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1  Introdução

Existe viés eleitoral na manipula-
ção da política econômica? Para 
muitos economistas, cientistas 
políticos e leigos, a resposta é, ob-
viamente, sim. A ideia geral é que 
políticos no poder, com pretensões 
de reeleição, têm um incentivo para 
usar instrumentos de política fis-
cal ou monetária de tal forma que, 
durante anos de eleição, o gasto 
público ou agregados monetários 
aumentam de modo a satisfazer 
o eleitor mediano, apesar de isso 
implicar potenciais efeitos adver-
sos sobre sustentabilidade fiscal e 
estabilidade macroeconômica. Os 
efeitos desse fenômeno, entretanto, 
não são tão claros, sendo necessá-
rios teoria econômica e métodos 
quantitativos para a formulação de 
argumentos razoáveis. 

Apesar de certos economistas, 
como Kalecki e Robinson, terem 
escrito sobre o assunto na primeira 
metade do século passado, a litera-
tura de ciclos políticos avançou a 
partir de meados da década de 70, 
com a publicação do artigo seminal 
de Nordhaus (1975). Neste traba-
lho, o autor formalizou e clarificou 
a ideia de ciclos políticos oportu-
nistas. De acordo com esse modelo, 
políticos estimulam a demanda 

agregada antes das eleições de ma-
neira a impulsionar o crescimento 
e reduzir o desemprego. Passado o 
período eleitoral, os policymakers 
tomam medidas para reverter os 
efeitos adversos da política econô-
mica implementada anteriormente. 
Desse modo, ao analisar a trajetó-
ria das variáveis macroeconômi-
cas, deve-se observar a ocorrência 
de um ciclo econômico, no qual os 
pontos de inflexão coincidem com 
o calendário eleitoral.

Como os partidos representam a 
união de indivíduos que, teorica-
mente, compartilham de mesmos 
interesses e preferências, é de se 
esperar que a condução da política 
econômica seja influenciada pela 
ideologia partidária. Com base 
nessa premissa, foram desenvolvi-
dos modelos que incorporaram o 
componente de ideologia partidá-
ria à teoria dos ciclos político-eco-
nômicos, denominados modelos 
partidários (HIBBS, 1977; 1986).

Com o surgimento da teoria das 
expectativas racionais, os mode-
los de ciclos político-econômicos 
tiveram que ser reformulados, pois 
a premissa de que os eleitores são 
ingênuos, incapazes de aprender 
e propensos a erros sistemáticos, 
torna-se insatisfatória. Passado um 

ciclo político, o eleitor consegue in-
ternalizar os fatos e entender a jo-
gada política intertemporal, tendo 
a consciência de que um aumento 
da atividade econômica no perío-
do pré-eleitoral será seguido por 
uma elevação do nível de preços e 
recessão após as eleições. Rogoff e 
Sibert (1988) e Rogoff (1990) são 
trabalhos precursores dessa área.

Nesse artigo, uma revisão da lite-
ratura1 será feita focando breve-
mente nas três subdivisões men-
cionadas acima e, principalmente, 
nos trabalhos empíricos realizados 
até então. 

2 Modelos Oportunistas

Embora economistas, de tempos 
em tempos, tenham feito observa-
ções sobre as causas políticas dos 
ciclos econômicos, para Nordhaus 
(1975), a única teoria séria é de 
Kalecki (1943). Para este autor, 
uma situação prolongada de pleno 
emprego não é de bom grado aos 
líderes empresariais. Isso porque 
perderiam o controle dos trabalha-
dores e os “capitães da indústria” 
ficariam ansiosos para “ensinar-
-lhes uma lição”. Como resultado, 
pressão política seria feita para 
promover o ressurgimento de po-
líticas ortodoxas, como o corte de 



59temas de economia aplicada58 temas de economia aplicada

abril de  2016

déficit orçamentário. A economia passaria, então, para 
um estágio com maior desemprego e menor geração 
de renda como produto do ciclo político.

O modelo de Kalecki (1943) assume, implicitamente, 
que líderes econômicos têm um controle despropor-
cional dos mecanismos políticos. Para esse pensador, 
a causa dos ciclos políticos é a natureza não represen-
tativa do sistema político. A sugestão de Nordhaus 
(1975) é que o processo de formulação de decisões em 
um governo representativo levará a um fenômeno si-
milar, embora as causas e o tempo de maturação sejam 
distintos. Cabe ressaltar que a teoria kaleckiana se 
funda na predominância de interesses capitalistas no 
mecanismo político, enquanto o modelo de Nordhaus 
(1975) se aplicaria a qualquer sistema democrático 
envolvendo escolhas intertemporais.

Dito isso, pode-se afirmar que Nordhaus (1975) foi, 
de fato, o pioneiro na modelagem de ciclos políticos. 
Em seu modelo teórico, políticos em exercício tendem 
a explorar os trade-offs da curva de Phillips antes das 
eleições de modo a lhes aferir reconhecimento líquido 
positivo e, portanto, certa vantagem nas urnas. Atra-
vés de política fiscal e monetária, políticos seriam ca-
pazes de gerar o denominado ciclo político-econômico, 
que consiste em uma situação de gerar condições 
econômicas aparentemente favoráveis para a socieda-
de (ou para um grupo dela) de maneira a aumentar a 
probabilidade de reeleição.

Analisando a Figura 1, pode-se notar a forma como 
o ciclo político-econômico proposto por Nordhaus 
(1975) se manifesta. A taxa de desemprego é declinan-
te ao longo de todo o mandato, entretanto, imediata-
mente após as eleições, o vitorioso força a economia 
para a direita da curva de Phillips, aumentando a taxa 
de desemprego de maneira a combater a inflação e 
modificar as expectativas inflacionárias dos agentes. 
Note que mesmo que no instante da eleição a inflação 
seja bastante elevada, o governante conseguirá se 
reeleger; basta que a desutilidade marginal do desem-
prego para o eleitor representativo no modelo de Nor-

dhaus (1975) seja maior que a desutilidade marginal 
da inflação.

Figura 1 – Ciclo Político-Econômico de Nordhaus (1975)

 

Esse modelo relativamente simples de indicação de 
política macroeconômica tem duas predições impor-
tantes: primeiramente, que políticas dotadas de viés 
eleitoreiro geram menos desemprego e mais inflação 
do que o ótimo social; e que a política partidária ideal 
induz a formação de ciclos político-econômicos, com 
desemprego e contenção da inflação nos primeiros 
anos de mandato, seguido de um surto inflacionário 
quando perto das eleições.

Ressaltam-se três premissas segundo as quais a últi-
ma predição acima mencionada é observada no mundo 
real: que os governos sejam escolhidos por meio de 
eleições competitivas e periódicas; que o governo 
tenha sofisticação e controle econômico suficiente 
para mover a economia para a direção desejada; e 
que os eleitores sejam míopes, no sentido de que estes 
tomam a decisão de votação com base no conjunto de 
informações presentes no período eleitoral, e somente 
neste.

As duas variáveis macroeconômicas modeladas por 
Nordhaus (1975) são inflação e emprego, entretanto, 
não se limitam a essas os efeitos adversos dos ciclos 
político-econômicos. Como será extensamente discu-
tido na seção de literatura empírica, inúmeras são as 
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possibilidades de manipulação po-
lítica, de tal forma que até a taxa de 
câmbio está sujeita a tal processo 
(ver BONOMO; TERRA, 1999).

Para Nordhaus (1975), há uma 
possível implicação dos ciclos polí-
ticos sobre o investimento público. 
Na medida em que investimento 
requer uma subtração do consu-
mo presente através de taxação 
ou inflação de modo a aumentar 
o consumo depois das eleições, 
sua teoria indica que o nível de 
tal investimento será menor que 
o ótimo. Mais especificamente, em 
equilíbrio, a taxa social de retorno 
sobre investimento público será 
maior do que a de investimento 
privado devido à miopia democrá-
tica. 

Ainda com relação ao investimento 
público, tornam-se relevantes as 
considerações existentes no tra-
balho de Nordhaus (1975) no que 
diz respeito ao fato de existir uma 
potencial relação positiva entre a 
necessidade de investimentos go-
vernamentais e a existência de in-
teresses oportunistas da classe po-
lítica. Isto é, pode-se considerar a 
hipótese de que a classe dos gover-
nantes pode extrair algum bene-
fício político particular em função 
do atendimento das necessidades 
coletivas, influenciando assim, de 
maneira positiva, a probabilidade e 
a permanência dos ciclos eleitorais.

Como será argumentado na seção 
de evidência empírica de ciclos 
políticos, o ciclo político pode ser 

considerado um fato estilizado em 
vários países e em diversas esferas 
de governo. Dada a recorrência e 
seu impacto negativo sobre o bem-
-estar social, quais as soluções 
para eliminar esse viés das políti-
cas públicas? Nordhaus (1975) lista 
pelo menos quatro alternativas.

Uma solução óbvia seria melhorar 
o conjunto de informações dispo-
níveis para eleitores, assim, eles 
conseguiriam julgar e penalizar 
aqueles que engajam em políti-
cas econômicas míopes. Quando 
a transmissão e recepção de in-
formações não são custosas, essa 
opção é vantajosa. Com informa-
ções verdadeiras sobre os trade-
-offs de longo prazo, os ciclos de 
curto prazo tenderiam a se extin-
guir; por outro lado, é impraticável 
exigir de cada cidadão a elaboração 
de um modelo econométrico em 
sua cabeça antes de tomar sua de-
cisão.

Outra possibilidade é designar a 
condução da política econômica 
a pessoas sem vínculos políticos. 
Esse procedimento é típico de po-
lítica monetária, a qual, por razões 
históricas, é conduzida por bancos 
centrais. Nessa mesma linha, pode-
-se argumentar que é válido entre-
gar a política fiscal para o Tesouro 
Nacional, o qual é composto por 
servidores, técnicos no assunto. 
Pode-se contra-argumentar, entre-
tanto, que delegar responsabilida-
de a uma agência que não é politi-
camente responsável por legitimar 
as necessidades reais é mais peri-

goso que evitar eventuais ciclos. 
Em suma, os custos e benefícios de 
uma política econômica indepen-
dente são de difícil mensuração e 
requerem uma análise cuidadosa.

A terceira alternativa seria elimi-
nar os trade-offs de curto prazo a 
partir de políticas eficazes, reti-
rando dos políticos a oportunida-
de de levar vantagem em certas 
decisões. Há pouca dúvida de que 
se é possível curar o paciente da 
doença, os sintomas desaparecem. 
O problema é que, assim como pes-
soas sempre ficam doentes, sempre 
existirão trade-offs em economia, 
uma vez que os recursos são es-
cassos.

Por último, Nordhaus (1975) suge-
re que aumente a base de partici-
pação na formulação de políticas. A 
estrutura de planejamento força o 
governo a abrir mão de sua visão e 
negociar o rumo de novas políticas 
com a oposição e outros grupos 
de interesse. Seria muito mais di-
f ícil convencer outros grupos a 
aceitarem um plano que delibera-
damente projeta um ciclo político-
-econômico. Essa característica já 
está presente, em certo grau, no 
Legislativo; no Executivo, contudo, 
não há a mesma estrutura organi-
zacional favorável para tal.

Além desses pontos, é conveniente 
ressaltar o papel das instituições 
para a criação de um ambiente 
pouco propício à propagação de 
ciclos políticos. Leis de responsa-
bilidade fiscal, compromissos com 
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o FMI, legislação que delimite o 
poder discricionário em anos elei-
torais são exemplos de como um 
arcabouço institucional bem deli-
neado pode ser preventivamente 
eficiente.

3 Modelos Partidários

No primeiro tipo de modelo, assu-
me-se um comportamento essen-
cialmente oportunista por parte 
dos políticos incumbentes, os quais 
utilizam instrumentos de política 
pública de modo a obter um bom e 
visível desempenho no curto prazo 
(antes das eleições), sem ponde-
rar suas consequências no médio 
prazo. O próximo tipo de modelo 
que será tratado considera diferen-
ças de preferências por políticas ou 
resultados econômicos entre par-
tidos políticos, permitindo, assim, 
que os resultados variem de acordo 
com o partido no poder.

De maneira bem genérica, partidos 
de esquerda são mais propensos a 
intervenções na economia, tendem 
a escolher pontos à esquerda da 
curva de Phillips, privilegiando 
níveis menores de desemprego e 
aceitando taxas maiores de infla-
ção. Em contrapartida, partidos à 
direita do espectro ideológico pre-
ferem, em termos relativos, o con-
trole dos preços e a estabilidade 
financeira à diminuição do desem-
prego (HIBBS, 1977). Na opinião 
deste autor, isso ocorre porque os 
partidos de direita representam os 
interesses das classes mais abas-

tadas e seus membros possuem a 
maior parte do capital financeiro, 
enquanto os partidos de esquerda 
são formados por indivíduos das 
classes trabalhadoras, mais sensí-
veis ao aumento do desemprego.

Hibbs (1977) fez uma análise de 
séries de tempo trimestrais do 
período pós-guerra com relação à 
taxa de desemprego para os EUA 
e Grã-Bretanha. O estudo empírico 
sugere que a taxa de desemprego 
tem sido movida para baixo em 
administrações democráticas e 
pró-trabalhistas e para cima em 
governos republicanos e conser-
vadores. A conclusão geral é que 
governos utilizam políticas macro-
econômicas de acordo com seus 
interesses econômicos e preferên-
cias (subjetivas) de seus círculos 
eleitorais políticos.

Nessa linha, conclui-se que resul-
tados macroeconômicos não são 
completamente endógenos à políti-
ca, mas obviamente influenciados, 
em uma parcela significativa, por 
escolhas políticas de curto e longo 
prazos. Os verdadeiros ganhadores 
das eleições são talvez mais bem 
determinados ao examinar as con-
sequências em termos de políticas 
da mudança partidária em vez de 
simplesmente contar votos.

Esse modelo assume em sua formu-
lação que os eleitores têm expecta-
tivas adaptativas; isso implica que 
os cidadãos são sistematicamente 
enganados por políticos antes de 
irem às urnas, o que não parece ser 

razoável. Tendo isso em vista, sur-
giram os modelos de expectativas 
racionais, cujos trabalhos pioneiros 
foram Rogoff e Sibert (1988) e Ro-
goff (1990).

4 Modelos de Expectativas Racio-
nais

Diferentemente de Persson e Ta-
bellini (1990) − que deram um 
tratamento keynesiano aos ciclos 
polít ico-econômicos, baseando 
suas análises em curvas de Phillips 
de curto prazo e na eficácia de polí-
ticas monetárias expansionistas −, 
Rogoff e Sibert (1988) elaboraram 
uma proposta alternativa, suge-
rindo que, sob expectativas racio-
nais, os ciclos político-econômicos 
devem ser observados nos instru-
mentos de política fiscal. De acordo 
com os autores, em anos eleitorais, 
os políticos tendem a se engajar em 
política fiscal expansionista, redu-
zindo os impostos ou elevando os 
gastos públicos, criando o que se 
denominou ciclos políticos orça-
mentários (political budget cycle).

A argumentação dos modelos par-
tidários tradicionais de que o par-
tido no poder escolhe a combinação 
de inflação e desemprego ao longo 
do mandato condizente com a sua 
ideologia não se sustenta numa 
economia cujos agentes possuem 
expectativas racionais.

Sob essa hipótese, as políticas eco-
nômicas implementadas somente 
terão efeitos sobre as variáveis 
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reais se os agentes econômicos 
forem surpreendidos. Como as 
pessoas têm conhecimento sobre 
o nível de inflação preferido pelos 
partidos, passadas as eleições, os 
agentes econômicos incorporam 
essa informação na formação de 
expectativas e neutralizam os efei-
tos das políticas econômicas ado-
tadas. 

Teorias de ciclo político-econômico 
em geral contam com rigidez no-
minal e miopia dos eleitores. Ro-
goff (1990) elabora um modelo que 
preserva algumas contribuições 
dos modelos anteriores, contudo, 
com refinamentos significativos. O 
ciclo político orçamentário se dá na 
política fiscal em vez de produto e 
inflação, bem como resulta de um 
processo de sinalização multidi-
mensional.

Nesse modelo, tanto os eleitores 
quanto os políticos são agentes 
racionais maximizadores de utili-
dade. O ciclo político orçamentário 
surge das assimetrias de informa-
ção intertemporais sobre a compe-
tência do incumbente em adminis-
trar os bens públicos e o processo 
produtivo dos mesmos. O político 
no poder tem o incentivo de en-
viesar a política fiscal no período 
pré-eleitoral em direção a gastos 
de consumo visíveis em detrimento 
de investimento público.

O modelo de Rogoff (1990) suge-
re que a “visibilidade” dos gastos 
seria associada com as despesas 
correntes, em vez daqueles refe-

rentes a bens de capital. Portanto, 
assume-se que a manipulação po-
lítica perto das eleições é realizada 
de maneira a prover benefícios 
imediatos para um número consi-
derável de cidadãos.

Claramente, se algum grupo fosse 
capaz de monitorar as ações do 
governo e transmitir informações 
de maneira crível para a população 
de um modo que não fosse muito 
custoso para um cidadão mediano 
compreender, não haveria ciclo 
político orçamentário para Rogoff 
(1990).

Se a sinalização pré-eleitoral é, 
de fato, a causa de ciclos políticos 
orçamentários, existe alguma ma-
neira de a sociedade mitigar esse 
problema? Rogoff (1990) lista duas 
possíveis soluções: a primeira é a 
apresentação de emendas à Cons-
tituição com vistas a restringir a 
política fiscal discricionária em 
meses perto das eleições, como a 
adoção de planos orçamentários 
bienais. Para o autor, a redução da 
intensidade ou duração do ciclo po-
lítico orçamentário a partir dessa 
alternativa gera um custo, que é 
a impossibilidade de o eleitor dis-
tinguir políticos eficientes e inefi-
cientes.

Para Rogoff (1990), a análise pre-
cedente exagera na eficácia de ten-
tar extinguir o ciclo político com 
legislação. Na prática, um político 
incumbente tem uma longa lista 
de opções de política fiscal com as 
quais ele pode sinalizar, sendo irre-

alista, portanto, a ideia de restrin-
gi-lo em todas as dimensões. Desse 
modo, conclui que a tentativa de 
suprimir o ciclo político pode, na 
verdade, reduzir o bem-estar do 
cidadão representativo ao induzir 
políticos competentes a sinalizar 
de maneira ineficiente.

A segunda possibilidade é uma pro-
posta mais complexa em termos ju-
rídicos, em que o autor propõe que 
as eleições não sejam estabelecidas 
exogenamente, mas sim que haja 
um sistema no qual o governante 
possa convocar as eleições antes do 
final do mandato, a exemplo de pa-
íses industrializados como Canadá, 
Reino Unido e Japão.

Resumindo, Rogoff e Sibert (1988) 
desenvolveram um modelo de 
modo a explicar a existência de 
ciclos políticos ao longo do tempo, 
incorporando no mesmo eleitores 
racionais que não possuem in-
formação perfeita com relação às 
competências dos líderes políticos. 
Subsequentemente, Rogoff (1990) 
formula um modelo similar no qual 
políticos no poder manipulam a 
composição de gastos públicos to-
tais antes das eleições na direção 
de despesas mais visíveis.

5 Literatura Empírica

A presente seção pretende rela-
cionar, de maneira resumida, os 
resultados obtidos até então de 
estudos acerca dos mais variados 
tipos de ciclo político. Optou-se por 
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organizá-los perante a classe de 
ciclo político estudada de acordo 
com a seguinte sequência: ciclos 
políticos oportunistas; partidários 
e político-orçamentários. 

Alesina e Roubini (1992) foram 
um dos primeiros a levar o debate 
de ciclo político para a esfera em-
pírica; de acordo com seu estudo, 
pouca evidência foi encontrada 
de efeitos pré-eleitorais sobre va-
riáveis macroeconômicas, em es-
pecial crescimento do PIB e taxa 
de desemprego, como sugerido 
pelo modelo teórico de Nordhaus 
(1975). Por outro lado, indícios 
foram encontrados no sentido de 
que há ciclos políticos monetários, 
isto é, política monetária expansio-
nista em anos eleitorais. O estudo 
também encontrou indicações de 
ciclo político orçamentário ou polí-
tica fiscal descontrolada anterior-
mente a eleições. A inflação exibe 
um salto no período pós-eleitoral, o 
que pode ser explicado ou por uma 
política monetária e fiscal desre-
grada no período pré-eleitoral ou 
por uma escolha de políticas ao 
longo do tempo de maneira, no mí-
nimo, oportuna.

Testes de ciclos político-econômi-
cos oportunistas podem ser divi-
didos em duas categorias: testes 
sobre variáveis de resultado, tra-
dicionalmente, produto, inflação, 
emprego; e testes sobre instru-
mentos de política como agregados 
monetários, impostos, transfe-
rências e gastos governamentais. 
Para Alesina e Roubini (1992), o 

primeiro conjunto de testes rejeita 
esmagadoramente a hipótese de 
ciclo político-econômico, enquanto 
o segundo grupo de testes apresen-
ta resultados mistos.

Os estudos empíricos da década de 
1970 até o início de 1990 centra-
ram, quase exclusivamente, em pa-
íses industrializados e geralmente 
não encontraram efeitos estatisti-
camente significantes para a corro-
boração de hipótese de ciclos polí-
ticos orçamentários regulares (ver 
ALESINA; COHEN, 1997 e DRAZEN, 
2001). Em contrapartida, outros 
estudos (SCHUKNECHT, 1996, SHI; 
SVENSSON, 2002, BRENDER; DRA-
ZEN, 2005) não apenas confirma-
ram a existência de ciclos políticos 
orçamentários para países em de-
senvolvimento, mas também têm 
demonstrado a grande magnitude 
destes ciclos.

Alguns modelos teóricos argumen-
tam que os políticos podem combi-
nar políticas fiscais e monetárias 
para a manipulação de variáveis 
econômicas. Entretanto, a maior 
parte da literatura defende que é 
na política fiscal que se observa os 
canais do ciclo político. Não ape-
nas o canal de transmissão entra 
em discussão, mas a eficácia das 
políticas, uma vez que são imple-
mentadas.

Para Drazen (2001), a principal 
conclusão é que modelos basea-
dos na manipulação da economia 
através de política monetária não 
são convincentes tanto do ponto de 

vista teórico quanto empírico. Em 
contrapartida, explicações basea-
das em política fiscal conformam 
melhor aos dados e apresentam 
argumentos mais fortes em termos 
teóricos. Drazen (2001) salienta, 
ainda, que políticas fiscais são re-
levantes neste contexto político 
dado que as mesmas sempre geram 
resultados econômicos de ordem 
real, ao contrário de políticas mo-
netárias.

Preussler e Portugal (2003) testam 
a hipótese de oportunismo político 
nas variáveis macroeconômicas, 
nos instrumentos de política fiscal 
e nas taxas de juros para o Brasil 
no período de 1980 a 2000. O pro-
cedimento econométrico usado 
pelos autores foi modelo ARIMA de 
séries temporais com a inclusão de 
variáveis dummy de modo a inserir 
janelas de período eleitoral e cap-
tar o efeito ceteris paribus. 

Os resultados confirmam a hipó-
tese de oportunismo político com 
relação à taxa de inflação e gastos 
totais do governo federal, descar-
tando a hipótese para a taxa de 
desemprego, crescimento do PIB e 
os demais instrumentos de política 
fiscal. Como os dados utilizados 
para estimação foram contabili-
zados pelo critério de caixa, há 
um efeito defasado que deve ser 
considerado, uma vez que há um 
intervalo considerável entre em-
penho, liquidação e pagamento, 
e as eleições podem estar entre 
essas etapas. Ao constatarem que 
houve um aumento da despesa 
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total nos oito meses que sucedem 
as eleições, os autores concluíram 
que os governantes empenharam 
suas despesas antes da votação, 
postergando seu pagamento para 
o mandato seguinte. A Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, instituída 
para coibir esse tipo de comporta-
mento, indica que essa prática era 
comum na administração pública, 
reforçando, assim, a conclusão do 
estudo empírico.

Sakurai e Menezes-Filho (2011) 
testam a hipótese de ciclo político 
oportunista e partidário através de 
uma base de dados de municípios 
brasileiros no período de 1989 a 
2005. Os resultados apontam para 
um aumento em despesas corren-
tes e totais, assim como para uma 
queda de investimentos munici-
pais, receitas fiscais locais e supe-
rávit orçamentário em anos eleito-
rais. Há também evidências de que 
existe certo grau de ideologia par-
tidária, uma vez que o partido que 
se encontra no poder exerce uma 
inf luência relativa no desempe-
nho das contas públicas locais. Em 
outras palavras, há embasamento 
empírico para o argumento de que 
existe, no Brasil (pelo menos em 
nível municipal), comportamento 
oportunista dos políticos em poder 
assim como viés partidário na con-
dução da política fiscal.

Fatás e Mihov (2003) estudam os 
efeitos da política fiscal discricio-
nária sobre a volatilidade e cresci-
mento do produto. Usando dados 
de 29 países, os autores chegam 

a três conclusões principais: go-
vernos que usam a política fiscal 
agressivamente geram significati-
va instabilidade macroeconômica; 
a volatilidade do produto causada 
por política fiscal discricionária 
diminui a taxa de crescimento do 
PIB; para cada ponto percentual 
adicional de volatilidade, 0,8 ponto 
percentual é o decréscimo em ter-
mos de crescimento; o uso pruden-
te da política fiscal é explicado, em 
grande parcela, pela presença de 
restrições políticas e outros tipos 
de arranjos institucionais. As con-
clusões desse trabalho sustentam 
argumentos que defendem a imple-
mentação de regras que limitem o 
poder discricionário dos formula-
dores de políticas, uma vez que se 
constatou sua eficácia na redução 
da volatilidade e contribuição ao 
crescimento econômico. 

Vários estudos encontram evidên-
cias de ciclos eleitorais para um 
amplo leque de países. No entanto, 
para Vergne (2009), esta consta-
tação empírica parece refletir de 
maneira mais acentuada em um 
subconjunto de países que foram 
recentemente democratizados. 
Assim, os ciclos políticos orça-
mentários são um fenômeno das 
novas democracias e tendem a di-
minuir com o tempo. Essa afirma-
ção levanta a seguinte pergunta: 
distorções fiscais aparecem em di-
ferentes formas? Vergne (2009) su-
pera modelos tradicionais de ciclos 
políticos orçamentários, os quais 
são centrados exclusivamente na 
dinâmica de déficits e gastos agre-

gados do governo, a fim de lançar 
luz sobre mudanças na composição 
eleitoral de gastos públicos.

Usando dados de 42 países em 
desenvolvimento de 1975 a 2001, 
Vergne (2009) encontra evidên-
cias de impactos eleitorais sobre 
a alocação da despesa pública. Os 
resultados mostram que, em anos 
eleitorais, as despesas públicas se 
concentram em despesas correntes 
mais visíveis, em particular salá-
rios e subsídios, em detrimento das 
despesas de capital. Além disso, os 
resultados sugerem que impactos 
eleitorais sobre a alocação dos gas-
tos públicos são propensos a durar, 
mesmo com países ganhando expe-
riência em política eleitoral.

Para Vergne (2009), a literatura 
não se preocupou suficientemente 
em detalhar os instrumentos de 
política fiscal através dos quais o 
governo pode tentar inf luenciar 
sua popularidade perto das elei-
ções. Análises que focam somen-
te na dinâmica do déficit público 
geral correm o risco de interpretar 
de forma errônea as evidências, 
além de perder uma parte impor-
tante do processo. Isso porque os 
políticos podem mudar a composi-
ção de gastos em determinado ano 
sem incorrer em déficits.

Shi e Svensson (2002) consideram 
um painel de 91 países, incluindo 
tanto democracias quanto países 
não democráticos, no período de 
1975 a 1995, e verificam que, em 
anos eleitorais, o superávit orça-
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mentário cai significantemente, 
tanto em países desenvolvidos 
quanto subdesenvolvidos, embora 
o efeito seja consideravelmente 
mais forte nesses últimos. Os mes-
mos autores também encontram 
evidências de que ciclos fiscais ten-
dem a ser mais prevalecentes em 
países onde os eleitores têm menos 
acesso à imprensa livre e a outros 
mecanismos de monitoramento 
das políticas governamentais.

Focando em países de baixa renda, 
Ebeke e Ölçer (2013) investigam 
o comportamento de variáveis 
fiscais durante e após as eleições. 
Os resultados apontam que, du-
rante anos eleitorais, o consumo 
governamental aumenta signifi-
cantemente, gerando déficits fis-
cais maiores. Durante os dois anos 
subsequentes às eleições, o ajuste 
fiscal toma a forma de crescente 
mobilização de geração de receitas 
e corte em investimento público 
sem nenhum ajuste significante em 
despesas de consumo corrente.

Usando uma base de dados con-
tendo regras fiscais nacionais e 
programas do FMI, Ebeke e Ölçer 
(2013) encontram evidências de 
que essas regras e os programas 
ajudam a amortecer a magnitude 
dos ciclos políticos orçamentários 
nos países investigados. A con-
clusão é que o processo eleitoral 
insere não apenas um custo ma-
croeconômico, mas também gera 
um ajuste fiscal doloroso no qual o 
investimento público é amplamen-
te sacrificado.

A teoria que prega a existência de 
ciclos eleitorais na política fiscal 
indica que antes das eleições ocor-
re uma expansão do déficit público. 
Contudo, não sugerem, explicita-
mente, se este aumento reflete a 
redução de receita ou o aumento 
dos gastos do governo. Outra pos-
sibilidade é que, em anos eleitorais, 
ocorra uma transferência de re-
cursos para projetos que tragam 
maiores benefícios políticos, não 
havendo necessariamente expan-
são do déficit público. Desta forma, 
os estudos empíricos usam diferen-
tes variáveis para testar a presença 
de ciclos políticos oportunistas 
nos instrumentos de política fiscal 
(PREUSSLER; PORTUGAL, 2003).

Nessa linha de raciocínio, Vergne 
(2009) interpreta os ciclos em gas-
tos de capital como um indicativo 
de tentativa de alcance de interes-
ses especiais em um ano eleitoral, 
ao passo que despesas de consumo 
corrente são mais propensas a 
beneficiar uma massa de eleito-
res. Rogoff (1990) defende em seu 
modelo teórico que o ciclo político 
orçamentário se dá pelo cresci-
mento dos gastos correntes a custo 
de despesas de capital. Existem 
trabalhos, entretanto, que apre-
sentam resultados que rejeitam 
essa premissa, apontando que o 
investimento público nem sempre 
é uma variável de ajuste no período 
pré-eleitoral.

Khemani (2004) investiga eleições 
para Assembleias Legislativas Es-
taduais nos 14 maiores Estados 

da Índia e mostra que anos elei-
torais têm um impacto positivo e 
significativo sobre investimentos 
públicos, particularmente sobre 
a construção de estradas, em de-
trimento de gastos de consumo 
corrente. Aidt, Veiga e Veiga (2007) 
estimaram um painel composto 
por municípios portugueses para 
o intervalo de anos entre 1979 
e 2001 e encontraram, em anos 
eleitorais, decréscimos nos saldos 
orçamentários e receitas locais, 
assim como aumento das despesas, 
especialmente em relação aos in-
vestimentos públicos.

Schuknecht (2000), por sua vez, 
com um estudo de 24 países em 
desenvolvimento no período de 
1973 a 1992, conclui que o instru-
mento preferido para influenciar 
os resultados das eleições é a des-
pesa de capital. A partir de dados 
municipais da Colômbia, no perío-
do de 1987 a 2002, Eslava (2006) 
também encontra mudanças pré-
-eleitorais no orçamento público, 
no sentido de aumentar os projetos 
relacionados à infraestrutura − 
particularmente em infraestrutu-
ra urbana, de saneamento básico 
e energia − e diminuir os gastos 
correntes. 

Orair, Gouvêa e Leal (2014) utili-
zam modelos de espaço de Estados 
para verificar que há componentes 
cíclicos bienais e quadrienais coin-
cidentes com o calendário eleitoral 
nas séries dos investimentos pú-
blicos das três esferas do Estado 
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brasileiro (federal, estadual e mu-
nicipal). 

Unindo elementos de modelos de 
ciclo político-econômico e de mo-
delos que analisam o comporta-
mento e o impacto distributivo da 
regulação do governo em mercados 
específicos, Paiva (1994) estima 
o impacto das eleições em preços 
regulados. A partir de dados dos 
preços da gasolina no Brasil entre 
1964 e 1984, o estudo mostra que 
o preço relativo da gasolina cai em 
anos eleitorais.

Bonomo e Terra (1999), por outro 
lado, fizeram um estudo captando 
a influência política na condução 
da política cambial brasileira entre 
os anos de 1964 e 1997. Utilizan-
do modelos Markov-Switching, 
chegaram à conclusão de que a 
probabilidade de a taxa de câmbio 
de mercado estar valorizada nos 
meses que precedem as eleições é 
maior do que em meses que não se 
enquadram nesse quesito. Além do 
mais, a probabilidade de a taxa de 
câmbio se desvalorizar nos meses 
subsequentes às eleições também 
é maior que no caso contrafactual.

6 Conclusão

Observa-se que os trabalhos em 
ciclo político, de maneira geral, 
focam em analisar a existência do 
ciclo intrínseco às variáveis eco-
nômicas, sejam elas instrumentos, 
seja de resultado, e fazem isso de 
maneira separada. Os pontos abor-

dados até aqui permitem inferir 
que houve comprovação e rejeição 
da presença de diversos tipos de 
ciclos políticos para uma grande 
lista de países, e tanto os instru-
mentos de política fiscal quanto as 
variáveis macroeconômicas abor-
dados nesses estudos são os mais 
variados possíveis.

Pode-se dizer que, para o Brasil, 
há embasamento empírico de que 
ciclo político é um fenômeno re-
corrente, tendo respaldo inclusive 
nos modelos teóricos destacados 
neste artigo. Cabe destacar que 
essa literatura apenas detecta a 
presença dos ciclos; entretanto, 
seria também importante estimar 
os impactos macroeconômicos dos 
mesmos. 
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