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Motivação partidária nas transferências intergovernamentais: 

Evidência empírica, efeitos políticos e econômicos, e lógica eleitoral 

Maurício S. Bugarin      Ivan F. S. Ferreira 

Resumo 

Este artigo discute o fenômeno das transferências intergovernamentais politicamente 

motivadas, segundo o qual uma esfera superior da administração pública (governo federal ou 

estadual) transfere maiores recursos às esferas inferiores (estados ou municípios) quando o 

mesmo partido ocupa os executivos de ambas as esferas. Mostra, primeiramente, que se trata 

de um fenômeno recorrente no mundo em geral e no Brasil em particular. Em seguida discute 

seus efeitos tanto no equilíbrio eleitoral subnacional, como no desempenho da administração 

pública. Finalmente, constrói um modelo de economia política que explica a lógica eleitoral 

por trás desse fato estilizado. 

Palavras-chave: Transferências partidárias, federalismo fiscal, competição eleitoral 

Partisan intergovernmental transfers: empirical evidence,  

political and economic effects, and the electoral rationale 

Abstract 

This article discusses the stylized fact of politically motivated intergovernmental transfers, 

according to which a higher level of public administration (federal or state government) 

transfers greater resources to the lower levels (states or municipalities) when the same party 

holds the Executive of both levels. First, it shows that it is a pervasive phenomenon in the 

world in general and, in Brazil in particular. Then, it discusses its effects on subnational 

electoral equilibria and on the performance of public administration. Finally, it builds a 

political economy model that explains the electoral rationale behind this stylized fact.  
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Motivación partidaria en las transferencias intergubernamentales: 

Evidencia empírica, efectos políticos y económicos, y lógica electoral 

Resumen 

En este artículo se analiza el fenómeno de las transferencias intergubernamentales con 

motivación política, según el cual un nivel superior de la administración pública (gobierno 

federal o provincial) transfiere mayores recursos a los niveles inferiores (provincias o 

municipios) cuando un mismo partido ocupa el Ejecutivo de ambos niveles. Primero, muestra 

que es un fenómeno resiliente en el mundo en general y en Brasil en particular. Luego analiza 

sus efectos tanto en el equilibrio electoral subnacional como en el desempeño de la 

administración pública. Finalmente, construye un modelo de economía política que explica 

la lógica electoral detrás de este hecho estilizado. 
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1. Introdução 

Os cidadãos brasileiros são convocados às urnas a cada dois anos, seja para eleger seus 

prefeitos e vereadores, seja para eleger seus deputados, senadores, governadores e 

presidente. A cada eleição, invariavelmente pululam reportagens denunciando o 

favorecimento de municípios do mesmo partido do presidente ou do governador nas 

transferências voluntárias1. O fenômeno, conhecido como “transferências partidárias”, 

segundo o qual o governo federal (respectivamente, estadual) transfere mais recursos a 

municípios do mesmo partido que o presidente (respectivamente, governador), tem sido 

o foco de muitos estudos acadêmicos no Brasil e no exterior. Este artigo tem por objetivo 

discutir as transferências partidárias sob três óticas complementares.  

Em primeiro lugar, a seção 2 apresenta uma revisão seletiva da literatura empírica 

mostrando evidências econométricas do fenômeno no mundo e no Brasil, de forma a 

explicitar sua universalidade.  

Em segundo lugar, seção 3 descreve o modelo de economia política desenvolvido em 

Ferreira e Bugarin (2005 e 2007) que estende o modelo original de Rogoff (1990) para 

incluir o efeito das transferências partidárias, mostrando que esse fenômeno pode destruir 

por completo o efeito benéfico do ciclo político de negócios, identificado por Rogoff, de 

seleção de políticos competentes. Ademais, discute as consequências para o equilíbrio 

eleitoral subnacional, para o bom funcionamento da economia e da administração pública 

e para o atingimento dos objetivos teóricos de equalização das transferências 

intergovernamentais.  

Em seguida, a seção 4 apresenta contribuição inédita de construção de um modelo de 

economia política que explica por que é ótimo para um presidente ou governador enviesar 

a distribuição das transferências voluntárias no sentido de favorecer os municípios em 

que seu partido ocupa a prefeitura, de forma a maximizar suas chances de reeleição.   

Finalmente, a seção 5 conclui o trabalho, apresentando as vias abertas nesta linha de 

pesquisas. 

 

2. A evidência empírica 

Iniciamos esta seção apresentado uma seleção representativa de estudos que evidenciam 

 
1 Bragon (2004), Bragon (2007), Brandt (2004), Portinari (2020). 
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o fato estilizado das transferências partidárias no mundo. 

 

2.1. A evidência internacional 

O fenômeno das transferências partidárias foi notado há quase 50 anos quando Wright 

(1974) mostrou evidência estatística de que a distribuição de recursos do programa de 

recuperação econômica da crise de 1930 do governo americano, o “New Deal”, favorecia 

regiões em que o partido do presidente recebia mais votos.  

Ansolabehere e Snyder (2006) em cuidadoso estudo econométrico encontra evidência de 

que “os partidos no poder enviesam as distribuições de fundos em favor das regiões que 

lhes dão mais forte apoio eleitoral” (tradução própria). Mais recentemente, Garofalo 

(2019) corroborou os resultados anteriores, mas encontrando também evidência do 

fenômeno conhecido como “Strategic partisan transfers”2, segundo o qual o enviesamento 

das transferências para regiões “aliadas” somente se dá quando o governador do estado 

correspondente não é, ele mesmo, aliado do presidente.  

Para a Rússia tanto Popov (2004) com um modelo estático (cross-section) quanto 

Jorocinska (2010) com um modelo dinâmico (painel) concluem que as transferências do 

governo central aumentavam para as regiões em que o presidente Yeltsin recebia maiores 

percentuais de votos, abarcando o período de 1995 a 2001.  

Para o México, Kraemer (1997) analisa as transferências do governo nacional aos estados 

em 1986 e em 1992, concluindo que “estados leais ao PRI (partido no poder) receberam, 

ceteris paribus, mais fundos per capita do que estados dirigidos pela oposição” (tradução 

própria).  

Para a Índia, Khemani (2007) constrói uma base de dados de transferências discricionárias 

do governo nacional para os governos estaduais no período de 1972 a 1995, e chega à 

conclusão, usando vários modelos alternativos, de que quando o governo estadual 

pertence ao mesmo partido do presidente, o estado recebe maiores transferências. Vale 

notar que o artigo também conclui que as verbas distribuídas por agências independentes 

que implantam as transferências constitucionais não seguem esse padrão. 

 
2 O termo foi cunhado em Bugarin e Marciniuk (2017) para o caso do Brasil, conforme será visto mais à 

frente. 
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Para a Espanha, Solé-Ollé e Sorribas-Navarro (2008) lançam mão de uma base de dados 

de transferências voluntárias aos municípios oriundas de três diferentes esferas de 

governo que os incluem: o governo nacional, o governo regional e o governo “local 

superior” (upper-local). O período estudado é de 1993 a 2003 e são feitas análises de 

diferenças-em-diferenças e de diferenças-triplas (triple diferences). As autoras encontram 

que “alinhamento partidário tem um efeito positivo considerável sobre o montante 

recebido pelos municípios” (tradução própria). 

Para Portugal, Veiga e Pinho (2007) estuda um período longo de 1974 a 2002 que envolve 

um subperíodo classificado como de “democracia nova” de 1974 a 1988 e um segundo 

subperíodo de democracia mais amadurecida de 1989 a 2002. As autoras encontram 

evidência de que “o governo central distribuiu recursos de forma estratégica entre os 

municípios somente no período da nova democracia: os municípios dirigidos por prefeitos 

afiliados ao partido do presidente receberam maiores transferências”, não havendo 

evidências de transferências partidárias no período subsequente. 

Segundo Tamura (2010), pesquisadores sobre o Japão tendem a argumentar que o 

governo central decide sobre transferências para os governos locais com base “em uma 

fórmula calculada muito meticulosa e objetivamente”. Trata-se da chamada LAT (Local 

Allocation Tax). No entanto, esse trabalho mostra que, ainda assim, o governo central 

“favorece governos locais com características partidárias semelhantes aumentando o 

montante de transferências, e prejudica governos locais controlados por diferentes 

partidos reduzindo os montantes transferidos” (tradução própria)3. 

 

2.2. A evidência para o Brasil 

Tendo apresentado a evidência do fenômeno das transferências partidárias em países tão 

diversos como Estados Unidos, Japão, Rússia, Índia e México, apresentamos a seguir a 

evidência para o Brasil. 

O primeiro trabalho a trazer evidências econométricas das transferências voluntárias para 

o Brasil foi Ferreira e Bugarin (2005). Esse artigo lança mão de um banco de dados de 

 
3 Veja ainda Grossman (1994), e Levitt e Snyder (1995) para os Estados Unidos; Worthington e Dollery 

(1998) para a Australia, Glaurdić e Vuković. (2017) para a Croácia, Gonschorek, Schulze e Sjahrir (2018) 

para a Indonésia; Porto e Sanguinetti (2001) para a Argentina; e Rozevitch e Weiss (1993) para Israel. 
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transferências voluntárias da União e dos Estados para os municípios no período de 1998 

a 2003. O modelo de painéis com efeitos fixos indica “uma correlação positiva entre 

alinhamento político entre prefeitos e governadores com as transferências voluntárias de 

estados para municípios”.  

Em seguida, Ferreira e Bugarin (2007) apresenta estudo econométrico com transferências 

voluntárias da União e dos Estados para os municípios no período de 1998 a 2004. Os 

resultados obtidos indicam “uma correlação positiva entre o alinhamento político de 

prefeitos com as coligações que elegeram os governadores e as transferências voluntárias 

recebidas pelos municípios; além disso, também evidencia correlação positiva entre o 

alinhamento político de prefeitos com o Presidente da República e as transferências 

voluntárias.” Ademais, os dois estudos evidenciam o “Ciclo fiscal de meio de mandato” 

que assevera que as transferências partidárias no Brasil seguem um ciclo bianual, 

aumentando a cada ano eleitoral, seja ele de eleições nacionais ou de eleições locais. 

Os estudos acima foram estendidos para o período 1997 a 2008 em Bugarin e Ubrig 

(2010), em que diversas variáveis de controle adicionais foram introduzidas. O artigo 

encontra evidência de transferências partidárias tanto na relação estado-município, como 

na relação presidente-município. No entanto, o estudo sugere “uma preponderância da 

motivação partidária no maior nível (isto é, do presidente para os prefeitos) sobre o nível 

intermediário (do governador para o prefeito)” (tradução própria). O artigo encontra uma 

série de resultados adicionais, como, por exemplo, uma queda inicial no volume de 

transferências voluntárias com a mudança de partido na presidência em 2003, queda essa 

que foi progressivamente recuperada com um crescimento constante ao longo dos anos 

subsequentes. 

A questão foi ainda avaliada por Theodoro e Sakurai (2014) a partir de uma nova 

metodologia de diferenças-triplas aplicada às transferências voluntárias no período de 

1998 a 2008. Os autores concluem que o alinhamento político exerce pouca influência 

sobre a rubrica “Outras transferências correntes”; no entanto, a metodologia confirma o 

efeito positivo e significante do alinhamento político sobre as transferências de capital. 

Os estudos descritos acima em muito contribuíram para a caracterização do fenômeno das 

transferências partidárias no Brasil. No entanto, todos eles são passíveis da mesma crítica 

quanto à qualidade dos dados utilizados. De fato, o baixo nível de desagregação nos dados 

disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional e a pouca clareza à época sobre o 



6 

 

que, de fato, pode ser classificado como transferências voluntárias, afetavam a segurança 

nas conclusões. Para citar um exemplo, uma das rubricas relevantes era “Outras 

transferências de capital dos estados e da União”, o que não permitia se desagregar em 

quanto provinha dos estados e quanto da União, nem tampouco se ter certeza de que 

transferências seriam essas.  

Esse problema foi trabalhado em Brollo e Nannicini (2012), que reduziram o escopo do 

estudo ao considerarem apenas transferências para obras de infraestrutura, mas ganharam 

em precisão pois trabalharam com dados extraídos dos convênios entre a União e os 

municípios no período de 1999 a 2010. Os autores aplicaram a técnica de regressão de 

descontinuidade (regression discontinuity design, RDD) em que foram considerados 

apenas municípios em que houve uma eleição muito concorrida (close election) em que 

um dos dois (ou no máximo três) principais candidatos pertenciam ao partido do governo, 

sendo consideradas apenas as transferências nos últimos dois anos de cada mandato de 

prefeito. O alinhamento político (com o mesmo partido ou ainda a coalizão do partido do 

presidente) constituiu o tratamento. O estudo econométrico encontrou evidência de efeito 

positivo e significante do alinhamento político no caso de o partido do prefeito pertencer 

à coalizão de apoio ao presidente, e não diretamente ao partido do presidente. Ademais, 

o estudo econométrico sugere que houve uma significante redução, a níveis próximos de 

zero, das transferências aos municípios em que os prefeitos, de oposição, venceram o 

candidato alinhado ao governo federal por uma pequena margem, sugerindo uma intenção 

de enfraquecer esse prefeito, talvez para recuperar essa prefeitura em eleição futura. 

Com a aprovação da Lei de Acesso à Informação em 16 de maio de 2012, a Controladoria 

Geral da União decidiu tornar públicos os dados referentes a todos os convênios 

celebrados entre a União e municípios a partir de primeiro de janeiro de 1996, produzindo 

um banco de dados de mais de 467 mil contratos.  

Esses contratos, no entanto, não estavam categorizados quanto ao tipo das transferências 

correspondentes. Cientes das limitações que a baixa qualidade dos dados acarretava ao 

entendimento e acompanhamento das transferências voluntárias no país, o governo 

federal constituiu em 2014 uma força-tarefa composta por técnicos da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), da Secretaria do Orçamento Federal (SOF), da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) e da Controladoria Geral da União com a 

função de classificar precisamente as diferentes categorias de transferências da União. A 
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força tarefa trabalhou de junho a novembro de 2014, produzindo, em 2015, a Nota 

Técnica 14/2015 que apresenta a classificação transcrita na tabela abaixo. 

 

  

 

      Fonte: Brasil (2015). 

 

Uma vez concluída a classificação dos tipos de transferências, a Coordenação-Geral de 

Análise e Informações das Transferências Financeiras Intergovernamentais 

(COINT/STN) construiu um banco de dados de alta qualidade sobre transferências 

Classificação das Transferências Fiscais da União

2

Tabela – Classificação das Transferências Fiscais da União Quanto aos Requisitos Legais

Categoria Tipo Definição

Constitucionais São aquelas que decorrem de mandamento constitucional,

são regulamentadas por lei e realizadas de forma

automática, ocorrendo entre Entes Federativos.

Obrigatórias

Legais São aquelas cuja obrigatoriedade decorre de lei específica

e regulamentação própria, ocorrendo entre Entes

Federativos e para entidades privadas sem fins lucrativos.

Voluntárias São aquelas que efetuam a entrega de recursos para

Entes Federativos a título de cooperação, auxílio ou

assistência financeira, que não decorrem de determinação

constitucional ou legal, nem sejam destinados ao Sistema

Único de Saúde. Elas exigem a celebração de um

instrumento jurídico entre as partes envolvidas e, regra

geral, requerem contrapartida financeira do beneficiário.

Para Organizações

da Sociedade

Civil

São aquelas efetuadas pela administração pública para

organizações da sociedade civil sem fins lucrativos a

título de subvenção, auxílio e contribuição, visando a

consecução de finalidades de interesse público. Elas

exigem a celebração de um instrumento jurídico entre as

partes envolvidas.

Por Delegação São aquelas efetuadas entre Entes Federativos ou a

consórcios públicos visando a execução descentralizada

de projetos e ações públicas de responsabilidade

exclusiva do concedente e exigem a celebração de um

instrumento jurídico entre as partes envolvidas.

Discricionárias

Específicas São aquelas cujo atendimento de requisitos fiscais pelo

beneficiário é dispensado por lei, e normalmente estão

relacionadas a programas essenciais de governo. Elas

exigem a celebração de um instrumento jurídico entre

as partes envolvidas, e a sua execução orçamentária tem

caráter discricionário, apesar de algumas delas serem

definidas como transferências obrigatórias ou automáticas

por intermédio de leis específicas.

5.         O estudo completo encontra-se no Relatório de Atividades do Subgrupo de Trabalho

Classificação das Transferências da União, em anexo.

6.         Acredita-se que a adoção desta Classificação pela Administração Pública Federal

e o levantamento estatístico de acordo com a tipologia proposta contribuirão para um melhor

entendimento sobre as transferências fiscais da União, além de propiciar maior transparência e

ajudar a traçar o perfil do federalismo fiscal brasileiro. Espera-se, ademais, que o trabalho realizado

auxilie no aprimoramento das práticas do setor público, dentro de um esforço de desenvolver as

instituições federativas do país.

Nº. Protocolo: 01179276.000035.2015.000.000
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voluntárias da União para os municípios, de 1997 a 2012. Esse banco de dados foi usado 

em Bugarin e Marciniuk (2017), o primeiro estudo desenvolvido com dados completos e 

precisos sobre transferências partidárias no país. 

Bugarin e Marciniuk (2017) desenvolve uma análise em dados de painéis para o período 

acima, chegando aos resultados destacados a seguir.  

Em primeiro lugar, a confirmação da existência de ciclos bianuais para as transferências 

da União para os municípios, tanto em anos de eleições federais como em anos eleições 

municipais, sendo que os volumes totais tendem a ser maiores em anos de eleições 

federais, contrariamente aos achados em Brollo e Mannicini (2012) focados nas 

transferências para obras de infraestrutura. 

Em segundo lugar, também contrariamente ao estudo supracitado, existe forte evidência 

de que quando o prefeito pertence ao mesmo partido do presidente, então a prefeitura 

recebe maiores volumes (per capita) de transferências voluntárias, com um caveat: isso 

somente se concretiza quando o governador do estado correspondente não é do mesmo 

partido do presidente. Esse fato estilizado, segundo o qual a União enviesa as 

transferências voluntárias em favor dos municípios de mesmo partido do presidente 

somente quando o governo estadual não pertence a esse partido, foi chamado de 

“Hipótese das transferências partidárias estratégicas” (strategic partisan transfers 

hypothesis) e foi posteriormente confirmada válida também para os EUA em Garofalo 

(2019), conforme discutido anteriormente. 

Outros resultados foram também evidenciados em Bugarin e Marciniuk (2017) como, por 

exemplo, maiores transferências para municípios mais à direita quando o PSDB ocupou 

a presidência e maiores transferências para municípios mais à esquerda quando o PT 

ocupou a executivo nacional, além de diversos testes de robustez, incluindo a confirmação 

de que o viés partidário não existe nas transferências obrigatórias (o Fundo de 

Participação dos Municípios).  

Além dos estudos focados na motivação política do executivo nas transferências 

voluntárias, estudos recentes também analisam esse fenômeno no âmbito do Legislativo. 

Marciniuk, Bugarin e Ferreira (2020) lançam mão do coeficiente locacional de Bendevid-

Val para determinar os “distritos eleitorais informais”4, ou seja, as regiões de um estado 

em que cada deputado federal detém mais significante número de votos, sua base eleitoral. 

 
4 Vide, a esse respeito, Ames (2003) ou Diniz (2009). 
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Com base nesse indicador, o trabalho encontra evidência de que também existe motivação 

partidária nas emendas parlamentares aprovadas no Congresso Nacional. 

 

3. Os efeitos do viés partidário nas transferências intergovernamentais 

Tendo sido amplamente evidenciado o caráter partidário das transferências do governo 

central para os municípios, tanto para o Brasil quanto para diversos países no mundo, a 

pergunta de pesquisa natural que surge é que efeito esse fato estilizado tem sobre o 

equilíbrio eleitoral local e nacional, bem como sobre a qualidade da administração pública 

de um país. 

Essas questões foram tratadas em Ferreira e Bugarin (2005) e em Ferreira e Bugarin 

(2007), conforme será descrito a seguir. Para tanto, é conveniente discutir a questão dos 

ciclos econômicos associados aos processos políticos. Essa literatura teórica se inicia nos 

anos 1970 com a contribuição seminal de Nordhaus (1975). Esse artigo apresenta um 

modelo de condução da política monetária com as seguintes características: (i) o governo 

nacional, buscando a reeleição, afrouxa a política monetária em ano eleitoral; (ii) o 

afrouxamento monetário provoca um crescimento (artificial) da economia nesse ano; (iii) 

os eleitores observam esse crescimento e, satisfeitos, recompensam o partido no poder 

com a reeleição; (iv) no ano seguinte às eleições, o crescimento artificial se reflete em 

pressão inflacionária, que é combatida com aperto monetário e recessão. Portanto, a busca 

incessante pela reeleição contribui para a formação de um ciclo econômico artificial de 

crescimento em período eleitoral e de recessão após as eleições.  

Ainda que o modelo em Nordhaus (1975) seja consistente do ponto de vista matemático, 

ele passou a ser criticado após a revolução das expectativas racionais (Lucas 1976)5, 

justamente porque no equilíbrio do modelo os eleitores são constante e previsivelmente 

enganados pelo partido no poder, que faz uso da manipulação da política monetária para 

se manter no comando do executivo, sem que isso resulte em real crescimento ou melhoria 

do bem-estar social.  

Essa crítica permaneceu sem resposta por quase 15 anos, até que Rogoff (1990) 6 

apresentou um modelo alternativo de ciclos econômicos gerados por motivações políticas 

focados não mais na política monetária, mas sim na política fiscal. Esse artigo apresenta 

 
5 Vide também Muth (1961), Lucas (1972) e Ferreira (2013). 
6 Vide também o artigo-companheiro Sibert e Rogoff (1988). 
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um modelo moderno de economia política positiva com as seguintes características: (i) o 

mandatário do executivo nacional pode ser mais ou menos competente/eficiente na 

condução de sua administração7; (ii) o mandatário mais competente consegue produzir 

mais bem público com o mesmo montante de recursos que o menos competente; (iii) 

competência é um fenômeno estocástico que possui memória de um período, ou seja, a 

competência hoje corresponde à soma da realização de uma variável aleatória ontem com 

a realização da mesma variável aleatória hoje; (iv) o político observa sua as duas 

componentes de sua competência, a anterior e a contemporânea, mas os eleitores apenas 

observam a componente passada; (v) os eleitores são racionais e sua única motivação 

eleitoral é eleger os políticos mais competentes, que produzirão mais bens-públicos com 

o mesmo volume de recursos.  

A comunicação crível entre o mandatário e os eleitores se processa por meio de produção 

de bens-públicos, que podem ser de dois tipos: aqueles bens de provisão rápida, cujo 

consumo ocorre no mesmo período de seu gasto (que chamaremos de bens de consumo) 

e aqueles bens de investimento, cujo gasto é feito em um período, mas o seu consumo 

ocorre apenas no período subsequente.  

A produção é financiada por impostos locais. A fricção nesse modelo ocorre devido à 

informação assimétrica entre eleitores e mandatário. De fato, ao observar uma elevada 

produção de bens públicos do tipo de consumo imediato em um período em que houve 

reduzida carga tributária, os eleitores não sabem se isso ocorreu por se tratar de um 

político competente ou ainda por esse administrador, sendo incompetente, ter reduzido 

sobremaneira a produção de bens públicos de investimento, cujo resultado somente será 

sentido no período pós-eleitoral. 

Finalmente, uma característica importante desse modelo consiste na hipótese do político 

ser também um cidadão (citizen-candidate model, Besley e Coate (1997), Osborne e 

Livinski (1996)), de forma que também sofre com a baixa produção de bens públicos 

quando ele é ineficiente. Essa característica do modelo permite se derivar um equilíbrio 

separador do jogo entre o mandatário e os eleitores que tem as seguintes propriedades: (i) 

o mandatário competente enviesa a política em ano eleitoral, reduzindo impostos, 

aumentando a provisão de bens públicos de consumo (observáveis) e reduzindo a 

 
7 Utilizados aqui indiscriminadamente os termos “eficiente” e “competente” para dizer que o mandatário 

consegue produzir mais bem público com o mesmo orçamento e “ineficiente” e “incompetente” para dizer 

que ele produz menos bem público. 
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produção de bens públicos de investimento (não observáveis contemporaneamente); (ii) 

o mandatário incompetente entende que se adotar a mesma política que o competente e 

for reeleito, então dada sua baixa produtividade, no período seguinte gerará uma baixa de 

bem-estar social muito elevada e, portanto, prefere seguir uma política fiscal equilibrada 

mesmo que não seja eleito; (iii) os eleitores entendem que apenas mandatários eficientes 

ousarão criar esse desvio na política fiscal, de forma que, ao observarem a redução de 

impostos e o aumento da provisão de bem público de consumo, entenderão que se trata 

do mandatário competente e o reelegem; por outro lado, ao observar uma política fiscal 

equilibrada, entendem que estão sendo administrados por um político menos eficiente e 

não o reelegem. 

Portanto, o modelo de Rogoff (1990) explica a existência de ciclos político-orçamentários 

como uma consequência do equilíbrio do jogo eleitoral entre cidadãos e mandatários 

racionais em que os eleitores abrem mão do controle da política fiscal (admitindo o desvio 

subótimo gerado pelo mandatário eficiente, um problema de moral hazard ou incentivo 

adverso) para conseguir selecionar o político mais eficiente para liderar o executivo no 

próximo mandato eleitoral (resolvendo o problema de adverse selection ou seleção 

adversa). Em outras palavras, existe um trade-off racional entre moral hazard e adverse 

selection que faz com que os ciclos político-orçamentários persistam em equilíbrio. 

Tendo resolvido o problema da miopia no comportamento dos eleitores associado a 

Nordhaus (1975), Rogoff (1990) sugere, em sua conclusão, que “podemos também 

estudar dados para estados e municípios, em vez de nos concentrarmos apenas em um 

número reduzido de observações disponíveis a nível nacional” (tradução própria), uma 

vez que as variáveis em foco agora são impostos e gastos do governo. Ferreira e Bugarin 

(2005) e Ferreira e Bugarin (2007) seguiram esse conselho, adaptando o modelo básico 

de Rogoff (1990) para o nível subnacional. Ao fazê-lo, surge naturalmente uma nova 

variável que não estava presente no modelo nacional: o fato de que os orçamentos locais 

são aumentados pelas transferências intergovernamentais de níveis superiores de governo. 

Portanto, essas transferências também afetarão a capacidade do governo local de produzir 

bem público, além da eficiência do mandatário político. 

As transferências intergovernamentais, por sua vez, são essencialmente de dois tipos: as 

transferências obrigatórias (o fundo de participação dos municípios, FPM, no caso dos 

municípios e o fundo de participação dos estados, FPE, no caso dos estados, por exemplo) 
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e as transferências voluntárias. Sobre estas últimas, conforme visto anteriormente, existe 

um forte viés partidário.  

No modelo desenvolvido em Ferreira e Bugarin (2005, 2007) tanto as transferências 

obrigatórias como as transferências partidárias são incorporados ao modelo original, 

proporcionando uma análise bem mais complexa por parte dos eleitores, no momento de 

decidirem seu voto. De fato, ao decidirem em quem votar, surge um novo trade-off: por 

um lado, um prefeito competente consegue produzir mais bens públicos com o mesmo 

orçamento; por outro lado, um prefeito do mesmo partido que o presidente receberá mais 

transferências voluntárias, aliviando a restrição orçamentária local.  

O modelo expandido mostra que, se o volume de recursos obtidos via transferências 

partidárias for elevado, então o efeito partidário dominará o efeito eficiência e os eleitores 

manterão no poder um político do mesmo partido do presidente, independentemente de 

sua eficiência. Portanto, todo o benefício dos ciclos político-orçamentários encontrado 

em Rogoff (1990) pode desaparecer caso as transferências partidárias sejam em 

montantes significativos. Essa é a principal contribuição da extensão. 

Esses trabalhos mostram ainda que, quando as transferências partidárias não são muito 

elevadas, ainda assim pode haver um custo maior de sinalização para o político eficiente 

se diferenciar do tipo menos eficiente quando ele pertence ao partido do presidente. Isso 

ocorre porque o alinhamento político faz com que o mandatário, mesmo ineficiente, se 

torne mais interessante para os eleitores, o que leva a uma predisposição a reelegê-lo, de 

forma que será necessário enviesar mais ainda a política fiscal para se evitar que o político 

ineficiente tente se passar por eficiente. 

Os efeitos eleitorais das transferências partidárias tornam-se agora claros: naqueles 

municípios em que as transferências são elevadas, perde-se a possibilidade de se 

selecionar o candidato mais eficiente, optando-se por se escolher o “amigo do rei”. 

Ademais, essa preferência pelo alinhamento político gera certa inércia no comportamento 

eleitoral dos cidadãos. De fato, se os eleitores de um município elegem um prefeito do 

mesmo partido do presidente nas eleições municipais, então, dois anos depois, quando 

lhes cabe votar para presidente, terão novo incentivo em votar para o mesmo partido, de 

forma a garantir a manutenção das transferências partidárias.  

Por outro lado, caso o partido ocupando a presidência da nação perca as eleições, espera-

se que, dois anos depois, os eleitores municipais substituam o prefeito por outro alinhado 
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com o novo partido no executivo federal. Trata-se de uma espécie de “coattail effect”8 

retardado que é gerado não pela popularidade de um candidato, mas pelo comportamento 

estratégico de eleitores municipais que buscam garantir a volta das transferências 

partidárias ao seu município.  

Os efeitos sobre a qualidade da administração pública também são claros: ao estimular a 

manutenção de políticos ineficientes na administração de certos municípios, as 

transferências partidárias induzem um resultado inferior do ponto de vista de Pareto no 

que diz respeito ao desempenho dos mandatários. De fato, suponha que a mesma 

distribuição de recursos fosse mantida independentemente de alinhamento político, então, 

ao selecionar os políticos mais competentes, o modelo exposto em Rogoff (1990) 

aumenta a provisão de bens públicos em geral, aumentando o bem-estar social 

correspondente. 

Os efeitos sobre as economias locais e, em consequência, a economia do país, também é 

patente: cada prefeito incompetente mantido no poder gera um montante menor de bens 

públicos que um candidato alternativo eficiente. Portanto, ao estimular a permanência de 

políticos ineficientes no poder, o fato estilizado das transferências partidárias reduz a 

produção do governo como um todo, limitando assim o crescimento econômico da nação. 

Finalmente, convém lembrar que os principais objetivos normativos para as 

transferências intergovernamentais estabelecidos pela economia do setor público são: (i) 

reduzir desequilíbrios fiscais entre municípios, possibilitando a todos os habitantes de 

uma nação acesso a um nível mínimo adequado de bens e serviços públicos; (ii) resolver 

problemas de externalidades relacionados à produção de bens públicos, aumentando a 

eficiência na provisão de bens e serviços públicos; (iii) melhorar o desempenho geral do 

sistema tributário de um país; (iv) apoiar esforços nacionais de estabilização 

macroeconômica 9 . Esses objetivos estão associados ao caráter meritório das 

transferências, os seja, devem ser definidas em função das necessidades de cada 

município. Ao enviesar as transferências na direção de municípios alinhados, acrescenta-

se uma outra motivação, a partidária, na definição de que município será beneficiado. Isso, 

naturalmente, tende a entrar em choque com os objetivos fundamentais acima descritos, 

 
8 O “coattail effect” consiste no fato de um candidato popular carregar consigo (pendurados em seu paletó, 

no sentido figurado) candidatos alinhados concorrendo a eleições simultâneas, como por exemplo, um 

candidato a presidente popular elegendo consigo uma maioria parlamentar. Vide Ferejohn e Carvert (1984). 
9 Vide, a esse respeito, Musgrave (1959) ou Bugarin, Bugarin e Pires (2010). 
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impedindo que as transferências atinjam seu propósito segundo a economia do setor 

público. 

 

4. A lógica eleitoral por trás das transferências partidárias 

As seções anteriores mostraram evidências empíricas de que as transferências partidárias 

constituem um fato estilizado no Brasil e no mundo, e apresentaram seus efeitos negativos 

no equilíbrio eleitoral local bem como na qualidade da gestão pública e do crescimento 

econômico de um país. Considerando os efeitos negativos desse fenômeno, cabe se 

perguntar: por que ele é tão generalizado? Esta seção apresenta uma contribuição original 

ao estudo das transferências partidárias, ao construir um modelo de economia política 

positiva que explica a lógica eleitoral por trás desse fenômeno. Para tanto, estende-se a 

modelagem de competição eleitoral desenvolvida no capítulo 3 de Persson e Tabellini 

(2000), em Portugal e Bugarin (2007), ou em Schneider, Athias e Bugarin (2019). 

 

4.1. As primitivas do modelo 

Cidadãos 

A sociedade é formada por um contínuo de eleitores de tamanho 1, identificado com o 

intervalo Ω = [0,1].  

Cada cidadão 𝑖 ∈ Ω  é caracterizado por sua renda bruta 𝑦𝑖 ≥ 0 , que é suposta 

exogenamente dada, e deriva utilidade do consumo privado 𝑐𝑖 e do consumo de um bem 

ou serviço público local que é medido em termos de gasto per capita, 𝑔. Portanto, postula-

se que sua utilidade assume a forma quase-linear 𝑤𝑖 = 𝑐𝑖 + 𝐻(𝑔)  em que 𝐻  é uma 

função duas vezes continuamente diferenciável, estritamente crescente, estritamente 

côncava. No que se segue usa-se a notação 𝐻𝑔 e 𝐻𝑔𝑔 para a primeira e segunda derivada 

de 𝐻 , respectivamente, e 𝐻𝑔
−1  para a função inversa de 𝐻𝑔 ; portanto, 𝐻𝑔, 𝐻𝑔

−1 > 0  e 

𝐻𝑔𝑔 < 0. 

O país é dividido em exatamente dois distritos eleitorais, 𝐽 = 𝐼, 𝐼𝐼, que chamamos de 

municípios, por simplicidade. Note que este modelo abstrai das considerações 

envolvendo um nível administrativo intermediário (o estado) de forma a focalizar nos 

incentivos partidários entre o governo central e a menor esfera subnacional.  
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De forma a simplificar ainda mais a análise, pupõe-se, sem perda de generalidade, que 

todos os cidadãos de um mesmo município 𝐽 = 𝐼, 𝐼𝐼 possuem a mesma renda10 𝑦𝐽. 

Seja 𝛼𝐽 ∈ (0,1)  o percentual da população do país que vive no município 𝐽 . Então, 

∑ 𝛼𝐽
𝐽 = 𝛼𝐼 + 𝛼𝐼𝐼 = 1 e 𝑦 ∶= 𝛼𝐼𝑦𝐼 + 𝛼𝐼𝐼𝑦𝐼𝐼 é a renda média no país. 

 

Partidos 

Dois partidos 𝑃 = 𝐴, 𝐵  competem pelo cargo máximo no executivo nacional, a 

presidência, por meio de uma plataforma política anunciada aos eleitores durante a 

campanha eleitoral. Uma vez eleito, o partido no poder implementa a plataforma 

anunciada. Cada partido anuncia sua plataforma com o objetivo de maximizar suas 

chances de vencer as eleições. Uma plataforma política para o partido 𝑃 consiste de um 

vetor tridimensional 𝜅𝑃 = (𝑔𝑃
𝐼 , 𝑔𝑃

𝐼𝐼 , 𝜏𝑃) em que 𝑔𝑃
𝐽
 é a quantidade de bem público local a 

ser provido no município 𝐽 se o partido 𝑃 vencer as eleições e 𝜏𝑃 é a taxa de imposto de 

renda uniforme que será cobrada de todos os cidadãos para financiar o provimento dos 

bens públicos locais.  

Portanto, a plataforma política  𝜅𝑃 deve satisfazer à restrição orçamentária do governo11:  

𝛼𝐼𝜏𝑃𝑦𝐼 + 𝛼𝐼𝐼𝜏𝑃𝑦𝐼𝐼 = 𝜏𝑃𝑦 = 𝛼𝐼𝑔𝑃
𝐼 + 𝛼𝐼𝐼𝑔𝑃

𝐼𝐼 

 

Componentes ideológicas e fatores estocásticos que afetam as preferências políticas 

Cada eleitor 𝑖 do município 𝐽 possui um viés ideológico com relação ao partido 𝐵, 𝜎𝑖𝐽 

que reflete o ganho adicional de utilidade se o partido 𝐵  vencer. Esse viés pode ser 

positivo, indicando que o eleitor prefere o partido 𝐵 ao partido 𝐴, ou negativo, indicando 

uma preferência de 𝐴 sobre 𝐵. Cada eleitor conhece seu viés ideológico pessoal, mas os 

partidos sabem apenas que a 𝜎𝑖𝐽  encontra-se uniformemente distribuída sobre um 

intervalo [−
1

2𝜙𝐽 ,
1

2𝜙𝐽], em que 𝜙𝐽 > 0 reflete a uniformidade ideológica do município: 

quanto maior for 𝜙𝐽, menor será a diferença nas posições ideológicas dos munícipes. 

Ademais, durante o período eleitoral realiza-se um choque de preferências (“looks 

 
10 Alternativamente, 𝑦𝐽 pode ser visto como a renda média no município 𝐽, 𝐽 = 𝐼, 𝐼𝐼. 
11 Neste modelo básico não existe desperdício na arrecadação nem desvios de recursos por parte do gestor. 

No entanto o modelo pode ser estendido sem grandes dificuldades para também incorporar essas fricções 

realistas. 
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shock”) que afeta a população como um todo, e que pode ser interpretado como benefício 

geral ou uma perda global que escapa ao controle doss político. Por exemplo, uma 

pandemia tende a reduzir a popularidade do partido no poder; por outro lado, um país que 

depende fortemente de uma “commodity”, como o petróleo por exemplo, tende a ver a 

popularidade de seu governo aumentar quando os preços internacionais do produto 

aumentam. Esse choque é modelado como uma variável aleatória 𝛿 que é adicionada à 

utilidade do eleitor quando o partido 𝐵 vence e é suposta uniformente distribuída no 

intervalo [−
1

2𝜓
,

1

2𝜓
], em que 𝜓 > 0 mede a sensibilidade da sociedade como um todo a 

esse tipo de choque: quanto maior 𝜓, menor será o efeito eleitoral do choque. 

 

Sentimento de gratidão ou de dívida 

A principal fricção do modelo ora proposto é que os eleitores se sentem devedores do 

partido do presidente quando este provê o bem público local. Esse sentimento de gratidão 

se reflete em um aumento da utilidade do cidadão de um município proporcional à 

quantidade de investimento per capita, 𝑔𝑃
𝐽
 que o partido faz na provisão de bem público 

local naquele município. Seja ℎ𝐽 ∈ (0,1)  esse fator de proporcionalidade. Então, 

diferentes municípios podem ter diferentes fatores de proporcionalidade. Por exemplo, 

um município mais rico pode achar que a provisão de bem público local não é mais que 

a obrigação do governo central, considerando que esse município contribui mais que 

aqueles mais pobres para o financiamento dos bens públicos locais com seus impostos. 

Nesse caso, espera-se um valor de ℎ𝐽 pequeno. 

Um aspecto fundamental que se espera afetar o valor de ℎ𝐽 é a clareza de que o bem 

público local é realmente provido graças ao esforço do partido no executivo nacional. 

Suponha que o município 𝐽 tenha um prefeito do mesmo partido do presidente. Então 

deve ser claro para os eleitores que o bem público provido é resultado do esforço do 

partido que ocupa ambas as esferas de governo, local e nacional. Logo ℎ𝐽  deve ser 

elevado. Por outro lado, suponha que o prefeito do município pertence a um partido de 

oposição. Então o prefeito fará o que estiver ao seu alcance para atribuir ao seu partido a 

responsabilidade pela provisão do bem público, enquanto o partido do presidente buscará 

atribuir a si esse feito. A disputa tenderá a confundir os eleitores, resultando em níveis 

menores de reconhecimento. Portanto, no presente modelo simplificado existirão quatro 

possíveis níveis de valores para ℎ𝐽: ℎ𝐴𝐴
𝐽 , ℎ𝐴𝐵

𝐽 , ℎ𝐵𝐴
𝐽 , ℎ𝐵𝐵

𝐽
 em que a primeira letra do índice 
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correponde ao partido que ocupa o executivo nacional e a segunda ao partido do prefeito. 

Portanto, a hipótese feita neste modelo se traduz em:  ℎ𝐴𝐴
𝐽 =  ℎ𝐵𝐵

𝐽 > ℎ𝐴𝐵
𝐽 = ℎ𝐵𝐴

𝐽
.  

 

4.2. A solução do modelo de economia política 

Tendo definido os elementos básicos do modelo, procede-se à solução do problema em 

quatro etapas. 

Etapa 1: O problema do agente econômico 

Uma vez definidas todas as decisões políticas 𝜅 = (𝑔𝐼 , 𝑔𝐼𝐼 , 𝜏), resta ao cidadão decidir 

como gastará a sua renda líquida do pagamento de impostos. Decidirá então gastar esse 

recurso integralmente em consumo privado, o que lhe resultará na utilidade abaixo. 

𝑊(𝑔, 𝜏; 𝑦𝐽) = (1 − 𝜏)𝑦𝐽 + 𝐻(𝑔𝐽) 

 

Etapa 2: Política e Economia 

A restrição orçamentária do governo relaciona a provisão de bens públicos com o imposto 

cobrado. 

𝛼𝐼𝑔𝐼 + 𝛼𝐼𝐼𝑔𝐼𝐼 = 𝜏𝑦 ⟹ 𝜏 =
𝛼𝐼𝑔𝐼 + 𝛼𝐼𝐼𝑔𝐼𝐼

𝑦
⟹ (1 − 𝜏)𝑦𝑖 = (𝑦 − 𝛼𝐼𝑔𝐼 − 𝛼𝐼𝐼𝑔𝐼𝐼)

𝑦𝑖

𝑦
 

Portanto, a utilidade do cidadão pode ser escrita apenas em função de sua renda e da 

provisão de bens públicos. 

𝑊(𝑔; 𝑦𝐽) = (𝑦 − 𝛼𝐼𝑔𝐼 − 𝛼𝐼𝐼𝑔𝐼𝐼)
𝑦𝐽

𝑦
+ 𝐻(𝑔𝐽) =: 𝑊𝐽(𝑔) 

 

Etapa 3: Preferência do agente político 

A política 𝑔 = (𝑔𝐼 , 𝑔𝐼𝐼)  preferida pelo agente 𝑖 do município 𝐽 é a solução do problema: 

max
𝑔

 𝑊𝐽(𝑔) = (𝑦 − 𝛼𝐼𝑔𝐼 − 𝛼𝐼𝐼𝑔𝐼𝐼)
𝑦𝐽

𝑦
+ 𝐻(𝑔𝐽) 

Naturalmente, a provisão de bem público para o outro município, 𝑔−𝐽, corresponde a um 

custo (em termos de impostos) para esse eleitor do município 𝐽, sem lhe trazer qualquer 

benefício. Portanto, ele prefere 𝑔−𝐽 = 0 e a solução de seu problema de maximização de 
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utilidade leva a 𝑔𝐽 = 𝐻𝑔
−1 (

𝛼𝐽𝑦𝐽

𝑦
). Portanto, sua política preferida é:  

𝑔 = (𝑔𝐽 = 𝐻𝑔
−1 (

𝛼𝐽𝑦𝐽

𝑦
) , 𝑔−𝐽 = 0) 

Note que, como 𝐻𝑔
−1 é estritamente decrescente, quanto maior for o percentual da renda 

do município 𝐽 na renda nacional, menor será a provisão de bens públicos locais preferida 

por seus munícipes, isto é, municípios ricos tendem a preferir menos intervenção estatal 

enquanto municípios pobres preferem maior intervenção do governo nacional. 

 

Etapa 4. Agregação de preferência pelo sistema eleitoral 

Determinamos agora como as preferências individuais determinam a política que vencerá 

as eleições. Para tanto, agrega-se à utilidade 𝑊𝐽(𝑔)  as componentes políticas das 

preferências dos indivíduos. 

Suponha que o partido 𝐴 defenda a plataforma política 𝑔𝐴 = (𝑔𝐴
𝐼 , 𝑔𝐵

𝐼𝐼)  e o partido 𝐵 

anuncie a plataforma 𝑔𝐵 = (𝑔𝐵
𝐼 , 𝑔𝐵

𝐼𝐼). Então o eleitor 𝑖 da classe 𝐽 preferirá o partido 𝐴 ao 

partido 𝐵 se e somente se: 

𝑊𝐽(𝑔𝐴) + ℎ𝐴𝐽
𝐽 𝑔𝐴

𝐽 > 𝑊𝐽(𝑔𝐵) + 𝜎𝑖𝐽 + 𝛿 + ℎ𝐵𝐽
𝐽 𝑔𝐵

𝐽
 

em que ℎ𝐴𝐽
𝐽 = ℎ𝐴𝐴

𝐽
 se o prefeito do município 𝐽 for do partido 𝐴 e ℎ𝐴𝐽

𝐽 = ℎ𝐴𝐵
𝐽

 se o prefeito 

for to partido 𝐵. Analogamente, ℎ𝐵𝐽
𝐽 = ℎ𝐵𝐴

𝐽
 se o prefeito do município 𝐽 for do partido 𝐴 

e ℎ𝐵𝐽
𝐽 = ℎ𝐵𝐵

𝐽
 se o prefeito for do partido 𝐵. 

Dado 𝛿, um eleitor 𝑖 do município 𝐽 será indiferente entre os dois partidos se seu viés 

ideológico 𝜎𝑖𝐽 for tal que: 

𝑊𝐽(𝑔𝐴) + ℎ𝐴𝐽
𝐽 𝑔𝐴

𝐽 = 𝑊𝐽(𝑔𝐵) + 𝜎𝑖𝐽 + 𝛿 + ℎ𝐵𝐽
𝐽 𝑔𝐵

𝐽
 

𝜎𝑖𝐽 = 𝑊𝐽(𝑔𝐴) − 𝑊𝐽(𝑔𝐵) − 𝛿 + (ℎ𝐴𝐽
𝐽 𝑔𝐴

𝐽 − ℎ𝐵𝐽
𝐽 𝑔𝐵

𝐽 ) =: 𝜎𝐽 

Portanto, eleitores do município 𝐽 com viés ideológico menor que 𝜎𝐽 votam no partido 𝐴, 

enquanto eleitores com viés maior que 𝜎𝐽  votam no partido 𝐵. O eleitor de viés 𝜎𝐽  é 

chamado de eleitor indecidido (“swing voter”). 

Mas então, o percentual de votos recebidos pelo partido 𝐴 é: 
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𝜋𝐴 = ∑ 𝛼𝐽

𝐽

[𝜎𝐽 +
1

2𝜙𝐽
] 𝜙𝐽 =

1

2
+ ∑ 𝛼𝐽𝜙𝐽𝜎𝐽

𝐽

 

𝜋𝐴 =
1

2
+ ∑ 𝛼𝐽𝜙𝐽[𝑊𝐽(𝑔𝐴) − 𝑊𝐽(𝑔𝐵) − 𝛿 + (ℎ𝐴𝐽

𝐽 𝑔𝐴
𝐽 − ℎ𝐵𝐽

𝐽 𝑔𝐵
𝐽 )]

𝐽

 

Defina 𝑊(𝑔𝑃) = ∑ 𝛼𝐽𝜙𝐽
𝐽 𝑊𝐽(𝑔𝑃), 𝑃 = 𝐴, 𝐵, o que corresponde à média do bem-estar 

social associado à política 𝑔𝑃 da sociedade, ponderada pelo fator de homogeneidade das 

classes 𝜙𝐽. Então podemos escrever: 

𝜋𝐴 =
1

2
+ 𝑊(𝑔𝐴) − 𝑊(𝑔𝐵) − ∑ 𝛼𝐽𝜙𝐽[𝛿 − (ℎ𝐴𝐽

𝐽 𝑔𝐴
𝐽 − ℎ𝐵𝐽

𝐽 𝑔𝐵
𝐽 )]

𝐽

 

Defina agora 𝜙 = ∑ 𝛼𝐽
𝐽 𝜙𝐽 e  𝐺(𝑔𝐴, 𝑔𝐵) = ∑ 𝛼𝐽𝜙𝐽

𝐽 (ℎ𝐴𝐽
𝐽 𝑔𝐴

𝐽 − ℎ𝐵𝐽
𝐽 𝑔𝐵

𝐽 ). Então, 

𝜋𝐴 =
1

2
+ 𝑊(𝑔𝐴) − 𝑊(𝑔𝐵) − 𝜙𝛿 + 𝐺(𝑔𝐴, 𝑔𝐵) 

Mas então, a probabilidade de vitória do partido 𝐴 é: 

𝑝𝐴(𝑔𝐴, 𝑔𝐵) = Prob [𝜋𝐴 ≥
1

2
] = Prob [𝛿 ≤

1

𝜙
[𝑊(𝑔𝐴) − 𝑊(𝑔𝐵)] +

1

𝜙
𝐺(𝑔𝐴, 𝑔𝐵)] 

𝑝𝐴(𝑔𝐴, 𝑔𝐵) =
1

2
+

𝜓

𝜙
[𝑊(𝑔𝐴) − 𝑊(𝑔𝐵)] +

𝜓

𝜙
𝐺(𝑔𝐴, 𝑔𝐵) 

Mas então, o partido 𝐴 que busca maximizar sua probabilidade de vitória, resolve o 

problema: 

max
𝑔𝐴

𝑝𝐴(𝑔𝐴, 𝑔𝐵) =
1

2
+

𝜓

𝜙
[𝑊(𝑔𝐴) − 𝑊(𝑔𝐵)] +

𝜓

𝜙
𝐺(𝑔𝐴, 𝑔𝐵) 

A função de utilidade côncava leva à seguintes condições de primeira ordem para a 

solução do problema: 

𝜕𝑊(𝑔𝐴)

𝜕𝑔𝐴
𝐽 +

𝜕𝐺(𝑔𝐴, 𝑔𝐵)

𝜕𝑔𝐴
𝐽 = 0, 𝐽 = 𝐼, 𝐼𝐼 

Donde a solução: 

𝑔𝐴
𝐼 = 𝐻𝑔

−1 (
1

𝜙𝐼

𝛼𝐼𝜙𝐼𝑦𝐼 + 𝛼𝐼𝐼𝜙𝐼𝐼𝑦𝐼𝐼

𝑦
− ℎ𝐴𝐼

𝐼 ) 

𝑔𝐴
𝐼𝐼 = 𝐻𝑔

−1 (
1

𝜙𝐼𝐼

𝛼𝐼𝜙𝐼𝑦𝐼 + 𝛼𝐼𝐼𝜙𝐼𝐼𝑦𝐼𝐼

𝑦
− ℎ𝐴𝐼𝐼

𝐼𝐼 ) 
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E, por analogia, 

𝑔𝐵
𝐼 = 𝐻𝑔

−1 (
1

𝜙𝐼

𝛼𝐼𝜙𝐼𝑦𝐼 + 𝛼𝐼𝐼𝜙𝐼𝐼𝑦𝐼𝐼

𝑦
− ℎ𝐵𝐼

𝐼 ) 

𝑔𝐵
𝐼𝐼 = 𝐻𝑔

−1 (
1

𝜙𝐼𝐼

𝛼𝐼𝜙𝐼𝑦𝐼 + 𝛼𝐼𝐼𝜙𝐼𝐼𝑦𝐼𝐼

𝑦
− ℎ𝐵𝐼𝐼

𝐼𝐼 ) 

 

4.3. Conclusão: A lógica eleitoral das transferências voluntárias 

A solução acima encontrada permite o anúncio do teorema a seguir. 

 

Teorema da otimalidade das transferências partidárias. 

Se dois partidos distintos 𝐴 e 𝐵 estiverem concorrendo pelo executivo nacional, e o país 

for formado por dois municípios sendo um administrado por um prefeito do partido 𝐴 e 

o outro administrado por um prefeito do partido 𝐵, então no equilíbrio eleitoral em que 

os partidos buscam maximizar suas chances de vitória, o partido 𝐴  oferecerá mais 

transferências voluntárias à prefeitura cujo prefeito pertence ao partido 𝐴 do que o 

partido 𝐵 . Analogamente, o partido 𝐵 , oferecerá mais transferências partidárias ao 

município em que seu partido controla a prefeitura do que o partido 𝐴.  

Demonstração: 

Defina 𝑦𝑃𝑇 =
𝛼𝐼𝜙𝐼𝑦𝐼+𝛼𝐼𝐼𝜙𝐼𝐼𝑦𝐼𝐼

𝜙
=

𝛼𝐼𝜙𝐼

𝜙
𝑦𝐼 +

𝛼𝐼𝐼𝜙𝐼𝐼

𝜙
𝑦𝐼𝐼. Então 𝑦𝑃𝑇 é uma média ponderada 

das rendas no país em que os pesos levam em considerarão o tamanho (população) 

relativo de cada município bem como sua homogeneidade ideológica. 

Então, a solução do jogo de competição eleitoral entre os dois partidos pode ser escrita 

como: 

𝑔𝐴
𝐼 = 𝐻𝑔

−1 (
𝜙

𝜙𝐼

𝑦𝑇𝑃

𝑦
− ℎ𝐴𝐼

𝐼 ) 

𝑔𝐵
𝐼 = 𝐻𝑔

−1 (
𝜙

𝜙𝐼

𝑦𝑇𝑃

𝑦
− ℎ𝐵𝐼

𝐼 ) 

𝑔𝐴
𝐼𝐼 = 𝐻𝑔

−1 (
𝜙

𝜙𝐼𝐼

𝑦𝑇𝑃

𝑦
− ℎ𝐴𝐼𝐼

𝐼𝐼 ) 

𝑔𝐵
𝐼𝐼 = 𝐻𝑔

−1 (
𝜙

𝜙𝐼𝐼

𝑦𝑇𝑃

𝑦
− ℎ𝐵𝐼𝐼

𝐼𝐼 ) 

Como buscamos entender o efeito do alinhamento político sobre as transferências 

voluntárias, suponha, sem perda de generalidade, que o município 𝐼 tem um prefeito do 

partido 𝐴, enquanto o município 𝐼𝐼 é administrado por um prefeito do partido 𝐵. Então: 
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ℎ𝐴𝐼
𝐼 = ℎ𝐴𝐴

𝐼 > ℎ𝐵𝐴
𝐼 = ℎ𝐵𝐼

𝐼  

ℎ𝐴𝐼𝐼
𝐼𝐼 = ℎ𝐴𝐵

𝐼𝐼 < ℎ𝐵𝐵
𝐼𝐼 = ℎ𝐵𝐼𝐼

𝐼𝐼  

Mas então,  

𝜙

𝜙𝐼

𝑦𝑇𝑃

𝑦
− ℎ𝐴𝐼

𝐼 <
𝜙

𝜙𝐼

𝑦𝑇𝑃

𝑦
− ℎ𝐵𝐼

𝐼  

𝜙

𝜙𝐼𝐼

𝑦𝑇𝑃

𝑦
− ℎ𝐴𝐼𝐼

𝐼𝐼 >
𝜙

𝜙𝐼𝐼

𝑦𝑇𝑃

𝑦
− ℎ𝐵𝐼𝐼

𝐼𝐼  

Como 𝐻𝑔
−1 é estritamente decrescente,  

𝑔𝐴
𝐼 = 𝐻𝑔

−1 (
𝜙

𝜙𝐼

𝑦𝑇𝑃

𝑦
− ℎ𝐴𝐼

𝐼 ) > 𝐻𝑔
−1 (

𝜙

𝜙𝐼

𝑦𝑇𝑃

𝑦
− ℎ𝐵𝐼

𝐼 ) = 𝑔𝐵
𝐼  

𝑔𝐴
𝐼𝐼 = 𝐻𝑔

−1 (
𝜙

𝜙𝐼𝐼

𝑦𝑇𝑃

𝑦
− ℎ𝐴𝐼𝐼

𝐼𝐼 ) < 𝐻𝑔
−1 (

𝜙

𝜙𝐼𝐼

𝑦𝑇𝑃

𝑦
− ℎ𝐵𝐼𝐼

𝐼𝐼 ) = 𝑔𝐵
𝐼𝐼 

Ou seja, o município cujo prefeito pertence ao partido 𝐴 receberá mais transferências 

voluntárias na plataforma política do partido 𝐴 do que na plataforma política do partido 

𝐵.  De forma simétrica, o município cujo prefeito é do partido 𝐵  receberá mais 

transferências voluntárias na plataforma do partido 𝐵 do que na plataforma do partido 𝐴. 

Portanto, o teorema proporciona uma justificativa teórica para se entender o uso tão 

disseminado no Brasil e no mundo desse instrumento político. 

 

5. Considerações finais: uma agenda para pesquisas futuras 

O presente artigo apresentou uma revisão seletiva da literatura sobre o fenômeno 

conhecido por “transferências partidárias” segundo o qual municípios em que o prefeito 

é do mesmo partido do presidente tendem a receber maiores transferências voluntárias do 

governo nacional. Após revisar artigo internacionais que apresentam evidências 

empíricas desse fenômeno, o artigo voltou-se para o Brasil mostrando existir abundante 

evidência estatística também para o país. Em seguida descreveu estudos teóricos que 

mostraram os efeitos das transferências partidárias sobre o equilíbrio eleitoral subnacional, 

a qualidade da gestão pública, o crescimento econômico e a capacidade das políticas 

públicas proverem um nível mínimo de bem-estar social homogêneo no país. Finalmente, 

apresentou a contribuição original do trabalho, que consiste no desenvolvimento de um 
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modelo de economia política que mostra que existe uma lógica eleitoral motivando esse 

fenômeno. 

Ao se esclarecer, por um lado, o amplo uso do mecanismo das transferências partidárias, 

motivado pela competição eleitoral, e, por outro, os efeitos negativos no crescimento 

econômico e na capacidade de equalização das transferências intergovernamentais, este 

trabalho contribui para a discussão de como nosso federalismo pode ser aperfeiçoado se 

conseguirmos estabelecer regras institucionais que, por um lado, aumentem a eficiência 

na alocação de escassos recursos públicos e, por outro lado, tornem a disputa eleitoral 

mais equitativa, conforme discutido em Bugarin e Gadelha (2020). 

Esta área de pesquisa, iniciada oficialmente no Brasil há quase vinte anos com a 

publicação de Ferreira e Bugarin (2005), ainda oferece uma ampla gama de caminhos 

para sua extensão, alguns das quais são discutidos a seguir. 

Em primeiro lugar, existe um claro caminho na direção de se testar as hipóteses oriundas 

dos modelos teóricos. Algumas das hipóteses testáveis são: (i) Há maior taxa de reeleição 

de prefeitos aliados ao presidente, quando estes recebem maiores transferências 

voluntárias? (ii) Há maior proporção de votos para a reeleição do presidente em 

municípios aliados que receberam maiores volumes de transferências voluntárias? Há um 

efeito de escala/tamanho dos municípios que afeta a decisão de transferir maiores 

volumes per capita de transferências voluntárias? 

Em segundo lugar, deve-se buscar melhor entender o que está por trás da “hipótese das 

transferências partidárias estratégicas”, segundo a qual o presidente focaria sua motivação 

política nos municípios aliados apenas nos estados em que o governador é de oposição. 

Para tanto, seria necessário estender o modelo aqui apresentado para se incluir três esferas 

de governo, o municipal, o estadual e o nacional. Então se buscaria melhor entender a 

relação entre as transferências da União aos estados e aos municípios. Será que a União 

estaria delegando aos estados a tarefa das distribuições de transferências voluntárias aos 

municípios? Nesse caso, estaria a União focalizando suas transferências aos estados no 

lugar dos municípios?  

Um modelo envolvendo os três diferentes níveis de governo nos ajudaria também a 

melhor entender a competição por influência política entre estados e a União. De fato, o 

estado ao qual pertence um município também faz transferências voluntárias aos seus 

municípios e, como foi visto, também existe evidência econométrica de transferências 
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partidárias na relação entre estado e município. Diante disso, a pergunta que se faz é: 

Como decidem os eleitores quanto aos seus votos quando o governador é de um partido 

de oposição ao presidente? Devem eleger um prefeito alinhado com o presidente, como 

nos modelos estudados, para garantir as transferências nacionais, ou devem se alinhar ao 

partido do governador, para garantir as transferências do estado? Trata-se de uma 

pesquisa em aberto, mas existe a natural consideração de que os incentivos devem 

depender do tamanho e da força fiscal do governo estadual, uma vez que governos 

estatuais com baixa capacidade fiscal não terão como competir com o governo federal. 

Ainda no contexto subnacional, existe uma ampla via de pesquisas para se verificar quão 

forte é o fenômeno das transferências partidárias dentro de cada estado, como em Almeida 

(2019).  

Pode-se ainda buscar entender se a motivação partidária existe em outros âmbitos, como 

foi o caso documentado em Paiva e Bugarin (2018) dos desembolsos do BNDES para as 

prefeituras. 

Um aprofundamento da linha de pesquisa atual deve considerar também o papel do poder 

Legislativo, como em Marciniuk e Bugarin (2020), mas também o papel dos ministérios, 

com as preferências individuais dos ministros, nas transferências partidárias. 

Enfim, considerando a história recente, mas não única, do país é importante se entender 

como esse fenômeno reage a situações em que um presidente é eleito com um partido 

fraco ou que se desliga de um partido durante o mandato. Nesses casos, espera-se que o 

alinhamento com partidos que sustentam o presidente no Congresso passe a desempenhar 

um papel mais fundamental na definição das transferências partidárias, como sugere 

Portinari (2020). 

Essas extensões são deixadas aqui como sugestões para pesquisas futuras. 
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