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Resumo: Este estudo examina o impacto da desigualdade de renda nos custos das eleições municipais no Brasil. 

Modelos de economia política sugerem que alta desigualdade de renda aumenta a doação para campanhas eleitorais. 

Para testar essa hipótese, usamos dados de painel para as eleições municipais brasileiras de 2004 a 2016. Os principais 

resultados obtidos de modelos de efeitos fixos sugerem que municípios mais desiguais tendem a apresentar eleições 

mais custosas. Tal resultado é particularmente importante para democracias jovens como o Brasil, já que indica que 

reduzir a desigualdade de renda pode contribuir para a estabilidade das instituições e a confiança no processo eleitoral. 
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Abstract: This paper examines the impact of income inequality on election costs in Brazil’s municipalities. 

Theoretical political economy models suggest that higher income inequality increases private contributions to electoral 

campaigns. To test this hypothesis, we use panel data from the Brazilian local elections from 2002 to 2016. The main 

results from fixed effects models suggest that more unequal municipalities tend to have more expensive elections. 

This is particularly important to young democracies like Brazil, as it indicates that reducing income inequality may 

contribute to institutional stability and trust elections.  
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Resumen: Este estudio examina el impacto de la desigualdad de ingresos en los costos de las elecciones municipales 

en Brasil. Los modelos de economía política sugieren que la alta desigualdad de ingresos aumenta las donaciones de 

campaña. Para probar esta hipótesis, utilizamos datos de panel para las elecciones municipales brasileñas de 2004 a 

2016. Los principales resultados obtenidos de los modelos de efectos fijos sugieren que los municipios más desiguales 

tienden a tener elecciones más costosas. Este resultado es particularmente importante para las democracias jóvenes 

como Brasil, ya que indica que la reducción de la desigualdad de ingresos puede contribuir a la estabilidad institucional 

y la confianza en el proceso electoral.  
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Uma das características fundamentais da distribuição de renda no Brasil é a sua profunda desigualdade. 

Apesar de ter caído no país até 2014, o índice de Gini3 voltou a crescer com a queda da renda dos mais 

pobres e o aumento da dos mais ricos a partir do final daquele ano (NERI, 2019). Por outro lado, o país 

também é uma democracia jovem, o que implica que a confiança no processo eleitoral é fundamental para 

a manutenção do sistema democrático (MOISÉS, 2010). 

O financiamento de eleições e a capacidade de grupos de interesse de formar lobbies tem um papel 

central nos resultados dos pleitos. No Brasil, campanhas - além de serem extremamente caras - eram 

financiadas até 2016 por pessoas jurídicas, o que desfavorecia uma representação mais igualitária nas 

instituições democráticas (SAMUELS, 2001). Ademais, Downs (1957a, b) já havia observado que em um 

mundo com informação imperfeita, lobbies tem poder de influência sobre eleitores. Nesse sentido, a 

desigualdade de renda, e as divergentes preferências por redistribuição de recursos que seu aumento podem 

causar, ganha importância no contexto do financiamento de campanhas eleitorais. Pode a desigualdade de 

renda ter algum impacto sobre o custo das eleições? 

Uma literatura mais recente busca responder essa pergunta. Bugarin et al. (2011) desenvolvem um 

modelo de economia política e mostram como desigualdade de renda pode afetar o financiamento de 

eleições, prevendo que sociedades mais desiguais tendem a ter campanhas mais caras. Bugarin (2012), 

Bugarin (2015) e Bugarin e Tanaka (2018) testam essa hipótese respectivamente para as eleições 

municipais brasileiras de 2004 e para as eleições da Câmara do Conselheiros no Japão e para as eleições 

municipais brasileiras de 2012. Em todos os casos, foi encontrada uma relação positiva de gastos eleitorais 

com o índice de Gini, reforçando que quanto mais desigual uma sociedade é, maior tende a ser o custo per 

capita das eleições. 

Este estudo busca estender os estudos anteriores introduzindo dados de painel para as eleições 

municipais brasileiras para prefeitos e vereadores. Os principais resultados confirmam as conclusões dos 

estudos previamente realizados, e apontam para uma relação positiva entre desigualdade de renda e gastos 

eleitorais. O restante deste estudo é organizado da seguinte maneira: a seção 2 discute brevemente o modelo 

de economia política que justifica a relação positiva entre desigualdade e financiamento eleitoral. As seções 

3 e 4 descrevem os dados de painel para as eleições municipais e a seção 5 contém o modelo econométrico 

aqui utilizado. Finalmente, as seções 6 e 7 apresentam os principais resultados e concluem o estudo 

apresentando algumas implicações de políticas públicas.  

2 Modelo 

 
3 O índice de Gini é um coeficiente comumente utilizado para medir desigualdade de renda. O índice varia de 0 a 1, onde 0 

corresponde à completa igualdade de renda e 1 à completa desigualdade. 



O modelo de competição eleitoral entre partidos, lobistas e eleitores em que se baseia este estudo 

pode ser consultado em detalhes em Bugarin, Portugal e Sakurai (2011), Bugarin (2012) e Bugarin (2015). 

A figura 1 descreve a implementação do jogo.  

 

Figura 1: Modelo de competição eleitoral.

 

Fonte: autores. 

 

De forma resumida, 2 partidos políticos (𝐴, 𝐵) que representam 2 classes sociais, ricos e pobres, 

anunciam uma certa quantidade (per capita) de um bem público 𝑔 a ser provida caso o partido ganhe as 

eleições. Como mostra a figura 2, cada partido possui uma plataforma preferida. Na figura, 𝑔𝐴
∗  e 𝑔𝐵

∗  são as 

plataformas preferidas do partido que representa ricos e os pobres, respectivamente, e 𝑔�̃� e 𝑔�̃� são suas 

políticas anunciadas. Há, porém, a possibilidade de ganhar votos da outra classe social ao influenciar 

eleitores por meio de propaganda política ou ao desviar da plataforma do partido ao caminhar em direção 

à plataforma do oponente. Em outras palavras, há um trade-off entre ideologia e votos. Quanto maior a 

desigualdade de renda, maior a diferença entre as plataformas preferidas dos partidos, pois maior a diferença 

na preferência pelo bem público 𝑔  (ricos preferem uma quantidade menor de 𝑔, pois pagam 

proporcionalmente mais por ele). 

Partidos anunciam suas 
plataformas.

Lobistas fazem contribuições.

Partidos usam contribuições para 
influenciar eleitores.

Fatores estocásticos que afetam 
as preferências dos eleitores são 

realizados.

Eleições.

Partido vitorioso implementa sua 
política.



Figura 2: Anúncio de plataformas. 

 

 

 

 

 

Lobistas dos dois lados preveem que caso o outro partido vença as eleições, uma política muito 

diferente das suas preferidas poderá ser implementada. Portanto, quanto maior a desigualdade de renda, 

mais os lobistas estarão dispostos a contribuir com o financiamento de campanhas de seus próprios partidos. 

Assim, maior desigualdade social implica em mais gastos eleitorais.  

 

3 Variáveis Dependentes 

 

Os dados referentes aos gastos eleitorais para eleições municipais foram coletados do site do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE)4. Os registros do TSE contêm dados individuais de despesas e receitas 

para cada candidato. Assim, cada entrada corresponde a um gasto (ou receita) declarado de um candidato 

em um determinado município. Os valores aqui utilizados foram obtidos por meio da agregação dos gastos 

dos candidatos por município por eleição deflacionados para reais de 2012. Deste modo, o valor para as 

receitas eleitorais para vereadores na cidade de São Paulo em 2012, por exemplo, é a soma de todas as 

receitas declaradas por todos os candidatos a vereador na cidade de São Paulo nesse mesmo ano. 

Campanhas eleitorais no Brasil recebem tanto recursos públicos quanto privados. O Fundo 

Partidário é uma das principais fontes de financiamento público de campanhas, e ganhou ainda mais 

importância em 2016, quando novas regras de financiamento eleitoral, que proibiram doações de pessoas 

jurídicas, passaram a valer. O financiamento privado é definido neste trabalho como a soma dos valores 

das doações de pessoas físicas (incluindo doações do próprio candidato a si mesmo) e de pessoas jurídicas 

(até 2012). De 2004 até 2016, o financiamento privado correspondeu respectivamente a 84%, 67%, 30% e 

39% da soma de todos os recursos eleitorais dos candidatos em nossa amostra. 

Este estudo utiliza dois painéis diferentes cobrindo as eleições municipais de 2004 a 2016. O 

primeiro painel cobre receitas privadas de campanha para prefeitos e o segundo para vereadores. 

Adicionalmente às receitas privadas, também foram utilizados os valores de baixas de recursos estimáveis, 

que não são doações em dinheiro, mas estimativas em valores monetários de bens e serviços doados a 

candidatos. Essa variável é importante, pois representa um gasto (e não uma receita) financiado totalmente 

 
4 Disponível em https://www.tse.jus.br/hotsites/pesquisas-eleitorais/prestacao_contas.html 

𝑔𝐴
∗  𝑔�̃� 𝑔�̃� 𝑔𝐵

∗  

← 𝐼𝑑𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎/𝑉𝑜𝑡𝑜𝑠 → ← 𝑉𝑜𝑡𝑜𝑠/𝐼𝑑𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 → 

Fonte: autores. 



com recursos privados. 

Recursos de baixas de estimáveis não são uma fatia grande dos gastos eleitorais para prefeitos 

(apenas 19%), mas representam cerca de 44% dos gastos de campanha de vereadores. A figura 5 mostra as 

proporções dos tipos de gastos (baixa de estimáveis v.s. gastos comuns) para 6 tamanhos de municípios. 

Até 2012, candidatos a vereadores de cidades pequenas eram altamente dependentes de recursos de baixas 

de estimáveis. 

A figura 3 plota o gasto eleitoral total agregado por eleitor em cada município. Já a figura 4 plota 

as doações privadas agregadas por eleitor em cada município. Ambos os gráficos sugerem que os gastos 

por eleitor nas regiões Centro-Oeste e Norte foram mais altos. Também é possível notar que eleições para 

prefeitos demandam mais recursos.  

As receitas privadas de campanha agregadas para prefeitos e vereadores foram divididas pela 

população e pelo número de eleitores de cada município (em milhares), formando as variáveis Pref/Hab, 

Pref/Ele, Ver/Hab e Ver/Ele. Para vereadores, a última variável ainda foi dividida pelo número de vagas 

em disputa, formando a variável Ver/Ele/Vag. As estimativas populacionais para cada município foram 

obtidas do IBGE5 e o número de eleitores e vagas do TSE. As variáveis dependentes utilizadas neste estudo 

são o logaritmo de base 10 das variáveis acima adicionadas do número 1 para evitar a perda de observações 

devido a municípios sem doações privadas. 

As variáveis baseadas em recursos de baixas de estimáveis foram calculadas exatamente como 

descrito anteriormente e são o logaritmo de base 10 das seguintes transformações: Be-Pref/Ele e Be-

Pref/Hab são as baixas de estimáveis de candidatos a prefeito por eleitores e habitantes. Be-Ver/Ele, Be-

Ver/Ele/Vag e Be-Ver/Hab são os recursos de baixas de estimáveis para candidatos a vereador por 

eleitores, eleitores por vaga e habitante. Assim, este estudo leva em conta dois períodos: de 2004 a 2016 

para as variáveis Pref/Hab, Pref/Ele, Ver/Hab, Ver/Ele e Ver/Ele/Vag e de 2008 a 2016 para as variáveis 

Be-Pref/Ele, Be-Pref/Hab, Be-Ver/Ele, Be-Ver/Ele/Vag e Be-Ver/Hab.  Note que essas variáveis estão 

disponíveis apenas para o período após 2008. A tabela 1 contém as estatísticas descritivas todas as variáveis 

dependentes utilizadas no estudo antes da aplicação do logaritmo.  

 

Tabela 1: Estatísticas descritivas para variáveis dependentes. 

 Obs. Média Desv. Padrão Mín 25% 50% 75% Máx 

Pref/Ele 20044 13261.5 15135.27 0 5161.51 9358.86 16443.43 964483 

Pref/Hab 20044 10279.71 12209.22 0 3846.08 7093.57 12688.01 689084.4 

Ver/Ele 20044 9316.31 14523.36 0 3925.25 6771.97 11567.27 1384005 

Ver/Ele/Vag 20044 985.59 1567.28 0 386.92 691.27 1229.85 153778.3 

 
5 Disponível em https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de -
populacao.html?=&t=downloads 



Ver/Hab 20044 7329.3 11374.02 0 2871.66 5064.91 8929.43 960563 

Be-Pref/Ele 15033 4003.81 9291.91 0 887.94 2278 4934.02 956359.5 

Be-Pref/Hab 15033 3146.71 6933.44 0 671.51 1757.2 3852.27 683280.5 

Be-Ver/Ele 15033 6521.31 11267.69 0 1942.21 3971.08 7969.91 838652.4 

Be-Ver/Ele/Vag 15033 686.67 1156.32 0 188.49 403.77 837.62 76241.13 

Be-Ver/Hab 15033 5198.3 9625.44 0 1460.99 3043.47 6229.57 670105.6 

Receitas privadas de campanha e baixas de estimáveis por habitante, por eleitor e por eleitor por vaga para prefeitos 

e vereadores (antes da aplicação do logaritmo e em reais constantes de 2012). Gastos de baixas de estimáveis só 

estão disponíveis a partir de 2008. Fonte: autores. 

  

Figura 3: Gasto de campanha total por eleitor 

 
(a) Prefeitos 



 
(b) Vereadores 

Valores em reais constantes de 2012 (milhares de reais). Fonte: autores. 

 

Figura 4: Doações privadas de campanha por eleitor 

 
(a) Prefeitos 



 
(b) Vereadores 

Valores em reais constantes de 2012 (milhares de reais). Fonte: autores. 

 

Figura 5: Proporção de gastos eleitorais para vereadores: baixas de estimáveis v.s. gastos comuns por ano 



 
Fonte: autores. 

 



4 Variáveis Independentes 

 

A principal variável explicativa é o índice de Gini. De acordo com o modelo desenvolvido em 

Bugarin (2012), deve haver uma relação positiva e significante entre o Gini e o custo das eleições. 

Contudo, o índice de Gini para os municípios brasileiros não é divulgado no mesmo ano em que ocorrem 

eleições municipais. Por esse motivo, este estudo usa dados da RAIS para estimar os coeficientes de Gini 

para os anos de interesse. Os detalhes podem ser encontrados no apêndice A. A RAIS contém dados sobre 

trabalho formal em todos os municípios brasileiros. Dado o tamanho da economia informal no Brasil, o 

coeficiente de Gini baseado em renda formal pode não ser uma média exata da desigualdade de renda no 

país. Contudo, dadas as limitações impostas pelos dados disponíveis, ela é utilizada aqui como uma proxy. 

A figura 6 mostra os índices de Gini estimados a partir da RAIS. Ela sugere uma maior desigualdade de 

renda na região Norte, apesar do país todo ser bastante desigual. 

Como este estudo utiliza estimação de efeitos fixos, variáveis invariantes no tempo não puderam 

ser utilizadas. Assim, nem todas as variáveis explicativas, descritas na tabela 2, são as mesmas usadas por 

Bugarin (2012), Bugarin (2015) e Bugarin e Tanaka (2018), que utilizam MQO para os municípios 

Brasileiros. A tabela 3 contém as estatísticas descritivas para as variáveis explicativas.  

 

Tabela 2: Descrição das variáveis explicativas.  

Variável Descrição 

Gini 

Índice de Gini obtido a partir dos estratos de renda média disponíveis na 

RAIS. O índice varia de 0 a 1, sendo que 0 representa completa igualdade e 1 

completa desigualdade. 

Renda 
O logaritmo de base 10 da renda municipal per capita em reais constantes de 

2012. O PIB municipal foi obtido do IBGE. 

GiniRenda 
O produto do Gini e do log da renda municipal. Essa variável controla pelo 

efeito da desigualdade nos gastos eleitorais a medida que o município cresce. 

Frag Educ 

O índice de fragmentação educacional. Essa variável é uma proxy para o 

quão heterogêneo é o eleitorado em termos educacionais. O índice é 

calculado como 1 − ∑ 𝜖𝑗
8
𝑗=1 , onde 𝜖𝑗  é a proporção de eleitores na classe j de 

8 diferentes níveis educacionais. Os níveis educacionais foram retirados do 

TSE, que contém o nível de instrução de um eleitor no momento em que ele 

se registra pela primeira vez ou quando ele atualiza seu registro. Se todos os 

eleitores possuem o mesmo nível educacional, o índice deve ser 0. Por outro 

lado, a variável assume valores altos se todos os níveis educacionais 



estiverem bem representados ao longo dos eleitores. 

Jovem 
O percentual de jovens com 16 e 17 anos entre os eleitores. Para essa faixa 

etária, o voto é opcional. 

Sênior 

O percentual de idosos com mais de 70 anos entre os eleitores. Para essa 

faixa etária, o voto é opcional. Tanto a variável Jovem quanto Sênior foram 

obtidas nas bases de dados do TSE. 

Frag Idade 

O índice de fragmentação de idade. É uma proxy para o quão heterogêneo é o 

eleitorado em termos de idade. O índice é calculado como 1 − ∑ 𝑣𝑗
211

𝑗=1  onde 

𝑣𝑗
2

 é a proporção de eleitores na classe j de 11 diferentes categorias de idade. 

Assim como o índice de fragmentação da educação, quanto maior o índice 

mais heterogêneo é o eleitorado em termos de grupos etários. 

Urbano A população urbana (em milhares) do município. 

Candidatos 
O número de candidatos concorrendo ao cargo de prefeito ou vereador (de 

acordo com o modelo) e seus quadrados. 

Eleitores O número de eleitores (em milhares) do município. 

Vagas 
O número de vagas em disputa nas eleições para vereadores. Essa variável se 

aplica apenas aos modelos para vereadores. 

Seg Turno 

Uma dummy que assume o valor 1 se há segundo turno nas eleições para 

prefeito. Segundos turnos só ocorrem em cidades com mais de 200 mil 

habitantes quando um candidato não consegue obter mais do que 50% dos 

votos. 

Reeleição Para prefeitos, é uma dummy que assume o valor 1 se um dos candidatos está 

concorrendo à reeleição. Para vereadores, é o número de candidatos 

concorrendo à reeleição. 

Reeleito 
Para prefeitos, é uma dummy que assume o valor 1 se o candidato à reeleição 

é reeleito. Para vereadores, é o número de candidatos reeleitos. 

 

Fonte: autores. 

 

 

 



 

Tabela 3: Estatísticas descritivas para variáveis explicativas (2004 – 2016).  

 Obs. Média Desv. Padrão Mín 25% 50% 75% Máx 

Gini 20044 0.58 0.05 0.5 0.55 0.56 0.59 0.92 

Renda 20044 1.02 0.32 0.24 0.76 1.02 1.24 2.89 

GiniRenda 20044 2.94 0.35 2.09 2.69 2.87 3.14 5.02 

Frag Educ 20044 0.75 0.04 0.45 0.73 0.76 0.78 0.86 

Jovem 20044 0.04 0.01 0 0.02 0.03 0.04 0.1 

Sênior 20044 0.07 0.02 0.01 0.06 0.07 0.08 0.2 

Frag Idade 20044 0.84 0.01 0.78 0.83 0.84 0.84 0.87 

Urbano 20044 3035.06 21050.56 16.83 288.41 650.16 1630.47 1192983 

ExecCandidatos 20044 2.94 1.29 1 2 3 3 16 

ExecCandidatos2 20044 10.31 11.65 1 4 9 9 256 

LegCandidatos 20044 74.4 80.03 9 34 53 85 1714 

LegCandidatos2 20044 11939.95 64217.67 81 1156 2809 7225 2937796 

Eleitores 20044 24.98 153.14 0.83 4.32 8.35 17.31 8886.32 

Vagas 20044 9.88 2.56 9 9 9 9 55 

Seg Turno 20044 0.01 0.09 0 0 0 0 1 

ExecReeleição 20044 0.49 0.5 0 0 0 1 1 

LegReeleição 20044 7.34 2.79 0 6 7 8 45 

ExecReeleito 20044 0.27 0.45 0 0 0 1 1 

LegReeleito 20044 3.71 1.97 0 2 4 5 33 

Fonte: autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6: Coeficientes de Gini para os municípios brasileiros 2004 – 2016. 

 

Fonte: autores. 

 



5 Estratégia empírica 

 

Em dados de painel, cada observação (pessoas, empresas, municípios etc.) é acompanhada ao longo 

do tempo. Aqui, o período é de quatro anos, de forma que há quatro observações para cada município. 

Painéis permitem eliminar o viés causado por um fator individual não observável que é invariante no tempo, 

o que não é possível em estimações de cross section. A correlação de tal fator com as outras variáveis 

explicativas determina o modelo de painel mais adequado. Se o fator for correlacionado com as demais 

variáveis explicativas, efeitos fixos é o modelo mais adequado. Se não houver correlação entre o fator não 

observável e as demais variáveis, a escolha costuma ser o modelo de efeitos aleatórios. Por fim, Pooled 

OLS é um modelo que ignora a estrutura de painel dos dados e estima coeficientes como um MQO. Todos 

os modelos apresentados a seguir são variações da seguinte especificação: 

𝑦𝑖,𝑡  =  𝛼 +  𝛽𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡  + 𝛤1𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡  + 𝛤2𝑌𝑖,𝑡  +  𝜇𝑖  + 𝜖𝑖,𝑡 

Onde 𝑦𝑖,𝑡 é o log do gasto ou receita de campanha no município 𝑖 no ano 𝑡. 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡 é o índice de 

Gini no município 𝑖 no ano 𝑡 e 𝛽 é o coeficiente de interesse, cujo sinal esperado é positivo. 𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 é o 

vetor de variáveis de controle descritas acima e 𝑌𝑖,𝑡 é um vetor com dummies de ano. Ambos os vetores 

possuem seus vetores de coeficientes correspondentes 𝛤1 e 𝛤2. 𝜇𝑖 é o efeito individual invariante no tempo, 

𝛼 é a constante e 𝜖𝑖,𝑡 é o termo de erro. 

 

6 Resultados 

 

Esta seção apresenta os resultados obtidos para os modelos com candidatos a prefeitos e vereadores. 

Especificações de pooled OLS, efeitos aleatórios e efeitos fixos foram testadas, mas apenas os resultados 

para efeitos fixos são mostrados, uma vez que os testes de Chow, Breusch-Pagan e Hausman (testes para a 

escolha de modelos de painel) indicaram que o modelo mais adequado é o de efeitos fixos. Ademais, o 

termo de erro foi clusterizado no nível municipal, já que o teste de Wald para heterocedasticidade em 

modelos de efeitos fixos indicou a presença de erros heterocedásticos. As estatísticas e os P-Valores dos 

testes podem ser consultados na tabela 7 no apêndice B.  

 

6.1 Prefeitos 

 

A tabela 4 mostra os resultados para as estimações com receitas privadas de campanha e baixa de estimáveis 

para prefeitos. Em parênteses, abaixo dos coeficientes estimados, são apresentados os erros padrões. As 

variáveis dependentes para as regressões 1, 2, 3, e 4 são respectivamente receitas privadas por eleitor, 



receitas privadas por habitante, baixa de estimáveis por eleitor e baixa de estimáveis por habitante. Em 

todos os casos, um teste F para as dummies de ano indicou que os efeitos fixos de ano deveriam ser mantidos 

(ver tabela 7 no apêndice B). 

Como esperado, o coeficiente estimado para o coeficiente de Gini é positivo e significante em todos 

os casos, indicando que desigualdade de renda afeta gastos e receitas de campanhas eleitorais positivamente. 

Esse efeito parece ser maior em termos populacionais do que em termos de eleitores, uma vez que os 

modelos 2 e 4 exibem coeficientes maiores do que os modelos 1 e 3. Como a variável dependente é o 

logaritmo de base 10 (e não o logaritmo natural) de um valor monetário, os coeficientes não podem ser 

interpretados como variação percentual. Na realidade, o coeficiente de 1.81 da regressão 1 nos diz que ao 

colocar todas as demais variáveis para seu valor mediano na amostra, um aumento de 0,01 no coeficiente 

de Gini implica em um aumento de 0,0015 no log das receitas privadas por eleitor para prefeitos em 2004. 

Essa diferença parece pequena, mas implica que uma queda de 0.25 pontos no coeficiente de Gini reduz as 

receitas privadas em aproximadamente R$ 0,65 por eleitor. É importante notar que neste caso não há 

motivos para preferir o logaritmo de base natural em detrimento de qualquer outra base, uma vez que a 

interpretação de variação percentual de regressões log-lineares é uma aproximação que é aplicável apenas 

a coeficientes pequenos6. Apesar da especificação deste estudo não ser exatamente a mesma utilizada em 

estudos anteriores dada a estrutura de painel dos dados (todos os estudos anteriores para o Brasil eram 

cross-sections), os resultados principais vão na mesma direção que Bugarin (2015) e Bugarin e Tanaka 

(2018). 

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 tem um coeficiente negativo e 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎  tem um coeficiente positivo, sugerindo não 

somente que candidatos recebem mais doações em municípios mais ricos, mas que o efeito da desigualdade 

de renda tende a diminuir gradativamente à medida que um município enriquece. 𝐹𝑟𝑎𝑔𝐸𝑑𝑢𝑐 também tem 

um coeficiente positivo, sugerindo que cidadãos em municípios com níveis educacionais mais heterogêneos 

tendem a doar mais. Isso tende a reforçar os resultados, uma vez que é de se esperar que desigualdade de 

renda e fragmentação educacional tenham correlação alta. Também é interessante notar que 𝐽𝑜𝑣𝑒𝑚  e 

𝑆ê𝑛𝑖𝑜𝑟 são positivamente correlacionados com contribuições privadas. Como jovens e idosos acima de 70 

anos não são obrigados a votar, candidatos podem ter de gastar mais recursos para atrair votos de eleitores 

de tais grupos etários. O número de candidatos também é positivamente correlacionado com custos de 

campanha. Isso é esperado, uma vez que mais candidatos geram mais competição, aumentando os custos 

 
6 A relação entre 𝑙𝑜𝑔10(𝑥) e 𝑙𝑛(𝑥) é que 𝑙𝑜𝑔10(𝑥) =

𝑙𝑛(𝑥)

𝑙𝑛(10)
=

𝑙𝑛(𝑥)

2,3
. Assim, se a regressão 1 fosse estimada com 𝑙𝑛(𝐸𝑥𝑒𝑐𝑃𝑒𝑟𝑉𝑜𝑡) 

como variável dependente, o coeficiente estimado para a variável Gini seria de 1,81 ∗ 2,3 = 4.16, com as mesmas estatísticas t e 

P-Valores. A vantagem do uso de 𝑙𝑜𝑔10(𝑥) é que a base 10 facilita a interpretação de valores preditos. Suponha que, ao substituir 

valores numéricos nas variáveis explicativas do modelo 1, obtenhamos 𝑙𝑜𝑔10(𝐸𝑥𝑒𝑐𝑃𝑒𝑟𝑉𝑜𝑡)  =  4,5 . Se soubermos que 

𝑙𝑜𝑔10(10000)  =  4 e que 𝑙𝑜𝑔10(100000) = 5 , é fácil notar que 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑃𝑒𝑟𝑉𝑜𝑡 ≈ 30000. 



das eleições. Esse efeito, porém, decresce a medida que o número de candidatos aumenta muito, uma vez 

que o coeficiente estimado para 𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠2 é negativo. 

As variáveis 𝑅𝑒𝑒𝑙𝑒𝑖çã𝑜 e 𝑅𝑒𝑒𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜 apresentam sinais diferentes. Era esperado que a presença de 

candidatos à reeleição tenderia a reduzir custos de campanha devido às vantagens que estar no cargo 

proporcionam. Contudo, esse não foi o caso para as regressões 1 e 2. Uma possível explicação é que um 

candidato à reeleição aumenta a competição, uma vez que um candidato a mais representa um aumento 

expressivo no número de concorrentes (ao menos 75% de todos os municípios tiveram até 3 candidatos a 

prefeito). No caso dos que de fato conseguem se reeleger, as vantagens de estar no cargo podem de fato 

reduzir a necessidade de doações. Outra explicação é que alguns candidatos à reeleição preveem que podem 

perder as eleições e tendem a gastar mais em suas campanhas, fazendo com que suas bases aumentem o 

volume de doações. Nesse caso, o efeito para prefeitos não reeleitos domina o dos reeleitos em termos de 

contribuições privadas.  

 

Tabela 4: Resultados das estimações das eleições para prefeito - efeitos fixos. 

  (1) (2) (3) (4) 

Pref/Ele Pref/Hab Be-Pref/Ele Be-Pref/Hab 

Gini 
1.81***    4.07*** 

(0.67) (0.66) 

4.31*** 

(1.30) 

5.83*** 

(1.28) 

GiniRenda -0.33**    -0.81*** -0.85*** -1.16*** 

 (0.14) (0.14) (0.27) (0.26) 

Renda  0.18** 0.55*** 0.66*** 0.89*** 

 (0.09) (0.09) (0.17) (0.17) 

Frag Educ 0.85***    0.93*** 4.08*** 3.91*** 

 (0.30) (0.30) (0.59) (0.57) 

Jovem 3.55***    3.20*** 2.87 2.81 

 (1.02) (1.01) (1.86) (1.82) 

Sênior 1.52***    2.44*** 2.45** 3.30*** 

 (0.56) (0.55) (1.05) (1.03) 

Frag Idade -1.01 -0.02 3.41 4.12 

 (1.54) (1.52) (2.91) (2.86) 

Urbano 0.00 0.00 0.00 0.00 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Candidatos 0.13***    0.13*** 0.19*** 0.18*** 



 (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) 

Candidatos2 -0.01***   -0.01*** -0.01*** -0.01*** 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Eleitores -0.00***   -0.00*** -0.01*** -0.00*** 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Seg Turno 0.08 0.07 -0.01 -0.02 

 (0.05) (0.05) (0.08) (0.08) 

Reeleição 0.03***    0.04*** 0.02 0.02 

 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

Reeleito -0.05***   -0.05*** -0.09*** -0.09*** 

 (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) 

Constante 3.28** 1.96 -3.80 -4.61* 

 (1.27) (1.25) (2.42) (2.38) 

𝑂𝑏𝑠. 20044 20044 15033 15033 

𝑟2 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 0.06 0.08 0.15 0.16 

𝑟2 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 0.05 0.07 0.03 0.04 

𝑟 2𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 0.06 0.10 0.02 0.03 

𝜎𝑢 0.37 0.43 0.93 0.97 

𝜎𝑒 0.44 0.43 0.60 0.59 

𝜌 0.42 0.50 0.71 0.73 

Dummies ano Sim Sim Sim Sim 

Modelos para eleições para prefeitos - coeficientes estimados por efeitos fixos. Variáveis dependentes são: Pref/Ele - receitas 

privadas de prefeitos por eleitor, Pref/Hab - receitas privadas de prefeitos por habitante, Be-Pref/Ele - baixa de estimáveis de 

prefeitos por eleitor e Be-Pref/Hab - baixa de estimáveis de prefeitos por habitante. Erros padrões robustos entre parênteses, *p < 

0.1, **p < 0.05, ***p < 0.01. Fonte: autores.  

 

6.2 Vereadores  

 

A tabela 5 mostra os resultados das estimações de efeitos fixos para as eleições para vereadores. 

As variáveis dependentes para as regressões de 5 a 10 são respectivamente o logaritmo de base 10 de 

doações privadas por eleitor, doações privadas por eleitor por vaga, doações privadas por habitante, baixas 

de estimáveis por eleitor, baixas de estimáveis por eleitor por vaga e baixas de estimáveis por habitante. 

Em todos os casos, o coeficiente estimado para a variável Gini é positiva e significante ao nível de 1%, 

reforçando os resultados obtidos para prefeitos. O coeficiente de 1.86 da regressão 5 nos diz que ao colocar 

todas as demais variáveis para seu valor médio na amostra, um aumento de 0.01 no coeficiente de Gini 

implica em um aumento de 0.00092 no log das receitas privadas por eleitor para vereadores em 2004. Assim, 

uma diminuição de 0.25 no coeficiente de Gini implica em uma queda de R$ 0,28 por eleitor nas receitas 



privadas de vereadores. 

Para as variáveis de controle, os sinais dos controles são bastante similares aos da tabela 4, com 

algumas diferenças. Para o caso dos vereadores, candidatos à reeleição tendem a aumentar o volume de 

doações privadas, mas reduzir o de baixas de estimáveis. Como candidatos a vereador tendem a depender 

mais de baixas de estimáveis do que candidatos ao cargo de prefeito, doações diretas de bens ou serviços 

podem ser recursos mais acessíveis para aqueles candidatos que não podem contar com as vantagens de já 

estar no cargo. Finalmente, o número de vagas em disputa afeta o volume de doações privadas e de baixas 

de estimáveis negativamente. Isso pode ser explicado em termos de competição: quanto mais vagas, menos 

acirrada é a competição entre os candidatos.  

 

Tabela 5: Resultados das estimações das eleições para vereadores - efeitos fixos. 

  (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Ver/Ele Ver/Ele/Vag Ver/Hab Be-Ver/Ele Be-Ver/Ele/Vag Be-Ver/Hab 

Gini 1.861*** 1.901*** 4.160*** 3.794*** 3.345*** 5.405*** 

 (0.586) (0.586) (0.583) (1.033) (0.910) (1.025) 

GiniRenda -0.345*** -0.354*** -0.834*** -0.752*** -0.669*** -1.086*** 

 (0.118) (0.118) (0.117) (0.208) (0.184) (0.206) 

Renda 0.316*** 0.320*** 0.688*** 0.490*** 0.443*** 0.731*** 

 (0.078) (0.078) (0.077) (0.132) (0.118) (0.131) 

Frag Educ 0.967*** 0.941*** 1.032*** 3.805*** 3.379*** 3.618*** 

 (0.259) (0.259) (0.254) (0.492) (0.420) (0.482) 

Jovem 0.986 0.938 0.652 1.464 1.401 1.439 

 (0.968) (0.968) (0.954) (1.630) (1.390) (1.607) 

Sênior -0.982* -0.983* -0.082 1.782** 1.278* 2.552*** 

 (0.535) (0.536) (0.528) (0.836) (0.724) (0.821) 

Frag Idade 1.014 1.030 1.959 1.985 1.880 2.826 

 (1.356) (1.356) (1.342) (2.345) (2.046) (2.314) 

Urbano 0.000 0.000 -0.001** 0.001** 0.001** 0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Candidatos 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 



Candidatos2 -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000** -0.000** -0.000*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Eleitores -0.001** -0.001** -0.000 -0.003*** -0.003*** -0.002*** 

 (0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) 

Vagas -0.012*** -0.047*** -0.014*** -0.033*** -0.065*** -0.036*** 

 (0.003) (0.003) (0.003) (0.005) (0.004) (0.005) 

Reeleição 0.047** 0.050** 0.051*** -0.073** -0.063** -0.076** 

 (0.020) (0.020) (0.019) (0.037) (0.032) (0.037) 

Reeleitos 0.051** 0.053** 0.058*** 0.084** 0.076** 0.099*** 

 (0.023) (0.023) (0.022) (0.038) (0.033) (0.037) 

Constante 1.649 1.010 0.388 -1.371 -1.525 -2.284 

 (1.109) (1.110) (1.099) (1.952) (1.702) (1.927) 

𝑂𝑏𝑠. 20044 20044 20044 15033 15033 15033 

𝑟2 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 0.181 0.168 0.214 0.092 0.116 0.108 

𝑟2 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 0.076 0.109 0.096 0.020 0.066 0.035 

𝑟2 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 0.026 0.095 0.071 0.016 0.075 0.034 

𝜎𝑢 0.346 0.348 0.405 0.596 0.545 0.633 

𝜎𝑒 0.374 0.374 0.369 0.481 0.417 0.475 

𝜌 0.461 0.464 0.547 0.606 0.630 0.639 

Dummies Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Modelos para eleições para vereadores - coeficientes estimados por efeitos fixos. Variáveis 

dependentes são: Ver/Ele - receitas privadas de vereadores por eleitor, Ver/Ele/Vag - receitas 

privadas de vereadores por eleitor por vaga, Ver/Hab - receitas privadas de vereadores por habitante, 

Be-Ver/Ele - baixa de estimáveis de vereadores por eleitor, Be-Ver/Ele/Vag - baixa de estimáveis 

de vereadores por eleitor por vaga e Be-Ver/Hab - baixa de estimáveis de vereadores por habitante. 

Erros padrões robustos entre parênteses, *p < 0.1, **p < 0.05, ***p < 0.01. Fonte: autores.  

 

 

7 Discussão 

 

As figuras 7 e 8 contém, para cada ano da amostra, as médias da despesa por eleitor e da receita 

privada por eleitor dos 100 municípios menos desiguais e dos 100 municípios mais desiguais. É possível 

notar que em todos os casos, a média de despesas/receitas é sempre maior para os municípios com maior 

desigualdade de renda. Tal efeito não pode ser considerado causal, mas pode ser um indicativo da relação 

positiva entre desigualdade de renda e gastos eleitorais. 



Utilizando os coeficientes obtidos nas estimações acima, a tabela 6.3.1 Contém, em reais de 2012, 

o efeito do aumento de 0,1 pontos do Gini, no valor absoluto das variáveis dependentes para cada regressão7. 

Os valores foram obtidos ao colocar todas as outras variáveis em seus valores medianos. O valor 0,25 da 

linha (1) e coluna 2004, por exemplo, indica que em 2004, um aumento/diminuição de 0.1 no Gini 

implicaria em uma elevação/queda de R$ 0,25 na receita privada por eleitor dos prefeitos. Note que é 

possível que o efeito seja negativo, uma vez que o coeficiente da interação do índice de Gini com a renda 

per capita é negativo.  

Figura 7: Prefeitos - média da despesa e receita privada por eleitor para os 100 municípios mais/menos desiguais 

 

(a) Despesa total por eleitor 

 
7 No modelo (1), por exemplo, a variável dependente é o logaritmo da receita privada por milhares de eleitores. Suponha que ao 

substituir valores numéricos do lado direito da regressão (1) obtenhamos o valor 𝑥. Portanto, efeito no nível da receita privada 

por eleitor é: 𝑙𝑜𝑔10 =
𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎
𝑒𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

1000

= 𝑥 → 10𝑥 =
1000∗𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎

𝑒𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
→

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎

𝑒𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
=

10𝑥

1000
. Suponha agora que 𝑥(+0,1) é o valor obtido ao 

substituir os mesmos valores do lado direito da regressão (1), com a diferença de que o índice de Gini é 0,1 pontos maior que 

anteriormente. O impacto da mudança do índice de Gini no nível da receita privada por eleitor é então: 
10

𝑥(+0,1)

1000
−

10𝑥

1000
. 

 

 

 



 

(b) Despesa privada por eleitor  

Fonte: autores.  

Figura 8: Vereadores - média da despesa e receita privada por eleitor para os 100 municípios mais/menos desiguais 

 

(a) Despesa total por eleitor  



 

(b) Receita privada por eleitor  

Fonte: autores. 

 

Tabela 6: Efeitos de um aumento de 0,1 no Gini sobre o valor absoluto das variáveis dependentes 

Ano (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2004 0.25 0.01   0.11 0.01 -0.02    

2008 0.35 0.01 0.06 0 0.22 0.02 -0.03 0.02 0 -0.03 

2012 0.41 0.01 0.06 0.01 0.28 0.03 -0.04 0.03 0 -0.05 

2016 0.28 0.01 0.02 0 0.22 0.02 -0.03 0.01 0 -0.02 

Efeitos de um aumento de 0,1 pontos no Gini sobre o nível (em unidades) das variáveis 

explicativas para cada regressão.  

Fonte: autores.  

 

 

7 Conclusão 

 

O presente estudo foi motivado por uma parte da literatura preocupada com o financiamento de 

gastos eleitorais. Mostramos como a desigualdade de renda dentro dos municípios brasileiros pode ser uma 

das possíveis causas para o alto custo das eleições no Brasil. Para isso, utilizamos um painel de 2004 a 2016 

que cobre 4 eleições municipais e que contém receitas privadas e gastos de baixas de estimáveis (estimativas 

em reais de bens e serviços doados a candidatos) agregados por município e por cargo em disputa 



(vereadores e prefeitos). 

Os modelos de Efeitos Fixos indicaram que o índice de Gini da renda formal, estimado com dados 

da RAIS, é positivamente correlacionado com doações privadas de campanha e com gastos de baixas de 

estimáveis. Uma possível crítica ao presente estudo é a falta de uma variável de explicativa que controle 

pelo efeito do Programa Bolsa Família, que contribuiu fortemente para a redução da desigualdade no país 

(BARROS 2007). Em estimações preliminares, o número de beneficiários do Bolsa Família foi utilizado 

como variável de controle, mas sua inclusão acarretava na perda de muitas observações. Por esse motivo, 

os resultados aqui apresentados não incluem tal variável. 

As evidências aqui encontradas contribuem para o debate acerca da desigualdade de renda no Brasil 

e em outras democracias jovens. Campanhas que demandam mais recursos criam ambientes que favorecem 

candidatos cujas bases eleitorais possuem mais meios para contribuir, mas que pedem em troca uma 

provisão menor de bens públicos, estimulando a criação de políticas públicas menos distributivas. 

Especialmente em um país com índices de desigualdade de renda historicamente altos como o Brasil, 

manter a estabilidade institucional e a confiança dos cidadãos no processo eleitoral passa pela redução da 

desigualdade de renda. 

Este estudo econométrico utilizou gastos e receitas eleitorais de eleições municipais brasileiras. 

Porém, eleições em outras esferas de governo, em especial para o governo nacional foram deixadas de fora. 

Além disso, estudos similares para democracias já consolidadas também podem trazer novas evidências 

acerca da relação entre desigualdade e gastos eleitorais. Essas são sugestões que deixamos para pesquisas 

futuras.  
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Apêndice A: Coeficiente de Gini dos municípios brasileiros 



 

Os coeficientes de Gini para os municípios brasileiros foram estimados pela diferença relativa de média 

para dados ordenados, como em Glasser (1962) e Dixon et al. (1987):  

𝐺 =
∑ (21 − 𝑛 − 1)𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Onde 𝐺 é o coeficiente de Gini, 𝑥 é um valor de renda observada, 𝑛 é o número de valores e 𝑖 é o ranking 

dos valores em ordem ascendente. Para obter um estimador não viesado, os valores foram multiplicados 

por 𝑛/(𝑛 −1).  

 

Apêndice B: Testes 

Os testes para a escolha do melhor modelo de painel utilizados foram os de Chow, Breusch-Pagan e 

Hausman. As estatísticas e P-Valores são mostrados na tabela 7 são respectivamente, F para o teste de 

Chow, chibar2 (Stata) para o de Breusch-Pagan e F para Hausman. Em todos os casos, o melhor modelo 

foi o de efeitos fixos. A tabela também contém um teste F para as dummies de ano e o teste de Wald para 

heterocedasticidade. Nesse caso a estatística é Chi quadrado.  

Tabela 7: P-Valores e estatísticas para os testes de Chow, Breusch-Pagan, Hausman, dummies de ano e Wald 

 Chow Breusch-Pagan Hausman Dummies de Ano Wald 

Modelo P-Valor Estatística P-Valor Estatística P-Valor Estatística P-Valor Estatística P-Valor Estatística 

1 0 2.12 0 1326.65 0 13.55 0 233.30 0 1.7e+08 
2 0 2.17 0 1390.06 0 66.22 0 268.11 0 4.5e+07 
3 0 1.84 0 625.42 0 13.87 0 437.33 0 1.4E+09 
4 0 1.87 0 625.42 0 15.48 0 484.31 0 2.8E+09 
5 0 2.43 0 1918.15 0 82.86 0 371.7 0 3.70E+07 
6 0 2.43 0 1903.40 0 25.93 0 372.99 0 2.10E+07 
7 0 2.50 0 2029.78 0 95.16 0 410.19 0 3.20E+07 
8 0 2.28 0 1265.84 0 13.23 0 323.67 0 7.30E+10 
9 0 2.53 0 1610.75 0 14.70 0 415.93 0 2.40E+09 

10 0 2.30 0 1265.84 0 18.12 0 368.21 0 2.40E+10 

Fonte: autores. 


