nos locais que não votaram eletronicamente em 
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ambas situações, então aceita-se a hipótese de que a introdução do VE foi a responsável por esse 

gasto público maior. 

Antes de apresentar os resultados de nossas análises (regressões de descontinuidade e DD) 

discutiremos as variáveis escolhidas e sua obtenção. Para construir nossa variável dependente, 

utilizamos dados de execução orçamentária dos municípios disponibilizados pela Secretaria do 

Tesouro Nacional. Selecionamos os dados de despesa total, déficit (receita menos despesa), gastos 

com saúde, educação e com funcionários públicos. Todos os valores utilizados encontra-se 

deflacionado pelo IGPMs, tendo por ano base o ano de 1994. Para controlar pelo tamanho do 

município, utilizamos gastos per capita e a fim de captar a resposta dos prefeitos ao sinal dado pelo 

resultado da eleição federal, consideramos a média dos gastos per capita feita pelos municípios nos 

dois anos seguintes após sua realização (e.g. se a eleição federal ocorreu em 1998, então para 

analisarmos o seu impacto nos gastos municipais consideramos os dados de orçamento de 1999 e 

2000). Ou seja, são considerados os gastos feitos no ano da eleição municipal e anterior a ele.12  É 

plausível se esperar que justamente nesse intervalo de tempo seja dado o maior incentivo aos 

prefeitos para ampliar seus gastos públicos com o fim de angariar votos. Esperamos que os gastos 

públicos municipais, em lugares que usaram VE, aumentem. Além disso acreditamos que, diante de 

uma determinada receita orçamentária municipal, os agentes públicos responsáveis pela alocação 

desses recursos decidam gastar mais em bens que beneficiem o eleitor mediano. Supondo que esse 

seja mais pobre devido ao VE, deveríamos observar um maior gasto com saúde e ensino público já que 

esses são mais utilizados pelos eleitores de baixa renda, enquanto aqueles com maior poder aquisitivo 

optam por consumi-los de provedores privados (quando de melhor qualidade). As nossas variáveis 

independentes, além da dummy de uso de VE, foram o número de eleitores (disponibilizados pelo 

Tribunal Superior Eleitoral), a renda média mensal das famílias, taxa de analfabetos e ideologia do 

município. Esses últimos dados foram obtidos no site do Ipeadata e usam como fonte os dados do 

censo de 1991 e 200013 , com exceção da ideologia do município que se baseia em um índice criado 

por  SCHNEIDER (2015) para identificar cada município entre 0 e 10 (onde 0 é extrema esquerda e 10 

extrema direita). Esse indicador classifica os municípios com base na soma dos votos municipais para 

deputados federais. Cada município tem a sua fração de votos para legendas partidárias (incluindo os 

votos para os candidatos que as representam) ponderada pelo índice ideológico de cada partido, entre 

0 e 10, quantificado por POWER & ZUCCO (2009)14.  As variáveis independentes tem o intuito de 

controlar as diferentes características municipais que podem explicar parte da variação dos gastos 

públicos sem estar necessariamente associada ao uso de VE. 
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4.2. REGRESSÃO DESCONTÍNUA 

Primeiramente vamos apresentar os resultados da regressão descontínua. Construímos essa regressão 

com o fim de analisar o impacto do VE nos gastos públicos nas eleições de 1998.  A principal suposição 

que fazemos é a de que a expectativa condicional dos gastos públicos não é contínua em relação ao 

número de eleitores dos municípios quando esse é aproximado do valor de 40.500. A descontinuidade 

criada por esse ponto, portanto, se deve justamente ao uso do VE. Além disso é preciso garantir que, 

controlando com o uso das variáveis independentes selecionadas, a única diferença entre o 

comportamento dos gastos públicos nesses municípios se dê apenas pelo uso do VE. Como não havia 

tempo hábil para se produzir a quantidade suficiente de urnas eletrônicas para garantir o seu uso em 

todos os municípios brasileiros, o número mínimo de eleitores exigidos para permitir que um município 

fizesse uso da nova tecnologia foi definido pela oferta limitada de urnas e, desse modo, podemos 

afirmar que essa seleção não foi baseada em diferentes comportamentos municipais que pudessem 

viesar e assim comprometer nossa estimação. FUJIWARA (2015) apresenta uma análise completa que 

confirma a hipótese de que não há diferenças demográficas, econômicas e sociais significativas que 

sejam criados pela descontinuidade (40,5 mil eleitores). Dessa forma, o autor afirma que os municípios 

são similares e comparáveis. 

Seguindo IMBENS & LEMIEUX (2008) e LEE & LEMIEUX (2010), construímos uma  regressão usando 

apenas dados próximo de 40,5 mil eleitores. Consideramos municípios com 15, 10 e 5 mil eleitores a 

mais ou a menos do que 40,5 mil. Ou seja, utilizamos os seguintes intervalos de eleitores: [25500; 

55500]; [30500; 50500] e [35500; 45500]. Naturalmente, os quatro estados que utilizaram urna 

eletrônica em todos os seus municípios em 1998 foram desconsiderados uma vez que não 

apresentariam descontinuidade alguma. Em pesquisa recente da Confederação Nacional da Industria 

(CNI, 2014) “a saúde é o principal problema do Brasil de acordo com a população. Essa opção foi 

assinalada por 58% dos brasileiros como um dos três principais problemas do país”. Esse percentual 

sobe para 60% quando se considera apenas os cidadão com menor grau de escolaridade (até quarta 

série do ensino fundamental). Portanto, o gasto em saúde se apresenta como uma variável natural 

para se testar as implicações do modelo. A Figura 2 abaixo mostra a principal motivação por trás da 

análise empírica e justifica o nosso foco nos gastos com saúde já que nos demais o mesmo padrão não 

foi observado. 
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Figura 2. Gastos municipais per capita com saúde durante as legislaturas eleitas nos anos de 1994, 

1998 e 2002 

 

 

Cada ponto representa o valor médio dos gasto per capita em saúde dentro de um raio de 2,000 

eleitores. As linhas contínuas foram obtidas em um ajuste quadrático dos valores originais da amostra. 

A linha vertical representa a descontinuidade (40,5 mil eleitores) no uso de VE em 1998.  

Fonte: Elaboração própria. 

Como é possível observar, os gastos per capita com saúde em 1998 (média entre 1999 e 2000) são 

maiores nos municípios que usaram urna. Esse mesmo padrão não é observado em 1994 e em 2002. 

Para testarmos a significância da figura 2, utilizamos a seguinte regressão descontínua criada  a partir  

da estimação de mínimos quadrados ordinários:   

𝑙𝑛 (𝑦𝑚) = 𝛼 + 𝜆𝐷 + 𝛽1(𝑟 − 𝑐) + 𝛽2𝐷(𝑟 − 𝑐) + 𝛽3𝑋𝑚 + 𝛽4𝐷𝐺𝑚 + 𝛬𝑙 + 𝜖𝑚 

sujeito a:  (𝑐 − ℎ) ≤ 𝑟 ≤ (𝑐 + ℎ), 
(15) 

em que 𝑦𝑚 é a variável dependente (gastos públicos no município m), c descreve o rompimento 

esperado (40.500 eleitores), D é uma dummy com valor unitário representando o uso do VE e h 
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representa os intervalos de eleitores considerados (5, 10 e 15 mil). Além disso, λ mostra o efeito do 

uso do VE nos gastos públicos (𝑦𝑚) enquanto 𝑋𝑚contém as variáveis de controle15  (como renda e 

população). A variável G_m mostra a ideologia do município m que, além de estar contida em 𝑋𝑚,, 

também é iterada com a dummy de urna eletrônica D. Finalmente𝛬𝑙corresponde aos efeitos fixos de 

mesorregiões, definida pelo IBGE, e controla por choques específicos agregados e inobserváveis de 

cada mesorregião l e a variável ϵ_m  contém o erro de estimação para cada observação. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 1 abaixo onde analisamos como variável dependente o logaritmo dos 

gastos per capita em saúde nos municípios pertencentes aos intervalos selecionados. 

Como pode ser visto na Tabela 1, para o ano de 1998, ceteris paribus, o uso da urna eletrônica aumenta 

o gasto médio em saúde nos municípios em cerca de 5% à 13%, dependendo do intervalo da amostra 

e levando em consideração que a média da ideologia é de 5,15 e 5,09 para os intervalos de 15 e 10 mil 

eleitores, respectivamente. Esse valor se torna menos preciso e significante quando restringimos esse 

intervalo e consequentemente, perdemos um número considerável de dados. É interessante notar 

que a interação entre VE e ideologia é negativamente relacionada com os gastos públicos. Dessa 

forma, quanto mais conservador for o município que utiliza-se do VE (vota mais para partidos de 

direita), menor serão os seus gastos em saúde pública comparado com os municípios que usaram urna 

eletrônica e votaram relativamente mais para partidos de esquerda nas eleições para deputado 

federal. A análise de robustez se dá através da utilização de dois testes de falsificação. Basicamente, 

fizemos uma análise semelhante à descrita acima, porém para os anos de 1994 (quando nenhuma 

municipalidade usou a urna eletrônica) e 2002 (quando todos usaram). Dessa forma, fizemos duas 

regressões agindo como se o rompimento de 40,5 mil eleitores existisse nesses dois períodos, quando 

na verdade não havia. O resultado, como mostra a tabela acima, foi de acordo com o esperado. Ou 

seja, não houve diferenças significativas nos gastos em saúde entre municípios com mais de 40,5 mil 

eleitores em relação aos demais. Se esse resultado fosse significativo, nossa análise poderia estar 

comprometida por algum comportamento não observado, e não correlacionado com VE, existente na 

amostra selecionada que pudesse explicar essa diferença entre gastos com saúde pública em 1998. As 

demais variáveis dependentes selecionadas, com exceção de um aumento pouco significativo da 

despesa pública em 1998, não tiveram resultados significativos (que podem ser encontrados no 

apêndice). 
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Tabela 1. Estimação da relação entre o logaritmo dos gastos municipais em saúde e o uso de VE por 

método de regressão descontínua 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)  

Variáveis ≤15  ≤ 10  ≤5  ≤15  ≤ 10  ≤5  ≤15  ≤ 10  ≤5   

           

VE -1998 1,13** 1,81** 1,033        

 (0,515) (0,724) (-1,1)        

Ideol.-1998  
0,016 

 
0,073 

 
-0,02 

       

 (0,081) (0,067) (0,13)        

 
Inter.-1998 

 
-0,21** 

 
-0,33** 

 
-0,22 

       

 (0,099) (0,147) (-0,2)        

 
VE-1994       

    
0,235 

 
0,231 

 
-0,84 

    

    (0,578) (0,66) (1,53)     

 
Ideol.-1994 

    
 
-0,093 

 
 
-0,131 

 
 
-0,24 

    

    (0,089) (0,101) (0,19)     

 
Inter.-1994 

    
-0,029 

 
0,036 

 
0,275 

    

    (0,108) (0,133) (0,25)     

           

VE-2002       -0,038 -0,162 0,007  

       (0,423) (0,555) (0,62)  

Ideol.-2002        
-0,083 

 
-0,115 

 
-0,113 

 

       (0,060) (0,085) (0,11)  

 
Inter.-2002 

       
0,007 

 
0,028 

 
-0,045 

 

       (0,090) (0,115) (0,12)  

           

           

Obs. 354 226 114 352 226 114 358 228 115  

R2 0,103 0,123 0,08 0,071 0,137 0,12 0,263 0,282 0,26  

No mesor. 106 92 63 107 93 64 107 93 63  

Todas regressões usam efeitos fixos para mesorregiões e estão controladas por renda e eleitorado. 
Erros-padrão robustos clusterizados por mesorregião em parêntese. Regressões (1), (2), (3) 
consideram intervalos de 15, 10 e 5 mil eleitores em relação ao número mínimo para uso de voto 
eletrônico de 40500 eleitores. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
Fonte: Elaboração própria 

A análise de regressão descontínua descrita acima pode suscitar as seguintes questões. 

Primeiramente, como mencionamos previamente, ela possui uma amostra muito pequena. Além 

disso, a significância de seus coeficientes é extremamente dependente da interação entre ideologia do 

município e uso de VE. Dessa forma, a maior participação eleitoral por si só, não é capaz de explicar o 
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aumento de gastos em saúde como deveria ocorrer de acordo com a previsão do nosso modelo. Esse 

gasto maior em saúde só é significativo quando consideramos as diferentes opções ideológicas dentro 

do conjunto de municípios que utilizaram o VE, sendo que lugares com maior preferência por partidos 

de esquerda receberam maiores gastos em saúde. Além disso, o efeito fixo para mesorregiões limita a 

variação dos nossos dados criando um trade-off entre captação de efeitos eleitorais específicos de uma 

mesorregião e maior peso para estados com mais municípios por mesorregião. Ao optar pelo primeiro, 

podemos ter incorrido na admissão de uma seleção viesada. Sendo assim, a nossa estratégia de utilizar 

o método de diferenças em diferenças se apresenta como um importante instrumento complementar 

para avaliarmos a robustez dos resultados presentes. 

4.3. DIFERENÇAS EM DIFERENÇAS 

Uma forma alternativa de testar a hipótese do modelo teórico é utilizando o método de diferenças em 

diferenças (DD). Como mencionado acima, esse método utiliza-se de comparações antes e depois 

entre municípios que utilizaram e não utilizaram do VE nas eleições de 1998. Para tanto, a seguinte 

equação é estimada: 

log(𝑦𝑖𝑡) = 𝛽0𝑋𝑖𝑡 +  𝛽1(𝐴𝑁𝑂 𝑋 𝑉𝐸) +  𝛽3𝐴𝑁𝑂𝑡 +  𝛽4𝑉𝐸𝑖 + 𝜖𝑖𝑡, (16) 

em que 𝐴𝑁𝑂𝑡 é uma variável binária igual a 1 quando 𝑡 = 1998 e 𝑉𝐸𝑖 é uma variável binária igual a 1 

para municípios que utilizaram VE. Novamente, o município 𝑖 utilizou o VE em 1998 se pertence aos 

estados de Alagoas, Amapá, Rio de Janeiro ou Rondônia, ou se nas eleições de 1996 tivesse mais do 

que 40,5 mil eleitores. Por sua vez, 𝑋𝑖𝑡 inclui variáveis de controle que variam no tempo e são 

específicas dos municípios em cada um dos períodos (renda mensal média das famílias, número de 

eleitores, ideologia do município). A variável dependente 𝑦𝑖𝑡 corresponde a gastos sociais municipais 

per capita, enquanto o componente de erro é representado por 𝜖𝑖𝑡. O coeficiente 𝛽1 é o parâmetro 

de interesse que capta o efeito da urna eletrônica nos gastos municipais.  

Para que tenhamos um efeito de causalidade, as seguintes hipóteses de identificação são adotadas. 

Primeiramente, como o VE só veio a ser implementado de forma ampla nas eleições federais e 

estaduais de 1998, postula-se que as administrações locais observam a mudança de participação 

nessas eleições mesmo que essa não implique diretamente nos seus mandatos. A hipótese adotada 

aqui é a de que os prefeitos tendem a ajustar seus gastos no decorrer do seu mandato a fim de 

responder ao pleito do eleitor mediano durante as eleições estaduais e federais. Segundo, supõe-se 

que as variáveis não observáveis dos municípios que variam no tempo são ortogonais às variáveis de 
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interesse16.  A Figura 3 (abaixo) motiva o uso do DD demonstrando as diferentes tendências de gastos 

per capita com saúde no grupo tratado e de controle. Como é possível observar, entre 1999 e 2000 

(ano de eleições municipais) existe um claro aumento de gastos públicos em saúde 

desproporcionalmente maior nos municípios que usaram urna eletrônica em 1998. É interessante 

notar que não apenas existem os ciclos orçamentários eleitorais nas eleições municipais (1996, 2000 

e 2004), como em 1996 eles foram desproporcionalmente maiores para os municípios que não usaram 

urna eletrônica em 1998, fortalecendo ainda mais o argumento de que o VE alterou os gastos 

municipais com saúde. Em 2004, não é possível notar um descolamento nítido entre os dois grupos o 

que pode ser explicado pelo nivelamento trazido pelo uso geral do VE nos municípios brasileiros. 

Dado a existência de ciclos orçamentários, optamos por utilizar os dados de gastos municipais dos dois 

últimos anos do mandato do prefeito. Mais especificamente, utilizamos o log dos gastos médio per 

capita dos anos 1995 e 1996 para o período anterior ao VE e o log dos gastos médio per capita dos 

anos 1999 e 2000 para o período posterior ao VE. Dessa forma, é possível comparar os gastos 

municipais dos dois últimos anos dos mandatos executivos.  

Figura 3. Gastos constantes (deflacionados) per capita com saúde nos municípios brasileiros 

comparando aqueles que usaram urna em 1998 com os que não usaram na mesma eleição 

 

Foram desconsiderados nesse gráfico os 10% menores municípios e o 1% maior. O principal objetivo 
foi o de atenuar o efeito de gastos em pequenos municípios (cuja maioria não utilizou o VE em 1998) 
já que neles o impacto per capita seria muito maior.  

Fonte: Elaboração própria. 
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Os principais resultados são apresentados no Painel A da Tabela 2. Nas colunas (1) e (2), 

respectivamente, estão os resultados para gastos sociais em saúde e educação. Nas colunas (3) e (4) 

são considerados, respectivamente, gastos com funcionários públicos e despesas totais dos 

munícipios. As estimativas do coeficiente de interesse β_1 são apresentadas na terceira linha. Apenas 

o resultado para gastos com saúde são estatisticamente diferentes de zero. O efeito estimado do VE 

nos gastos municipais se mostra positivo, corroborando a nossa hipótese. Ou seja, relativamente aos 

municípios que não utilizaram o VE em 1998, os municípios em que os eleitores votaram 

eletronicamente passaram a gastar mais com saúde. O efeito médio do VE obtido indica que municípios 

que utilizaram o VE tiverem um aumento nos gastos de aproximadamente 20% a mais do que os 

demais municípios. Considerando a média dos gastos com saúde per capita, esse valor corresponde a 

24 reais. 

Tabela 2. Estimação da relação entre o logaritmo dos gastos municipais em saúde, educação, 

funcionários público e despesa total através do método de diferenças em diferenças 

 (1) (2) (3) (4) 
VARIÁVEIS Saúde  Educação  Emp. Pub.  Despesas  

 
PAINEL (A): 1994 - 1998 
 
Ano  0,580*** 0,646*** 0,538*** 0,396*** 
 (0,029) (0,026) (0,031) (0,022) 
VE 0,976*** 0,898*** 0,767*** 0,811*** 
 (0,297) (0,233) (0,244) (0,233) 
Ano*VE 0,204*** -0,021 0,009 0,034 
 (0,050) (0,033) (0,045) (0,028) 
     
Observações 6162 6168 6202 6202 
R2 0,43 0,54 0,57 0,53 

 
PAINEL (B): 1998 - 2002 
 
Ano  0,732*** 0,271*** 0,534*** 0,089*** 
 (0,019) (0,020) (0,016) (0,012) 
EV 1,018*** 0,623*** 0,634*** 0,795*** 
 (0,229) (0,154) (0,150) (0,161) 
Ano*VE -0,081** 0,078** 0,006 -0,040 
 (0,037) (0,032) (0,030) (0,031) 
     
     

Observações 6,201 6,201 6,202 6,202 
R2 0,54 0,38 0,62 0,45 

Todas regressões usam efeitos fixos para estado e estão controladas por renda, ideologia e eleitorado. 
Erros-padrão robustos clusterizados por mesorregião em parêntese. Regressões (1), (2), (3) e (4) 
consideram o logaritmo dos gastos municipais per capita com saúde, educação, empregados públicos 
e total de despesas, respectivamente. A amostra considera municípios que tenham no mínimo 1245 
e, no máximo, 155681 eleitores. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
Fonte: Elaboração própria. 
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A falta de resultado significante para gastos com educação pode estar relacionada ao fato de que o 

ano 1998 coincide com a implantação do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), em que os gastos com ensino básico no Brasil 

foram reestruturados resultando em um aumento nos recursos para o ensino fundamental em todos 

os municípios. Segundo MENEZES-FILHO, PAZELLO & SOUZA (2006), houve no Brasil com a introdução 

do fundo, uma distribuição mais igualitária dos recursos destinados à educação já que o gasto por 

aluno matriculado na rede pública do ensino fundamental foi equiparado entre estados e regiões. 

Desde a sua implementação, portanto, diferenças entre municípios de um mesmo estado no que diz 

respeito aos gastos totais com alunos matriculados no ensino fundamental da rede pública foram 

reduzidas criando uma homogeneização e engessamento dos gastos tornando mais difícil sua livre 

alteração pelas prefeituras. 

No Painel (B) da Tabela (2), resultados de um exercício semelhante são apresentados. Ao invés de 

compararmos gastos após as eleições de 1994 com os gastos posteriores às eleições de 1998, 

utilizamos os gastos posteriores às eleições de 2002 para o contra factual. Nesse exercício, ao contrário 

do anterior apresentado no Painel A, a obtenção de um resultado com sinal negativo corrobora nossa 

hipótese. Pois agora, esperamos que municípios que não votaram eletronicamente em 1998 tenham 

um aumento nos gastos sociais, relativo aos municípios que já haviam utilizado a urna eletrônica no 

mesmo ano. No entanto, como a partir de 2000 todos os eleitores brasileiros já utilizavam o VE, não é 

possível com a nossa estimação isolar o impacto desse sistema nos gastos públicos de forma tão clara. 

Afinal, não se pode afirmar que em 2002 existam diferenças de comportamento eleitoral que podem 

ser explicadas pelo uso inédito de VE. Os municípios que não votaram eletronicamente em 1998, 

puderam fazê-lo em 2000. Novamente, apenas o resultado com saúde corrobora a nossa hipótese.  

4.4. ANALISANDO A TENDÊNCIA GERAL DOS GASTOS: A EVIDÊNCIA DE MAIOR INFLUÊNCIA DOS 

ANALFABETOS 

Com o fim de captar a tendência da despesa dos municípios de acordo com o resultado das eleições 

para vereadores e prefeitos, fizemos uma comparação dos gastos municipais entre dois períodos: 

1993-1996 quando nenhum eleitor votou eletronicamente versus 2001-2004 quando todos os 

municípios usaram urna17.  Como é possível perceber na Tabela 3 (abaixo), os gastos em saúde e 

educação foram muito maiores entre 2001-2004. Da mesma forma, os gastos com funcionários 

públicos, as despesas e o déficit municipal também aumentaram. Para tentar identificar o efeito da 

urna eletrônica, olhamos para a porcentagem de analfabetos nos municípios. Afinal, como 
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demonstrado pela literatura previamente mencionada, não apenas iliteratos passaram a ter seu voto 

computado, como lugares com maior taxa de analfabetismo tiveram o impacto positivo de VE no 

número de votos válidos acentuado. Interessantemente, o número de analfabetos está negativamente 

correlacionado com gastos públicos. No entanto, entre 2001-2004, quando todos os municípios 

passaram a usar VE percebe-se que o efeito do analfabetismo no menor gasto público é atenuado. 

Dessa forma, uma explicação para o resultado seria o de que a urna eletrônica, ao aumentar a 

participação do eleitor de baixa renda (iliterato), faz com que seja mais custoso para o prefeito deixar 

de alocar os seus gastos com a finalidade de beneficiar essa classe. Exatamente como prevê o presente 

modelo teórico. 

Tabela 3. Estimação da relação entre o logaritmo dos gastos municipais em saúde, educação, 

funcionários público e despesa total através do método de regressão linear 

 (1) (2) (3) (4) 
Variáveis Saúde Educação Emp. Púb. Despesas  

Analfabetos -0,00720*** -0,00519*** -0,01618*** -0,0082*** 
 (0,00189) (0,00143) (0,00153) (0,00140) 
Dummy Ano (2001-2004) 1,67236*** 1,31145*** 1,38566*** 0,94526*** 
 (0,05501) (0,02805) (0,02639) (0,02216) 
Ano*Analfabetos 0,00298* 0,01134*** 0,01506*** 0,00827*** 
 (0,00164) (0,00107) (0,00115) (0,00088) 
     
Observações 8442 8474 8528 8528 
R2 0,72065 0,73643 0,85757 0,74356 

Todas as regressões usam efeitos fixos para estados e estão controladas por ideologia e eleitorado, 
Erros-padrão robustos clusterizados por mesorregiões em parêntese, Regressões (1), (2), (3) e (4) 
consideram gastos com saúde, educação, funcionários públicos e despesa orçamentária 
respectivamente, A amostra leva em conta municípios com mais de 1245 e menos de 155681 eleitores, 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1, 

Fonte: Elaboração própria. 

Na Tabela 4, fazemos uma análise por quintil para testar se a variação nos gastos muda conforme a 

intensidade da taxa de analfabetos no município. É possível notar que quanto maior o quintil (maior 

porcentagem de analfabetos), mais acentuado foi o efeito de se gastar mais em 2001-2004 quando 

comparado com o período de 1993-1996 em lugares onde a taxa de analfabetismo é maior. Portanto, 

a presente análise indica não apenas que a urna eletrônica propiciou maior gasto público em saúde, 

como também sugere que esse efeito foi tanto maior quanto maior era o número de analfabetos no 

município considerado. Em outras palavras, o presente estudo apresenta forte evidência de 

consolidação democrática no país associado à implantação da urna eletrônica, com um maior peso 

dado às camadas mais humildes da população, que mais anseiam por gasto social (no presente estudo 
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refletido no gasto em saúde pública) e que, com a introdução desse facilitador tecnológico, tiveram 

suas preferências mais presentes nas decisões do Executivo local quanto ao volume e à composição do 

gasto público. 

Tabela 4. Estimação da relação entre o logaritmo dos gastos municipais em saúde, educação, 

funcionários público e despesa total através do método de regressão linear e considerando os 

diferentes níveis de gastos entre os quintis 

  (1) (2) (3) (4) 
VARIÁVEIS Saúde Educação Emp. Púb. Despesas 

          
20 quintil-analfabeto -0,00965 -0,10133** -0,05468* -0,06385* 
  (0,04944) (0,04109) (0,02957) (0,03416) 
30 quintil-analfabeto -0,01059 -0,09501* -0,12439*** -0,09776** 
  (0,07134) (0,05670) (0,04275) (0,04353) 
40 quintil-analfabeto -0,17590** -0,21106*** -0,37190*** -0,23857*** 
  (0,07891) (0,05531) (0,05242) (0,05156) 
50 quintil-analfabeto -0,28546*** -0,26827*** -0,68771*** -0,36447*** 
  (0,08398) (0,06232) (0,05959) (0,05816) 
Dummy Ano (2001-2004) 1,72438*** 1,38930*** 1,55758*** 1,00432*** 
  (0,05715) (0,03394) (0,02615) (0,03083) 
20 quintil-analfabeto*Ano 0,00175 0,11651*** 0,07857** 0,10062** 
  (0,05044) (0,03845) (0,03250) (0,04005) 
30 quintil-analfabeto*Ano -0,01680 0,13506** 0,10746** 0,10772** 
  (0,07512) (0,05222) (0,04794) (0,04740) 
40 quintil-analfabeto*Ano 0,07101 0,32869*** 0,32383*** 0,22362*** 
  (0,07971) (0,04822) (0,04799) (0,04574) 
50 quintil-analfabeto*Ano 0,17124** 0,50511*** 0,67984*** 0,40631*** 
  (0,07166) (0,04882) (0,04425) (0,04023) 
          
Observações 8442 8474 8528 8528 
R2 0,72099 0,73673 0,85825 0,74407 

Todas as regressões usam efeitos fixos para estados e estão controladas por ideologia e eleitorado, 
Erros-padrão robustos clusterizados por mesorregiões em parêntese, Regressões (1), (2), (3) e (4) 
consideram gastos com saúde, educação, funcionários públicos e despesa orçamentária 
respectivamente, A amostra leva em conta municípios com mais de 1245 e menos de 155681 
eleitores,*** p<0,01,** p<0,05,* p<0,1. 

Fonte: Elaboração própria. 

5. CONCLUSÃO 

O presente trabalho analisou teórica e empiricamente o efeito da implantação da urna eletrônica no 

gasto público em geral e no gasto público na área de saúde nos municípios brasileiros. 

A análise teórica consistiu de um modelo de competição eleitoral em que há diferenciação no nível de 

votos válidos dos cidadãos de diferentes classes de renda. De forma a refletir a evidência apresentada 

em outros estudos empíricos, o modelo postula que antes da implantação da urna eletrônica havia 
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menor proporção de votos válidos dos cidadãos mais pobres devido ao custo de escrever em papel 

seu voto, especialmente no que diz respeito a eleições legislativas. O resultado do equilíbrio do modelo 

de economia política mostra que, com o aumento de votos válidos dos eleitores mais pobres, devido 

à simplificação do processo de votação, as preferências desses eleitores passaram a ser mais 

consideradas pelos seus prefeitos, gerando maior gasto público. 

O modelo básico sugere simplesmente maior provisão de bem-público nos municípios como 

consequência da introdução do voto eletrônico.  As implicações empíricas do modelo sugerem que, 

de fato, será no gasto público mais valorizado pelos eleitores mais pobres que se verá maior efeito. 

Em pesquisa recente da Confederação Nacional da Industria (CNI, 2014) “a saúde é o principal 

problema do Brasil de acordo com a população. Essa opção foi assinalada por 58% dos brasileiros como 

um dos três principais problemas do país”. Esse percentual sobe para 60% quando se considera apenas 

os cidadão com menor grau de escolaridade (até quarta série do ensino fundamental). Portanto, o 

gasto em saúde se apresentou como a variável mais natural para se testar as implicações do modelo. 

Esse teste foi aqui desenvolvido por meio de duas metodologias complementares, o método de 

regressão descontínua e o método de diferenças em diferenças.  

O método de regressão descontínua pode ser usado devido ao fato de que a urna eletrônica não foi 

implantada em todos os municípios em 1998, tendo havido uma definição arbitrária dos municípios 

que receberam a urna eletrônica. De fato, nessa eleição o voto eletrônico (VE) foi implantado apenas 

nos municípios com população eleitoral superior ou igual a 40.500 votantes. Esse método mostrou 

que, de fato, houve um aumento dos gastos em saúde nos anos de 1999 e 2000 nos municípios em 

que foi utilizado o VE em 1998 relativamente àqueles em que não foi introduzida a nova tecnologia. 

Esse aumento foi de 5% à 13%, dependendo do intervalo da amostra considerado. Ademais, como 

teste de robustez pudemos evidenciar que essa mesma diferenciação não ocorreu nem em 1994 

(quando todos os municípios usaram o voto em papel) nem em 2002, quando a nova tecnologia foi 

universalizada. O método de regressão descontínua mostrou ainda que quanto mais à esquerda 

votaram os eleitores de um município, maior foi esse aumento nos gastos em saúde. Foram ainda 

analisados o gasto em educação, o gasto com o funcionalismo público e a despesa total, não 

aparecendo resultado significante nos dois primeiros. A análise mostrou aumento na despesa total 

mas apenas a um nível de significância de 10% quando foram considerados os intervalos de 5 e 10 mil 

eleitores centrados em 40.500. 
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A análise baseada na regressão descontínua não nos permitiu incluir os municípios dos estados de 

Alagoas, Amapá, Rio de Janeiro e Roraima uma vez que houve implantação total do VE nesses estados 

já em 1998. De forma a consolidar a análise, adotamos então o método de diferenças em diferenças 

que nos permitiu o uso da totalidade da amostra. Comparamos então os gastos no biênio 1995-1996 

(eleições anteriores ao VE) com aqueles no biênio 1999-2000 (eleições com VE parcial). Aplicamos a 

análise aos quatro tipos de gasto (saúde, educação, funcionalismo público e total) sendo que apenas 

o resultado para gastos com saúde se revelaram estatisticamente significantes. O efeito estimado do 

VE nos gastos municipais se mostrou positivo, corroborando o resultado obtido com o método de 

regressão descontínua. Ou seja, relativamente aos municípios que não utilizaram o VE em 1998, os 

municípios em que os eleitores votaram eletronicamente passaram a gastar mais com saúde. O efeito 

médio do VE obtido indicou que municípios que utilizaram o VE tiveram um aumento nos gastos de 

aproximadamente 20% a mais do que os demais municípios, o que corresponde a 24 reais per capita 

na média. Comparamos em seguida as eleições de 1998 (biênio 1999-2000) com aquelas de 2002 

(biênio 2003-2004) para uma análise contra factual. A análise econométrica mostrou nesse caso uma 

inversão de sinal, de forma que os municípios que usaram pela primeira vez o VE em 2002 

apresentaram aumento de gasto em saúde em comparação com aqueles que haviam incorporado a 

tecnologia, e portanto aumentado os gastos em saúde, já em 1998.  

As análises acima mostraram significante aumento do gasto em saúde quando da implantação do VE, 

confirmando as previsões do modelo teórico desenvolvido nesta pesquisa. De forma a analisar o efeito 

geral do VE sobre o gasto público municipal, focamos no papel do analfabetismo que reflete o 

tamanho da população mais humilde em cada município. Comparamos então o período 1993-1996, 

em que o VE não existia em nenhum dos municípios, com o período 2001-2004, em que ele já havia 

sido implantado em todos os municípios. O novo estudo mostrou um aumento generalizado, em 

termos reais, nos quatro tipos de gastos (saúde, educação, funcionalismo público e despesa total) após 

a implantação do VE. Mais ainda, esse aumento foi reforçado pelo percentual de analfabetismo no 

município, deforma que quanto maior o quintil de analfabetismo em que se incluía o município, mais 

forte foi o aumento dos gastos, sugerindo que os analfabetos, que antes tinham menor espaço político 

devido à maior dificuldade de votar, passaram a ter suas preferências mais fortemente consideradas 

no equilíbrio eleitoral resultante da implantação do voto eletrônico no Brasil. 

A presente pesquisa ressalta a importância do respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que 

parece estar se configurando uma situação em que o gasto público não somente muda sua 
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composição, favorecendo o gasto em saúde, mas também tende a crescer em seu montante total, 

justamente no momento em que as condições de nossa economia reduzem as receitas públicas e, 

portanto, exigem de nossos governantes grande habilidade no controle do gasto público. 
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APÊNDICE 

Tabela A1. Estimação da relação entre o logaritmo dos gastos municipais em educação, funcionários 

públicos e despesa total e o uso de VE por método de regressão descontínua 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)  
Variáveis Educação Funcionários públicos Despesa Total 

VE - 1998 -0,036 0,190 -0,14        
 (0,384) (0,537) (0,70)        
Ideol.-1998  

-0,035 
 
0,000 

 
-0,00 

       

 (0,046) (0,065) (0,10)        
 
Inter.-1998 

 
-0,004 

 
-0,044 

 
0,01 

       

 (0,070) (0,098) (0,12)        
 
VE – 1998       

    
 
0,3533 

 
 
0,5122 

 
 
0,634 

    

    (0,388) (0,478) (0,44)     
Ideol.-1998     

-0,021 
 
-0,043 

 
-0,02 

    

    (0,046) (0,053) (0,05)     
 
Inter.-1998 

    
-0,077 

 
-0,098 

 
-0,10 

    

    (0,076) (0,092) (0,07)     
VE - 1998       0,276 0,751* 0,814*  
       (0,319) (0,428) (0,43)  
Ideol.-1998        

-0,029 
 
0,005 

 
0,007 

 

       (0,039) (0,049) (0,06)  
 
Inter.-1998 

       
-0,059 

 
-0,144 

 
-0,1** 

 

       (0,064) (0,089) (0,07)  
           
Obs, 356 227 114 355 226 113 356 227 114  
R2 0,156 0,191 0,091 0,148 0,188 0,105 0,192 0,215 0,08  
No mesor, 106 92 63 106 92 63 106 92 63  

Todas regressões usam efeitos fixos para mesorregiões e estão controladas por renda e eleitorado, 
Erros-padrão robustos clusterizados por mesorregião em parêntese, Regressões (1), (2), (3) 
consideram intervalos de 15, 10 e 5 mil eleitores em relação ao número mínimo para uso de voto 
eletrônico de 40500 eleitores, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela A2. Descrição das variáveis de controle utilizadas na regressão de descontinuidade 

considerando o intervalo entre 25,5 e 55 mil eleitores 

Variáveis de controle Observações Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

PIB 359 226,71 112,7845 47,34 762,05 

Taxa de Analfabetismo 359 16,762 11,00338 3 52 

Número de eleitores 359 38845,7 9256,738 18253 61633 

Ideologia do Município 359 5,1514 ,6509577 2,648352 6,669026 

Fonte: Elaboração própria. 
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NOTAS 

Notas 1 

Tradução livre do original em inglês: “The share of income allocated by government differs from 
country to country, but the share has increased in all countries of Western Europe and North America 
during the past 25 years […] In the United States, in Britain, and perhaps elsewhere, the rise in tax 
payments relative to income has persisted for more than a century. 

Nota 2 

 Vide, a esse respeito, GROSSMAN & HELPMAN (1996), por exemplo. 

Nota 3 

Vide, a esse respeito, BENABOU & OK (2001). 

Nota 4 

Veja também COMMONWEALTH OF AUSTRALIA (2008). 

Nota 5 

Por exemplo, nas eleições de 1998 um eleitor de São Paulo (maior distrito com 70 cadeiras para 
deputado federal no congresso) tinha que escolher entre 661 e 1261 candidatos para deputado federal 
e estadual, respectivamente. 

Nota 6 

 Segundo John Longredan, “[…]the chances of actually influencing an election are about the same as 
getting hit by lightning”, conforme citação em CAREY (2008). 

Nota 7 

Resultado análogo seria obtido se o viés fosse contabilizado com relação ao partido A, uma vez que o 
viés pode ser positivo (a favor) ou negativo (contra). 

Nota 8 

Veja “Poll Analyses”, Section “Gallup Poll News Service”, The Gallup Organization, 
http:/www.gallup.com, 09/24/2001. 

Nota 9 

De forma mais geral, o parâmetro ϕ deveria depender da classe social: ϕ^J, para que algumas classes 
pudessem ser mais homogêneas que outras. No entanto, adotamos o mesmo parâmetro para as três 
classes com vistas a simplificar o modelo. 

Nota 10 

Votaram eletronicamente as vinte e seis capitais brasileiras, além dos municípios detentores de mais 
de 200 mil eleitores. 

Nota 11 

A correlação entre renda média mensal das famílias nos municípios e a taxa de analfabetismo é 
negativa e bem alta:  (-0,82) 
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Nota 12 

Quando nos referirmos aos gastos de 1998, portanto, estamos considerando a média dos gastos per 
capita entre 1999 e 2000. Para 1994, estamos considerando a média dos gastos per capita entre 1995 
e 1996 e finalmente para 2002 estamos nos referindo aos gastos médios per capita de 2003 e 2004. 

Nota 13 

Para a regressão de descontinuidade, utilizamos dados do censo de 2000 como proxy para 1998 já que 
o dado anterior era de 1991. Quando comparamos 1994, 1998 e 2002, então utilizamos também os 
dados anuais, divulgados a partir de 2001, do PIB dos municípios . Dessa forma, para 1994 utilizamos 
o PIB de 1991, para 1998 o de 2000 e para 2002, o próprio dado desse ano. 

Nota 14 

Os autores classificam ideologicamente apenas os 11 maiores partidos brasileiros. No entanto, 97% 
dos votos válidos para deputado federal nos municípios pertenciam a essa seleção. 

Nota 15 

A descrição completa das variáveis de controle utilizada na regressão de descontinuidade encontra-se 
no apêndice. 

Nota 16 

Veja ANGRIST & KRUEGER (1999) para um detalhamento maior da metodologia DD. 

Nota 17 

Desconsideramos os gastos entre 1997-2000 porque, apesar de poucos municípios votarem 
eletronicamente em 1996, nas eleições federais de 1998 o uso de VE foi relativamente alto e pode ter 
resultado, como supomos acima, em uma mudança nos gastos municipais baseada no impacto do seu 
uso. 
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Interação, dada pelo produto do Ln do PIB per capita e a Variável de Desigualdade (e.g. Gini de Renda). 

“Um coeficiente positivo na Variável de Interação, indica que o impacto negativo da desigualdade é 

maior” para valores baixos de PIB per capita. “Esse efeito atenua-se com o aumento do PIB” até o 

ponto em que o “efeito estimado da desigualdade torna-se positivo” (BARRO, 2008, p. 7): 

 

y𝑖,𝑡 = [𝛽2𝐺𝑖𝑛𝑖 + 𝛽3(𝐺𝑖𝑛𝑖 ∗ 𝑃𝐼𝐵)]                                                                              (18) 

 

4.1 MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS (MQO) EM PAINEL 

Por ser considerado o Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) estimou-se (15) pelo método MQO com 

AR(1). Os valores dos coeficientes da Variável de Desigualdade, apresentados na Tabela 1, sugerem 

efeito negativo da desigualdade no crescimento, para baixos valores de PIB per capita. Já os 

coeficientes com sinal positivo da Variável de Interação sugerem efeito contrário quando tem-se um 

PIB per capita elevado. Dessa forma, não rejeitou-se a presença de não-linearidade entre desigualdade 

e crescimento. 

Tabela 1 

Coeficientes das Variáveis de Desigualdade (MQO) 

Variável Gini L-Theil Pobreza Extr. Pobreza 10% Ricos/40% Pobres 

Desigualdade -0,861*** -0,729*** -0,009** 0,002 -0,006* 

Interação 0,0956*** 0,081*** 0,001** -0,000008 0,00002** 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 

 

4.2 MÉTODO MQO  COM EFEITOS-FIXOS EM PAINEL (EFEITOS-FIXOS) 

Buscando minimizar a possível presença de viés na estimação por MQO, advinda dos efeitos 

específicos, estimou-se (15) pelo método dos Efeitos-Fixos. Desse modo os efeitos individuais não 

observáveis foram controlados utilizando-se mais as séries temporais do que os cross-sections. Para 

tal, admitiu-se que esses efeitos são constantes no tempo e permitiu-se a correlação das variáveis 

condicionais com os mesmos. Observa-se, na Tabela 2, que houve mudança na magnitude dos valores 

dos coeficientes de desigualdade. Contudo, ainda não rejeita-se o efeito não-linear da desigualdade 

no crescimento. Isso é observado pelos sinais, negativo da Variável de Desigualdade e positivo na de 

Variável de Interação. 
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Tabela 2 

Coeficientes das Variáveis de Desigualdade (Efeitos-Fixos) 

Variável Gini L-Theil Pobreza Extr. Pobreza 10% Ricos/40% Pobres 

Desigualdade -3,429*** -1,983*** -0,021*** 0,004 -0,007* 

Interação 0,441*** 0,241*** 0,003*** -0,0000089 0,00002** 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 

4.3 MÉTODO GMM EM PRIMEIRA DIFERENÇA (GMM) 

Com vistas a mitigar o possível viés para baixo no estimador de Efeitos-Fixos, devido à possibilidade 

do estimador de covariância ser inconsistente, dado o fato da dimensão temporal do painel (15 anos) 

ser pequena e fixa, utilizou-se o método GMM. A equação (15) foi diferenciada em primeira ordem, 

resultando em uma nova equação livre dos efeitos fixos não observáveis. A endogeneidade presente 

nas variáveis explanatórias foi tratada pela utilização dos regressores defasados, em no mínimo dois 

períodos, como instrumentos da nova equação, conforme sugere-se na literatura. Admitiu-se que os 

erros não são serialmente correlacionados e os regressores foram predeterminados por ao menos um 

período. Os coeficientes exibidos na Tabela 3 apresentaram mudança na magnitude dos valores, 

comparados ao MQO e Efeitos-Fixos. Novamente a não-linearidade não foi rejeitada. 

Tabela 3 

Coeficientes das Variáveis de Desigualdade (GMM) 

Variável Gini L-Theil Pobreza Extr. Pobreza 10% Ricos/40% Pobres 

Desigualdade -10,756*** -7,956*** -0,041** 0,003 -0,0144** 

Interação 1,343*** 0,951*** 0,005** -0,000015 0,000038*** 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 

4.4   MÉTODO GENERALIZED METHOD OF MOMENTS SYSTEM (SYSTEM-GMM) 

Objetivando sanar o problema da fraca instrumentalização no método GMM (Teste de Sargan de 

sobre-identificação apresentou Valor-p da Estatística J 0,0000) estimou-se (15) por meio do System-

GMM por possuir melhores propriedades de amostra finita, devido à adição da condição de momento 

(11) as já estabelecidas no GMM. Nas novas regressões de (15) os níveis defasados foram usados como 

instrumentos para as primeiras diferenças. Já as primeiras diferenças defasadas foram empregadas 

como instrumentos para a equação em nível. Todos os instrumentos foram defasados em ao menos 

dois períodos, acompanhando a literatura. O System-GMM propiciou um menor ranking de 

345



 

 

O Efeito Da Desigualdade Da Distribuição De Renda No Crescimento Econômico 

                                                                                                   333 

instrumentos, relativo à estimação por GMM, minimizando a possibilidade de over-fitting. Nota-se na 

Tabela 4, que a não-linearidade na relação entre desigualdade e crescimento não foi rejeitada, dado 

os coeficientes negativos da variável de Desigualdade e positivos na de Interação. Os resultados foram 

significantes estatisticamente quando a desigualdade foi mensurada pelo Gini de Renda, L de Theil e 

Taxa de Extrema Pobreza. Desse modo, encontraram-se evidências de efeito positivo da desigualdade 

diante de um PIB per capita elevado e negativo quando o PIB per capita é baixo. Tais resultados são 

similares aos de Barro (2000; 2008) e Voitchovsky (2005). 

Tabela 4 

Coeficientes das Variáveis de Desigualdade System-GMM 

Variável Gini L-Theil Pobreza Extr. Pobreza 10% Ricos/40% Pobres 

Desigualdade -5,075*** -2,988* -0,022 0,011* -0,002 

Interação 0,678*** 0,359* 0,003 -0,00003* 0,000009 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 

A Taxa de Extrema Pobreza apresentou coeficiente positivo, enquanto sua variável de Interação exibiu 

valor negativo. Os sinais contrários às demais medidas conflui com a hipótese de Attanasio e Binelli 

(2003) de que, dado um cenário de extrema pobreza (entendida como um baixo nível de renda 

individual) a desigualdade exerce efeito positivo no crescimento. A concentração de renda, nesse 

ambiente, configura-se como condição suficiente para a acumulação de capital, físico e humano. À 

medida que a renda agregada se eleva verifica-se o efeito da incompletude dos mercados de crédito 

(Variável de Interação negativa). 

Acompanhando a metodologia proposta por Bond et al. (2001), na qual os autores arguem que pode-

se considerar que um estimador é consistente quando os coeficientes de 𝛽1 encontram-se no intervalo 

entre os valores resultantes das estimações por MQO e Efeitos-Fixos. Nota-se na Tabela 5, a título de 

exemplificação, que na regressão que adotou-se o método System-GMM e o Gini de renda o 𝛽1 =

−0,168797 ∈ (−0,234767, −0,124732). Na regressão com o L de Theil o 𝛽1 = −0,222484 ∈

(−0,230902, −0,128536), (com o L de Theil). Os demais intervalos podem ser calculados consultando 

a Tabela 5. 
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Tabela 5 

Coeficientes de 𝜷𝟏 MQO, System-GMM, Efeitos-Fixos e GMM 

Método Gini L-Theil Pobreza 
Extr. 

Pobreza 
10% Ricos/40% Pobres 

MQO 
-

0,12473*** 
-0,12854*** 

-

0,12021*** 
-0,105773** -0,10867** 

System-

GMM 

-

0,16879*** 

-

0,22248**** 

-

0,21169*** 
-0,184824** -0,193142* 

Efeito-Fixo 
-

0,23476*** 
-0,23090*** -0,23186 -0,1996*** -0,200268*** 

GMM 
-

0,34723*** 
-0,36032*** 

-

0,21423*** 
-0,21134*** -0,20982*** 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 

 

Bond et al. (2001, p. 7) ressaltam que se o coeficiente de 𝛽1, obtido pela técnica GMM, for “muito 

próximo ou inferior à estimativa de Efeitos-Fixos parece provável que a estimativa GMM é também 

enviesada para baixo, talvez devido aos instrumentos fracos”. A título de exemplificação, na regressão 

do Gini de Renda o |𝛽1| do estimador GMM, está a uma distância de |0,222505| do |𝛽1| obtido na 

estimação por MQO. Já a distância do |𝛽1| oriundo do estimador de Efeitos-Fixos é menor, sendo de 

|0,11247|. A única regressão na qual o 𝛽1 do GMM ficou entre os do MQO e do Efeitos-Fixos foi na de 

Taxa de Pobreza. No entanto, o coeficiente está mais próximo do de Efeitos-Fixos, relativo ao System-

GMM. 

Com o intuito de atestar a validade das variáveis instrumentais utilizadas, aplicou-se o Teste de Sargan 

para sobre-identificação. Os Valores-p da Estatística J na Tabela 6 sugerem que os instrumentos 

utilizados em todas as regressões que adotaram o System-GMM são válidos, ou seja, não se rejeitou a 

hipótese nula de que os instrumentos são não-correlacionados com o termo de erro (𝐶𝑜𝑣[𝑍𝑖
+𝜇𝑖] =

0), hipótese rejeitada no método GMM. 

Tabela 6 

Valores-P Teste de Sargan System-GMM e GMM 

Método Gini L-Theil Pobreza Extr. Pobreza 10% Ricos/40% Pobres 

System-GMM 0,226666 0,160055 0,112700 0,155834 0,141097 
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GMM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 

Desse modo as estimações do 𝛽1 pelo método System-GMM, conforme metodologia proposta por 

Bond et al. (2001) encontram-se no intervalo entre os resultantes do MQO e Efeitos-Fixos, como visto 

na Tabela 10. Pode-se notar de forma intuitiva na Tabela 5, que conforme apontado por Durlauf et al. 

(2005) a 𝑝 lim �̂�𝐸𝐹 < 𝑝 lim �̂�𝑆𝑌𝑆−𝐺𝑀𝑀 < 𝑝 lim �̂�𝑀𝑄𝑂. E por fim, como nota-se na Tabela 6, os resultados 

obtidos para o Teste de Sargan de sobre-identificação sugerem que os instrumentos mostraram-se 

válidos em todas as regressões nas quais empregou-se o método System-GMM. Tais fatos sugerem 

que a técnica System-GMM mostrou-se assintóticamente não enviesada com variáveis instrumentais 

válidas, condições tidas como suficientes para que um estimador seja consistente, conforme apontado 

por Hsiao (2003). Desse modo as hipóteses acerca dos efeitos da desigualdade no crescimento foram 

discutidas apenas com base nos resultados obtidos por esse estimador. 

4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS - MÉTODO SYSTEM-GMM 

Como já dito no tópico anterior a não-linearidade não foi rejeitada, como exposto na Tabela 7, 

corroborando com Voitchovsky (2005) e Barro (2000; 2008). 

Tabela 7 

Resultados das Regressões por System-GMM 

Amostra Ajustada: 1999 2009. Períodos: 11. Cross-sections: 27 Obs. Totais do Painel (balanceado): 

297 

Cross-section Fixo: Desvios Ortogonais      Matriz de ponderação dos instrumentos: White period 

Erros Padrão Robustos e Covariância: White period (no d.f. correction) 

Variável Dependente: Taxa de Crescimento do PIB 

Variáveis Independentes (1) (2) (3) (4) (5) 

Variável de Desigualdade.● -5,075*** -2,988* -0,022 0,011* -0,0024 

Variável de Interação.●● 0,678*** 0,359* 0,003 -0,00003* 0,000009 

Taxa de Crescimento PIB(-1) -0,169*** -0,222**** -0,212*** -0,185** -0,193* 

Taxa de Homicídios -0,000006 -0,0004 0,0025 0,0022 0,0015 

Escolaridade Média -0,011 0,01 0,015* 0,008 0,0135 

Taxa De Analfabetismo -0,02*** -0,021*** -0,007* -0,0033 -0,015*** 

Ln da Taxa de Fertilidade -0,179 -0,016 -0,247 -0,235 -0,31 
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Esperança de Vida -0,06*** -0,057*** -0,045*** -0,03** -0,057*** 

Grau de Abertura Econômica 0,356 0,427* 0,249 0,33** 0,324* 

(Receitas Públicas)/PIB 2,428*** 2,554*** 1,186** 1,4** 0,812(0,33) 

(Gastos Públicos)/PIB -1,647* -2,19*** -1,46*** -1,876*** -1,316** 

(Investimentos Públicos)/PIB -0,42 -0,956 -0,592 -0,645 -0,276 

Gastos Públicos com Educação -1,62 -2,82** -1,814 -2,99** -2,623 

Desv. Pad. da Regressão 0,091668 0,089557 0,087636 0,088629 0,088567 

Soma do Quadrado dos 

Resíduos 
2,386481 2,409556 2,181162 2,073738 2,227720 

Ranking de Instrumentos 27 27 27 27 27 

Desv. Pad. da Var. Dependente 0,089557 0,089557 0,089557 0,088849 0,089557 

Estatística J 17,57832 19,12963 20,58678 19,24400 19,66396 

Valor-p (Estatística J) 0,226666 0,160055 0,112700 0,155834 0,141097 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 

● (1) Gini de Renda; (2) L de Theil; (3) Taxa de Pobreza; (4) Taxa de Extrema Pobreza; (5) (10% 

Ricos)/(40% Pobres). 

*valores significativos p < .10; **valores significativos p < .05; *valores significativos p < .01. ●● 

Produto do( Ln do PIB) X (Desigualdade)Fonte: Elaboração Própria. 

Pode ser observado na Tabela 8, que a variável Esperança de Vida apresentou sinal negativo, resultado 

repetido em todas as demais técnicas de estimação adotadas nesse estudo, o que contraria a teoria 

do crescimento. Mesmo que usualmente assuma-se que a Esperança de Vida impacte positivamente 

no crescimento, por ser uma proxy para saúde, caso admita-se a hipótese da instabilidade social, o 

efeito tende a possuir sinal contrário. Isso decorre da violência resultante da falta de estabilidade 

social, aumentar os gastos com saúde e segurança, elevando o custo de vida geral dos indivíduos, além 

de direcionar recursos produtivos para atenuar os efeitos decorrentes do ambiente instável, 

confluente com Bourguignon (2004). 

Tabela 8 

Coeficientes da Variável Esperança de Vida 

Variável Gini L-Theil Pobreza Extr. Pobreza 10% Ricos/40% Pobres 

Esperança de 

Vida 

-

0,0603*** 

-

0,0567*** 

-

0,0448*** 
-0,0303** -0,0569*** 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 
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Para analisar a hipótese da incompletude dos mercados, observou-se os coeficientes das variáveis, 

Escolaridade Média e Analfabetismo, que constituem proxies para os efeitos da restrição do crédito 

no crescimento. Nota-se na Tabela 9 que, a Taxa de Analfabetismo exerce efeito negativo, não 

rejeitando a hipótese da incompletude dos mercados. Indivíduos que não possuem qualificação 

mínima têm o seu potencial produtivo subutilizado, mitigando o crescimento, corroborando com 

Carneiro e Heckman (2002) e Piketty (1997). 

Tabela 9 

Coeficientes das Variáveis, Escolaridade Média e Taxa de Analfabetismo 

Variável Gini L-Theil Pobreza Extr. Pobreza 10% Ricos/40% Pobres 

Escolaridade -0,010768 0,010359 0,015519* 0,007878 0,013517 

Analfabetismo 
-

0,02042*** 

-

0,02151*** 
-0,00662* -0,003328 -0,014882*** 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 

A hipótese da economia política foi testada pelas variáveis Receitas Públicas, Gastos Públicos, 

Investimentos Públicos e Gastos Públicos com Educação, os valores são apresentados na Tabela 10. 

Dado o Teorema do Eleitor Mediano, a desigualdade implica em maior demanda por políticas 

redistributivas, desestimulando poupança, investimento e trabalho. Essa hipótese não foi rejeitada, 

dado o efeito negativo dos Gastos Públicos o que corrobora com Alesina e Rodrik (1994). O sinal 

positivo das Receitas Públicas pode advir de sua correlação positiva com o crescimento, ou seja, à 

medida que a o PIB cresce maior é o montante arrecadado pelos impostos. Desse modo as evidências 

obtidas contradizem a ideia de que a redução da desigualdade por meio de políticas redistributivas é 

a característica que permite ao Brasil crescer à medida que reduz a desigualdade. 

Tabela 10 

Coeficientes das Variáveis Receitas, Gastos, Investimentos e Gastos com Educação Públicos 

Variável Gini L-Theil Pobreza Extr. Pobreza 10% Ricos/40% Pobres 

Receitas Públicas 2,4275*** 2,5542*** 1,186** 1,3999** 0,8119 

Gastos Públicos -1,6475* 
-

2,1894*** 

-

1,4592*** 
-1,8763*** -1,3161** 

Invest. Públicos -0,4204 -0,9561 -0,5920 -0,6448 -0,2761 

Educação Pública -1,6198 -2,8184** -1,8144 -2,9873** -2,6235 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 
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Nesse trabalho visou-se controlar dois efeitos com a inclusão do Grau de Abertura Econômica. 

Primeiro o de que sociedades com baixa estabilidade social possuem menor capacidade de resposta a 

choques internacionais. Segundo, dado os influxos de investimentos internacionais, os agentes 

econômicos passam a ter acesso à tecnologia de ponta. Como nota-se na Tabela 11, os coeficientes 

obtidos nas regressões com o L de Theil, Extrema Pobreza e (10% Ricos)/(40% Pobres) são positivos, 

corroborando com as evidências de Barro (2008) e Barro e Sala-I-Martin (1995) de que maior abertura 

econômica é benéfica ao crescimento. 

Tabela 11 

Coeficientes da Variável Grau de Abertura Econômica 

Variável Gini L-Theil Pobreza Extr. Pobreza 10% Ricos/40% Pobres 

Abertura 

Econômica 
0,35629 0,427269* 0,248703 0,330436** 0,323839* 

Nota. Fonte: Elaboração Própria. 

Por fim, observa-se na Tabela 12 que o efeito isolado da desigualdade no crescimento no Brasil, 

derivado de (18), mensurado pelo Gini de renda, mostra-se positivo, sugerindo que para os níveis de 

PIB per capita atuais (2009) a desigualdade é positiva para o crescimento. Para que o efeito negativo 

suplante o positivo seria necessário que o PIB assumisse o valor de R$ 1.789,54 (Ano-base 2000). Dado 

um intervalo de confiança (nível de confiança de 99%) a média do 𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 ∈ (0,71, 1,02), havendo 

fortes indícios, assim, de que esse seja positivo. 

Tabela 12 

Efeito da Desigualdade no Crescimento Derivado da Equação (18) – PIB 2009 (Ano-base 2000) 

Descrição PIB per 

capita 

Efeito  Descrição PIB per 

capita 

Efeito 

Break Even 

Negativo 

R$ 1.789,54 -2,2E-07 
 

Região Norte R$ 5.131,34 0,71377

3 

Break Even Positivo R$ 1.789,55 3,57E-06 
 

Acre R$ 5.161,12 0,71769

4 

Brasil R$ 8.169,78 1,02890

1 

 
Amapá R$ 5.706,41 0,78574

9 

Região Sudeste R$ 10.695,21 1,21141

2 

 
Amazonas R$ 7.060,66 0,93003

9 
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5. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa visou identificar o efeito da desigualdade no crescimento. De maneira distinta 

aos demais estudos, que valem-se em sua maioria de modelos com equação reduzida, estimou-se um 

modelo que incluiu variáveis de controle dos principais canais, apontados pela teoria, pelos quais a 

desigualdade afeta o crescimento. Devido a isso, acredita-se, que o controle dos efeitos indiretos da 

desigualdade no crescimento foi efetuado com maior acuidade. 

Partiu-se da premissa de que a desigualdade possui causalidade não-linear com o crescimento. Para 

verificar a existência de não-linearidade incluiu-se uma Variável de Interação, entre desigualdade e o 

Ln do PIB per capita, como um dos regressores. Os resultados corroboraram com os de Barro (2000; 

2008) e Voitchovsky (2005), com a desigualdade exercendo efeito positivo no crescimento para níveis 

de PIB per capita mais elevados (coeficiente da Variável de Interação) e efeito negativo nos de PIB 

baixo (coeficiente da Variável de Desigualdade). Isso contradiz a concepção teórica proposta por 

Bénabou (2000) e Galor (2010) de que o efeito da desigualdade no crescimento possui formato de U-

invertido, confluindo com o questionamento de Dominicis et al. (2008) a essa concepção. Dominicis et 

al. (2008) arguem que o contexto atual dos países em desenvolvimento é distinto do vivenciado pelos 

países desenvolvidos, no qual esse modelo pôde ser verificado. Isso decorre do fato dos influxos de 

investimentos internacionais permitirem aos indivíduos de baixa renda o acesso à tecnologia de ponta, 

mitigando os efeitos positivos que a desigualdade exerce na acumulação de capital físico, dado um 

baixo PIB per capita. Sendo assim a acumulação de capital humano seria a principal engrenagem do 

crescimento, mesmo sem a presença de um alto PIB per capita. 

Não rejeitou-se, também, a hipótese da incompletude dos mercados de crédito, diante dos 

coeficientes negativos e significantes estatisticamente, da Taxa de Analfabetismo, em todas as 

regressões que empregaram o método System-GMM. Desse modo, as evidências sugerem que, dada 

a impossibilidade de se investir em educação, devido ao crédito restrito, a parcela de indivíduos sem 

a qualificação mínima requerida pelo mercado, mitiga as taxas de crescimento do PIB per capita. O 

argumento da economia política, dado o Teorema do Eleitor Mediano, também não foi rejeitado. Os 

coeficientes dos Gastos Públicos mostraram-se negativos e significantes estatisticamente, mesmo 

mensurando-se a desigualdade por cinco medidas distintas. Assim, as evidências sugerem que a 

pressão exercida pela sociedade por mais políticas redistributivas, como forma de atenuar os efeitos 

da distinção de renda, implicam em um impacto negativo na taxa de crescimento. Isso contraria a 

concepção que a política redistributiva brasileira é a característica distintiva que permite ao país 
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crescer e reduzir desigualdade concomitantemente. Essa dinâmica parece advir do fato de que a 

desigualdade exerce efeito negativo no crescimento para níveis de baixo PIB per capita. 

A análise em um único país apresentou evidências de os problemas de comparabilidade de dados 

Atkinson e Brandolini (2009) e Banerjee e Duflo (2003) foram mitigados. Quanto a adoção de um 

modelo que incluiu variáveis de controle dos principais canais pelos quais a desigualdade pode afetar 

o crescimento mostrou-se eficiente diante do problema ressaltado por Voitchovsky (2005) de que à 

técnica econométrica pode influenciar o sinal do resultado obtido. Tanto as técnicas que valem-se 

mais da variação das séries temporais (tendem a indicar efeito positivo da desigualdade), quanto os 

métodos que utilizam mais os dados cross-section (tendem a indicar efeito negativo), apresentaram 

os mesmo sinais, apenas com diferença na magnitude do efeito. 

Foi possível, também, após estimar-se por quatro técnicas econométricas distintas, tecer 

considerações acerca dos estimadores. Corroborando com a literatura (BOND et al., 2001; DURLAUF 

et al., 2005), ao analisar os coeficientes do termo auto-regressivo, o método MQO em Painel com 

AR(1) apresentou viés para cima (NERLOVE, 1967; TROGNON, 1978; HSIAO, 2003). A técnica dos 

Efeitos-Fixos mostrou-se enviesada para baixo (NERLOVE, 1971; NICKELL, 1981; ANDERSON; HSIAO, 

1982). Já no estimador GMM, devido à fraca instrumentalização, obteve-se resultado próximo ao dos 

Efeitos-Fixos. Por fim a estimação por System-GMM, de forma intuitiva, apresentou evidencias de que 

atendeu aos critérios de consistências de (17) e do Teste de Sargan para de sobre-identificação. 

Admitindo-se a validade das premissas sobre a interação entre desigualdade, fertilidade e educação, 

tem-se um fato interessante para o caso brasileiro, que se sugere explorar-se em estudos futuros. 

Dado que os agentes econômicos com baixa renda possuem incentivos ao aumento do número de 

filhos, como forma alternativa para elevar a renda familiar, tem-se um efeito negativo no crescimento 

devido ao baixo acumulo de capital humano. As políticas redistributivas brasileiras ocasionariam um 

incentivo adicional a esse movimento. Pelo fato de programas como o Bolsa Escola condicionarem à 

assistência a frequência das crianças na escola, tem-se um desincentivo as famílias com baixa renda a 

buscarem qualificação fora da rede pública. Os coeficientes dos Gastos Públicos com Educação, na 

estimação pelo System-GMM, para o L de Theil (-2,818**) e para a Taxa de Pobreza Extrema (-

2,987**), mostram evidências que sugerem tal possibilidade. 
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