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0. PREFÁCIO 

O carpinteiro-chefe entrega tarefas a seus homens de acordo com a habilidade de cada um. Colocadores de 

piso, construtores de portas corrediças, soleiras, lintéis, tetos e assim por diante (...). Se o carpinteiro-chefe 

conhecer bem os homens sob seu comando e designá-los para tarefas compatíveis, ele conseguirá fazer um bom 

trabalho. [Miyamoto Musashi, “O Livro dos Cinco Anéis”, 1984, Ediouro, original ‘circa’ 1645] 

Há muito tempo eu não tinha a oportunidade de me ver em um período histórico tão 

emocionante como foi o ano de 2014. O fracasso da seleção brasileira no futebol, junto às 

manifestações populares feitas em protesto às políticas do modelo econômico que se 

consolidou nos últimos doze anos – não sem mudanças, claro – e, claro, as eleições para 

presidente, foram marcos na vida de cada jovem brasileiro. É impossível imaginar que alguém 

tenha saído incólume após este turbilhão. 

Em 15 de outubro, parte dos meus estudantes, aqueles que haviam se matriculado em 

Econometria III, abraçaram com alegria (acredite, eles ficaram alegres!) a idéia de usar a 

econometria para entender melhor um pouco do que se passava. Foi naquele dia que 

disponibilizei as instruções para o trabalho. O leitor pode dar uma espiada usando o endereço 

a seguir:https://sites.google.com/site/shikidatimeseries/classroom-news/econometriaiii-bolsa-

familiaevotosoinicio. 

Depois disto, veio o segundo turno e a turma se decepcionou, em geral, com o 

resultado. Ao mesmo tempo, muito do trabalho que já deveria ter sido feito apenas se iniciava. 

Todos nós sabemos que tarefas sob pressão podem ser bem-sucedidas, mas é inevitável que 

ocorram problemas no processo. Aliás, pela quantidade de alunos, era inevitável que 

surgissem atritos. Não vou me ater a eles porque sei que o leitor, caso já tenha feito algum 

turismo pela Ciência Econômica, deve estar ciente da existência de problemas relacionados à 

produção em equipe. É disto que trata(ra)m Mancur Olson Jr., Elinor Ostrom, Milgrom, 

Roberts, dentre tantos outros economistas. 

A bem da verdade, como nos lembra Russ Roberts, em seu informal guia para Adam 

Smith, How Adam Smith Can Change Your Life
1
, existe uma tensão entre amar, ser amado e 

fazer negócios que aparece na totalidade da obra de nosso patriarca (a totalidade, no caso, é 

composta de dois livros...). Para Roberts, a leitura de A Riqueza das Nações  e da Teoria dos 

Sentimentos Morais é-nos útil para entender como esta tensão se resolve. Basicamente, ele 

nos diz, grupos pequenos, mais familiares, são muito mais caracterizados por um 

comportamento mais cooperativo, amável mesmo. Entretanto, quando o grupo aumenta, 

aumentam as transações e, com elas, seus custos (para lembrar Ronald Coase), e para que as 

sociedades prosperem pacificamente, é necessário fazer negócios com desconhecidos. Aí o 

auto-interesse é mais adequado.  

Um trabalho com vinte e seis alunos, eu disse em sala quando da apresentação deste 

trabalho, é uma tarefa no qual o número de pessoas envolvidas encontra-se no meio do 

caminho entre as amabilidades e o auto-interesse. Não é que não sejam todos desconhecidos, 

mas é verdade que os alunos não são igualmente amigos – quando não rivais – e, 

                                                 
1
 Um belo livro da Penguin Books, publicado neste ano de 2014. 

https://sites.google.com/site/shikidatimeseries/classroom-news/econometriaiii-bolsa-familiaevotosoinicio
https://sites.google.com/site/shikidatimeseries/classroom-news/econometriaiii-bolsa-familiaevotosoinicio
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inevitavelmente, conflitos surgem. Afinal, trata-se da produção do que nós, economistas, 

chamamos de um bem público
2
.  

É importante enumerar os autores deste trabalho. São muitos e a ordem menos injusta 

talvez seja a de enumeração alfabética. Pois tivemos Ana Claudia Miranda, Andre S.G. Rosa, 

Andrey Macedo, Arthur C. Abreu, Beatriz Maia, Bernardo G.M. Bedran, Carolina Donato, 

Caterina M. D’Ippolito, Christiano M.M.A.Correa, Daniel B.F. Muniz, Elisa P. Barbosa, 

Elivelton F. Cruz, Gabriel K. Soares, Guilherme D. de Abreu, Izabella Braga e Silva, Julio 

C.P.Silva, Letícia B.de Souza Del Rio, Leticia R. Teles, Luan G.F. Machado, Luciana A. 

Caldas, Mariana M. Cacique, Mauricio (Maurice) P. Abrantes, Regeamara de O. Ribeiro, 

Rodrigo T. Bittencourt, Rogerio S.R. Mendes Jr e Thomaz L.C.de A. Fonseca
3
. 

A idéia do trabalho foi minha, por conta de alguns trabalhos anteriores que já fiz sobre 

o tema. O objetivo era que os estudantes usassem o que aprenderam em Econometria III – 

uma disciplina que, praticamente, fecha o ‘ciclo de econometrias’ de nossa faculdade, para 

gerar um relatório escrito de maneira academicamente correta. Secundariamente, o objetivo 

era que os estudantes vissem como é difícil produzir um trabalho em equipe (e também que 

aprendessem a separar guerras profissionais das pessoais). Creio que o caráter se forja tal e 

qual uma espada: com temperaturas extremas e muita martelada. Todos nós entramos um dia 

pelos portões da faculdade de um jeito e não saímos do mesmo jeito. A jornada, eu sei, é rica 

em encontros e desencontros. A arrogância cede à humildade sem perder o respeito. O método 

vence a superficialidade de maneira lenta e nem sempre homogênea entre os estudantes: cada 

qual tem seu tempo. 

O trabalho a seguir é, eu bem sei, o início de algo para vários estudantes. Senão uma 

monografia, talvez uma reflexão sobre uma eleição cujo resultado nem sempre é o que 

queremos (para nós e para a sociedade em geral?). É também um passo para se perceber o 

quanto precisamos, de fato, trabalhar para e-laborar (notem a separação proposital) uma 

explicação mais consistente de eventos que nos atingem (quando não nos envolvem) 

constantemente. Ninguém saiu deste trabalho, espero, mais ignorante do que quando 

começou. O entendimento do fenômeno, como se percebe, exige muito mais tempo e 

dedicação e o que o leitor encontra a seguir é uma tentativa de dar o primeiro passo na busca 

deste entendimento. Um passo de vinte e sete estudiosos. Sim, vinte e sete porque eu também 

estudo. É o meu trabalho, ao contrário do que diz a piada sobre professores que “só dão aula, 

não trabalham”... 

Belo Horizonte, 28 de Novembro de 2014 

                                                 
2
 Uma definição técnica, eu sei. Para resumir, uma rua lotada e com pedágio é um bem privado (quase ninguém 

consegue andar, a não ser que empurre alguém e, adicionalmente, cobra-se pelo uso da rua) e uma rua vazia sem 

pedágio é um bem público. Não é difícil ver que é mais difícil, para um empreendedor, produzir um bem 

público. Coase, Ostrom e tantos outros, contudo, mostraram-nos que é possível produzir bens públicos. Aliás, 

este trabalho é (praticamente) um bem público, já que disponível para download a quem quiser. Claro, 

poderíamos ser mais específicos e debater isso, mas, puxa, é só um prefácio de um trabalho de final de curso de 

graduação, ok?  
3
 Eles são os responsáveis pelo trabalho que se segue e, claro, espera-se que não tenham incorrido em plágio e 

outras práticas acadêmicas condenáveis. Erros e omissões são de sua responsabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO  

No âmbito do cenário político para a escolha do candidato a presidência da República 

no Brasil, o marketing partidário foi uma das estratégias utilizada pelos partidos de promover 

por meio da propaganda eleitoral institucional o fortalecimento da estrutura e a imagem 

positiva perante a sociedade. Este resultado teve amplo impacto no eleitorado, pois 

verificamos a presença efetiva do eleitorado assumindo a postura entre a permanência do 

regime partidário ou, o partido de oposição. Não apenas quanto aos efeitos do marketing 

partidário são levados em consideração, mas também, quanto a sua personificação e 

identidade, ou seja, o sucesso das propostas realizadas e os idealizadores da mesma são 

identidade do partido. 

Portanto, podemos afirmar que esses elementos são primordiais para cativar o segmento 

da sociedade. Nas eleições para o cargo da Presidência da República no Brasil, a divisão entre 

candidatos dos partidos PT (Partido dos Trabalhadores) e PSDB (Partido da Social 

Democracia Brasileira) é bastante divergente e há preponderado desde a Era FHC. Em 2014, a 

candidata Dilma Rousseff foi candidata à presidência da República pelo PT tendo como 

objetivo buscar reeleição contra o candidato Aécio Neves no segundo turno. Nas eleições de 

2010 a candidata reeleita obteve posse e foi ao segundo turno com apoio do Luiz Inácio Lula 

da Silva, que durante os oito anos de sua permanência no cargo teve altíssimo nível de 

aprovação. 

Além do crescimento econômico moderado que o país apresentou na Era Lula, a 

identidade do governo deu-se a solidificação da Bolsa Família a partir de programas de 

transferência de renda (cash transfer programs) que tiveram seu início no governo Fernando 

Henrique. Essas propostas de transferência de renda expandiram-se em toda a America Latina 

no final do século XX com o intuito de reduzir a pobreza e a desigualdade social dos países na 

região. A teoria econômica por trás desse tipo de política econômica é o segundo Teorema de 

Bem-Estar Social segundo Pareto, sob as condições e hipóteses de mercado completo e 

competitivo. 

Neste estudo, objetivo é analisar quais variáveis foram determinantes para a formação 

do eleitorado Dilma em escala municipal, no primeiro e segundo turno, que levou à reeleição 

da presidente. Para tal decidiu-se focar nas variáveis alcance do Bolsa Família (cash transfer 

program); acesso a outros programas sociais como Pronatec, Prouni e Minha Casa Minha 

Vida; efeito Dilma (incumbent effect) medido pela proporção de votos na eleição de 2010; 
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efeito Marina, que se espera haver mudado a alocação de votos do primeiro para o segundo 

turno por ter apoiado o candidato Aécio Neves; e IDH-M (Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal) Zucco, considerando que o parâmetro é correlacionável com outros 

fatores de desenvolvimento e que municípios com baixo IDH-M têm maior cobertura do 

Bolsa Família, espera-se que o IDH-M capture aspectos de municípios mais desenvolvidos 

que expliquem a decisão de voto do eleitorado. Foram incluídas também variáveis de 

controle, que capturam a estrutura social do eleitorado dos municípios e, portanto, juntamente 

com outras variáveis econômicas e sociais, espera-se resultados mais precisos e confiáveis 

evidenciando que municípios menos desenvolvidos e com população menos educada 

dependem mais da assistência do Estado e, logo, tendem a prezar pela manutenção do poder 

vigente, segundo Canêdo-Pinheiro (2009) e Zucco (2008). 

Um dos aspectos mais discutidos nos dias de hoje como um fator determinante de 

eleições em diversos países é o incumbent effect, que consiste na vantagem de um candidato 

disputando reeleição sobre oponentes. Ansolabehere e Snyder (2000 e 2004) e discutem que 

há uma maior probabilidade de candidatos disputando segundo mandato ganharem as 

eleições. Como mostrado por Gonçalves et al (2015) este efeito se deu durante as eleições de 

2010, onde o efeito Lula influenciou o resultado a favor da candidata partidária, Dilma. 

Seguindo esta lógica, este artigo tenta mensurar uma das formas pelas quais o político 

incumbente estabelece vantagem frente aos outros candidatos em um processo eleitoral: os 

programas de transferência de renda. 

Dado que o Brasil é um país em desenvolvimento, acredita-se que a implementação e 

ampliação de programas como o Bolsa Família, Pronatec, Prouni, Minha Casa Minha Vida, 

dentre outros, realizados em grande escala na Era Lula e dado continuidade pela presidente 

incumbente Dilma, durante seu primeiro mandato, possa explicar grande parte de sua 

reeleição em 2014. 

De fato, quando se analisa os efeitos do alcance do Bolsa Família na explicação do 

sucesso eleitoral de Dilma nas eleições de 2014 os resultados apontam que a ampliação deste 

programa de transferência de renda impactou significantemente e positivamente a proporção 

dos votos em Dilma de 2014, resultado que não apresenta grande alterações desde 2010. 

Seguindo o argumento teórico de que municípios mais pobres recebem mais assistência do 

governo e que, portanto, tendem a defender a manutenção do partido/político no poder, não é 

surpreendente encontrar uma relação significante e negativa entre o IDH-M, que entra como 

medida de pobreza e falta de desenvolvimento, e a proporção de votos em Dilma. 
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É interessante ressaltar que o efeito incumbente foi um resultado significante nos 

resultados econométricos, o que suporta a teoria de vantagem eleitoral para candidatos 

disputando reeleição. Nota-se que o resultado das eleições de 2010 explica significantemente 

a reeleição de Dilma em 2014, estando em concordância com as evidências sobre o incumbent 

effect apresentadas por Zucco (2008) e Canêdo-Pinhedo (2009). 

Quando foi feito o controle para variáveis geográficas, sociais, educacionais, o impacto 

do alcance do Bolsa Família continuou significativo e de magnitude similar, isto indica que o 

modelo provavelmente não foi mal especificado. E, além disso, evidencia que, independente 

do nível de desenvolvimento social e econômico ou da dicotomia política que se dissemina no 

território brasileiro, o alcance do programa Bolsa Família foi de grande importância na 

explicação na reeleição de Dilma em 2014. 

A partir das próximas seções, este artigo irá apresentar uma revisão de estudos e 

trabalhos econométricos e teóricos que discutem e apresentam comportamentos de variáveis 

políticas, sociais, econômicas com eleições e governo. Por seguinte serão apresentados o 

banco de dados analisado para este estudos, assim como justificativa das variáveis utilizadas 

no modelo e a metodologia utilizada. Então, serão discutidos e interpretados os resultados da 

análise do modelo desenvolvido, sempre checando a validade e a robustez dos resultados 

estimados. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

O resultado de uma eleição é determinado, direta e indiretamente, de acordo com 

cenário social e político de cada país e esses aspectos são latentes para a decisão do 

eleitorado. O marketing é uma ferramenta de fundamental importância nas campanhas 

eleitorais.  Segundo Rego (1985) “o marketing político, entendido como esforço planejado 

para se cultivar a atenção de eleitores é o caminho indicado e seguro para quem deseja entrar 

na política” e de acordo com Gomes (2001) “o marketing eleitoral, trata de uma estratégia 

voltada para o eleitor, com o objetivo de fazer o partido ou candidato vencer uma determinada 

eleição”. O marketing vem se tornando uma ferramenta muito significativa e expressiva em 

cada eleição, mais recursos veem sendo alocados nesta área e novas técnicas são criadas com 

o intuito de persuadir o seu público alvo. 

Nas ciências sociais aplicadas, pesquisadores e especialistas na área têm contribuído 

para encontrar variáveis determinantes no desempenho eleitoral, sendo que um dos pontos 

identificados é o incumbent effect. Ansolabehere e Snyder (2000 e 2004) usaram uma extensa 
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base de dados nos EUA para testar a incidência desse efeito. De acordo com os autores, o 

efeito é claro: o incumbent effect aumenta a probabilidade dos candidatos ganharem as 

eleições. De fato, Uppal (2010) estima que os candidatos incumbentes americanos no período 

de 1968-89 tiveram uma probabilidade de ganhar as eleições com 30 pontos percentuais a 

mais e com 5,3 p.p. de votos a mais do que candidatos que não “sofrem” do efeito. Nesse 

método, é usado um quase experimento que isola o incumbent effect de outras características, 

o que faz com que a vantagem entre os candidatos diminua. Mesmo assim, o efeito permanece 

claro. Em contradição aos experimentos dos autores já citados, Uppal (2009) realizou o 

mesmo experimento para testar a presença do efeito na Índia para o período de 1975-2003, 

onde observou, na realidade, uma desvantagem para candidatos incumbentes. De fato, para a 

Índia, a probabilidade de um candidato incumbente ganhar as eleições foram 18 p.p. inferiores 

aos candidatos não incumbentes, o que demonstra o contrário dos resultados obtidos para os 

EUA.  

 Em 2014, o centro dos debates eleitorais entre os candidatos a Presidência da Republica 

foi as propostas quanto extensão ou aprimoramento de políticas de transferência de renda 

(cash transfer), como o Programa Bolsa Família (PBF), programa que foi resultado de uma 

consolidação de diversos outros mecanismos de auxílio, como o Bolsa Escola, Auxílio Gás e 

o Cartão Alimentação, solidificado nos mandatos do presidente Lula.  

Gonçalves et al (2015) analisou a presença do incumbent effect para o caso brasileiro e 

sua relação com a proporção de votos obtidos por Dilma em 2010.  As variáveis utilizadas 

foram a variável de crescimento do PIB real per capita, proporção de beneficiados do Bolsa 

Família por município e outras variáveis explicativas com o objetivo de verificar o papel do 

Bolsa Família na eleição de Dilma em 2010. Utilizou-se tais variáveis devido as hipóteses de 

que quanto maior renda menor seriam as chances de se votar no Partido do Trabalhadores 

(PT) e que programas de transferência de renda beneficiam o candidato do governo.  

No trabalho de Gonçalves et al (2015) foi acrescentado como variável explicativa a 

proporção de votos em Lula no segundo turno de 2006, a fim de frisar a semelhança entre o 

eleitorado petista naquele momento e em 2010, e também de controlar para o chamado Efeito 

Lula, ou seja, que independe de fatores econômicos e sociais capturou-se parte do incumbent 

effect. Os coeficientes de Lula 2006.2 indicam que a proporção de votos em Dilma em 2010 

foi maior nos municípios em que houve uma votação expressiva em Lula. O efeito, já 

esperado, é positivo para o candidato incumbente. Também se encontrou um efeito positivo 

significativo entre a proporção de beneficiados do Bolsa Família, o que nos leva a crer que os 
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programas de transferência de renda são uns dos principais fatores que levaram ao ganho 

eleitoral. Outra constatação é que o efeito do crescimento do PIB real se mostrou não 

significativo para o resultado nas urnas. 

Outra variável que pode explicar a proporção de votos de determinado candidato, 

segundo a literatura sobre o tema, foi a abordado por Zucco (2008) nas eleições presidenciais 

de 2006. Analisou a influência do indicador de IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal) sobre a performance de votos em cada municípios. O IDH-M é uma medida que 

oscila entre 0 e 1 (sendo as extremidades a relação entre os municípios menos desenvolvidos e 

mais desenvolvidos) e analisa longevidade, educação e renda nos municípios brasileiros. 

Segundo esse mesmo autor, quanto maior o IDH-M menor a proporção de votos desse 

município para Lula em 2006. Em 22 de 26 estados brasileiros, há uma relação negativa entre 

a parcela de eleitores de Lula e o nível de desenvolvimento socioeconômico a nível 

municipal. Essa foi uma reversão de tendência do que ocorria antes, quando a parcela mais 

educada dos municípios tendia a votar no Lula. Um exemplo usado pelo autor foi a 

comparação entre Blumenau (SC) e Juazeiro do Norte (CE). Ambos são municípios com 

características demográficas semelhantes, comparáveis em população. Entretanto, são 

praticamente opostas quando avaliados seus indicadores socioeconômicos, sendo Blumenau 

amplamente industrializada, e Juazeiro do Norte extremamente pobre. Em 2002, a parcela de 

votos obtida por Lula em ambos os municípios foi quase correspondente, mas em 2006, 

Juazeiro do Norte deu cerca 64% de votos a Lula, enquanto Blumenau deu apenas 26%. A 

diferença de IDH-M entre as duas cidades implicou em 18 p.p. desses 38% de diferença.  

Como a Bolsa Família mostrou-se também uma variável explicativa importante, deve-se 

observar o escopo dessa política e sua associação com o IDH-M brasileiro. Como essas duas 

variáveis possuem uma correlação de 0,8, conclui-se que o programa assistencialismo é muito 

bem focado. Assim, em 2006, quando se tenta explicar a votação de Lula pelo IDH-M, deve-

se considerar que a Bolsa Família foi proposto para atingir exatamente as regiões com menor 

IDH-M. Municípios com menor IDH recebiam maior cobertura do programa, gerando maior 

suporte gratuito para Lula. Contudo, como o IDH-M é um indicador abrangente e facilmente 

correlacionável com outros parâmetros de desenvolvimento, há uma forte possibilidade de 

que algumas variáveis usadas na análise sejam apenas combinações lineares de outra. Assim o 

IDH-M pode estar capturando o efeito de outras características de municípios desenvolvidos 

que fariam com que seus eleitores votassem no candidato Lula. Assim, na tentativa de 

capturar este efeito, Zucco (2008) implantou mais algumas variáveis em seu modelo, e chegou 
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à conclusão de que Lula tinha melhor performance em municípios cujo setor público era 

relativamente maior à economia local, e onde a renda distribuída era menor. Assim o efeito 

esperado do IDH-M diminuiu com essas novas variáveis, e pôde ser isolado de outras 

variáveis explanatórias embutidas. 

Outras pesquisas também foram relevantes para a analise proposta por esse trabalho, 

como foi o caso de Marques et al (2009) que discutiu o efeito do Bolsa Família nas eleições 

presidências também de 2006. Seus resultados mostraram que a relação entre PBF e os votos 

destinados a Lula ganhou robustez e confiabilidade. Conforme o grau de cobertura do 

programa cresce, a proporção de votos recebidos por Lula também aumenta. Entretanto, só 

não podemos afirmar o mesmo para a região Sudeste que comparativamente a região Sul teve 

um grau de cobertura menor e mesmo assim teve mais votos em Lula no sudeste do que no 

Sul. Além disso, a variável IDH-M também teve relevância, mas não tanto quanto o grau de 

cobertura, quando considerou renda per capita. Para os municípios “pobres” houve relação 

direta com os votos de Lula e o inverso para municípios “ricos”. 

 

3 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Para prosseguir na estimação dos dados, utilizamos como variável depende a proporção 

de votos válidos no segundo turno da eleição para presidente em 2014 para a candidata eleita, 

por município. Utiliza-se também as variáveis incumbet effect, IDH-M Zucco, receitas 

orçamentárias realizadas, Minha Casa Minha Vida, escolas técnicas, religião católica e renda 

per capita. Em relação a essa variável deseja-se verificar a hipótese de que municípios com 

renda per capita mais elevada tendem a votar (ou não) na candidata Dilma Roussef. A medida 

de IDH-M Zucco é justificada pela tentativa de identificar o nível de desenvolvimento do 

eleitorado da presidente, em cada município, usando como componentes longevidade, 

educação e renda. A variável incumbet effect visa medir a influência do passado no presente, 

análogo à inércia na física – sob o pressuposto que o eleitorado de um partido/causa tende a 

continuar votando no mesmo nas próximas eleições contanto que o indivíduo não tenha sua 

utilidade alterada drasticamente devido a uma política pública ou uma alteração na 

característica do eleitor. A variável dependente receitas orçamentárias realizadas tem como 

propósito analisar se o indivíduo é sensível ao fato de ser credor ou devedor líquido do 

governo federal; neste caso espera-se mensurar se há percepção que na troca do presidente 

altera seu status quo. O emprego das variáveis Minha Casa Minha Vida e escolas técnicas 

busca captar o efeito que tais programas de subsídio a moradia e estudo têm sobre o 
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crescimento econômico de cada eleitorado e sua influência na proporção de votos de cada 

município. 

Nos modelos estimados são utilizados variáveis controles para efeito de negro, mulher, 

pobre, nível educacional – anos de estudo. 

Diante das variáveis independentes, tem-se como as principais fontes dos dados o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os dados compilados por Zucco, as bases de dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas Cidades (IBGE – Cidades) e o Portal do 

Tesouro Nacional. 

As descrições das variáveis e as fontes dos dados encontram-se na Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1: Descrição das variáveis utilizadas 

Variável Descrição Fonte 

UF_cod Código da unidade da federação IBGE 

UF Unidade da federação IBGE 

municipio_cod 
Código do município segundo o IBGE com 

dígito verificador 
IBGE 

municipio Código do município IBGE 

dilma2014 
Proporção dos votos para Dilma no 2º turno 

das eleições presidenciais de 2014 
TSE 

dilma2010_2 
Proporção dos votos para Dilma no 2º turno 

das eleições presidenciais de 2010 
TSE 

marina2014_1 
Proporção dos votos para Marina no 1º turno 

das eleições presidenciais de 2014 
TSE 

pibpercap PIB nominal per capita municipal em 2011 IBGE 

idhm 
Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal em 2010 

Atlas do Desenvolvimento 

Humano 

transf 

Receitas orçamentárias realizadas - 

Transferência Intergovernamental da União  

per capta em 2009 

IBGE 

bfalcance 
Proporção de famílias beneficiadas pelo 

programa Bolsa Família em 2014 

Caixa Econômica 

Federal/IBGE 

mcmv 

Número de unidades por 100 mil habitantes 

entregues no ano de 2014 financiadas pelo 

programa Minha Casa Minha Vida 

Portal Brasileiro de Dados 

Abertos 

pronatec 

Número de alunos por 100 mil habitantes 

matriculados em escolas federais e estaduais 

de nível técnico em 2014 

INEP 

prouni 
Número de bolsas por 100 mil habitantes 

ofertados pelo programa Prouni em 2013 
Prouni

4
 

catolica 
Proporção de residentes que são da religião 

católica apostólica romana em 2010 
IBGE 

extpobre 
Proporção de extremamente pobres 

(indivíduos com renda domiciliar per capita 

Atlas do Desenvolvimento 

Humano 

                                                 
4
 prouniportal.mec.gov.br 
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igual ou inferior a R$ 70,00 mensais) em 

2010 

negro Proporção de negros por município TSE 

sul 1 se município localizado na região Sul; 0 c.c. IBGE 

sudeste 
1 se município localizado na região Sudeste; 0 

c.c. 
IBGE 

norte 
1 se município localizado na região Norte; 0 

c.c. 
IBGE 

centrooeste 
1 se município localizado na região Centro 

Oeste; 0 c.c. 
IBGE 

half 

 

Proporção de homens que são Analfabetos 

por município 
TSE 

malf 
Proporção de mulheres que são Analfabetas 

por município 
TSE 

hefc 
Proporção de homens que possuem Ensino 

Fundamental Completo por município 
TSE 

mefc 
Proporção de mulheres que possuem Ensino 

Fundamental Completo por município 
TSE 

hefi 
Proporção de homens que possuem Ensino 

Fundamental Incompleto por município 
TSE 

mefi 
Proporção de mulheres que possuem Ensino 

Fundamental Incompleto por município 
TSE 

hemc 
Proporção de homens que possuem Ensino 

Médio Completo por município 
TSE 

memc 
Proporção de mulheres que possuem Ensino 

Médio Completo por município 
TSE 

hemi 
Proporção de homens que possuem Ensino 

Médio Incompleto por município 
TSE 

memi 
Proporção de mulheres que possuem Ensino 

Médio Incompleto por município 
TSE 

hleescre 
Proporção de homens que sabem lê e escrever 

por município 
TSE 

mleescre 
Proporção de mulheres que sabem lê e 

escrever por município 
TSE 

hsc 
Proporção de homens que possuem Ensino 

Superior Completo por município 
TSE 

msc 
Proporção de mulheres que possuem Ensino 

Superior Completo por município 
TSE 

hsi 
Proporção de homens que possuem Ensino 

Superior Incompleto por município 
TSE 

msi 
Proporção de mulheres que possuem Ensino 

Superior Incompleto por município 
TSE 

hni 
Proporção de homens com grau de instrução 

Não Informado 
TSE 

mni 
Proporção de mulheres com grau de instrução 

Não Informado 
TSE 
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4 METODOLOGIA  

Para analisar empiricamente o modelo, usou-se a função logística. Para a variável 

dependente, temos dilma2014, que é a razão dos votos totais obtidos por Dilma no segundo 

turno das eleições de 2014, dados os municípios.  

Foram utilizadas variáveis controle e variáveis explicativas para analisar os impactos 

sobre a variável dependente: 

• Variáveis explicativas: 

PIB per capita municipal, IDH-M, Transferências da União para os municípios, 

proporção de municípios atingidos pelo Bolsa Família, número de unidades entregues 

pelo Minha Casa Minha Vida, número de pessoas atingidas pelo Pronatec e pelo Prouni. 

• Variáveis controle:  

Variáveis relacionadas a religião, raça, dados de extrema pobreza e escolaridade para 

gêneros diferentes. Essas variáveis controlam as explicativas, evitando que haja viés de 

omissão nessas variáveis.  

Apesar do método de Mínimos Quadrados Ordinários ser bastante utilizado por não 

violar a premissa de exogeneidade das variáveis explicativas em relação a variável explicada, 

foi utilizado a regressão beta. Nesse modelo a variável y apenas toma valores no intervalo 

contínuo [0,1] e, portanto, é ideal para ajustar o modelo de regressão sob a condição de que a 

variável é uma taxa ou proporção e sob a presença de heterocedasticidade. 

De acordo com Ferrari e Cribari-Neto (2004), seja 𝜇 = 𝛼/(𝛼 + 𝛽) e 𝜙 = 𝛼 + 𝛽, isto é, 

𝛼 = 𝜇𝜙 e 𝛽 = (1 − 𝜇); sob a parametrização Y∼ 𝐵(𝜇, 𝜙) , a sua densidade pode ser escrita 

como: 

𝑓(𝑦; 𝛼, 𝛽) =  {

Γ(𝜙)

Γ(𝜇𝜙)Γ((1 − 𝛼))𝜙)
𝑦𝜇𝜙−1 (1 − 𝑦)(1−𝜇)𝜙−1,              0 ≤ 𝑦 ≤ 1

                            0,                                                  𝑐𝑐

 

Com media e variância: 

E[Y] = 𝜇    𝑉𝑎𝑟[𝑌] =
𝜇(1−𝜇)

1+𝜙
 

Considerando uma amostra independente 𝑦1, … , 𝑦𝑛 onde 𝑦𝑖 tem distribuição Beta com 

média 𝜇𝑖 e precisão desconhecida 𝜙, ou seja, 𝑦𝑖 ∼ 𝐵(𝜇𝑖, 𝜙) e seja 𝑔(. ) uma função (0,1) ⟶

ℝ, estritamente monótona e duas vezes diferençável, a onde a função 𝑔(. ) é dada por 

𝑔(𝜇𝑖) =  ∑ 𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 𝛽𝑖, escolhemos a função logística na qual 𝑔(𝜇𝑖) = 𝑙𝑜𝑔 (

𝜇𝑖

1−𝜇𝑖
) para estimar o 
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modelo. 

𝑔(𝜇𝑖) =  𝑙𝑜𝑔 (
𝜇𝑖

1 − 𝜇𝑖
)

=  𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑖𝑙𝑚𝑎20102 + 𝛽2𝑚𝑐𝑚𝑣 + 𝛽3𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎2014_1 + 𝛽4𝑝𝑟𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒𝑐

+ 𝛽5𝑏𝑓𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 + 𝛽6𝑐𝑎𝑡𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝛽7𝑖𝑑ℎ𝑚 + 𝛽8𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜 

Em que dilma2010 é uma medida que busca explicar a vantagem de um candidato 

disputando reeleição sobre oponentes, mcmv (Minha Casa Minha Vida) é um dos programas 

de transferência de renda focado em facilidade de credito para financiar a sua casa própria de 

famílias que estão em faixas de baixa renda, a variável marina2014 que busca medir a 

proporção de votos que mudado a alocação do primeiro para o segundo turno, o pronatec 

outra variável social focada em cursos profissionalizante, bfalcance mostra o impacto do 

principal programa de assistência publica do governo em questão de acordo com o recurso do 

bolsa família per capita, catolica busca medir o impacto nos votos do candidato da oposição 

que tinha uma religião declarada, idhm (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) 

mostra como a caracterização desse índice sendo baixo ou alto nos municípios influenciava na 

proporção de voto e por ultimo a variável negro que é a proporção de não-brancos na 

população dos municípios. 

Para o cálculo dos efeitos marginais foi utilizada a seguinte equação: 

𝜕𝜇𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 𝛽𝑖

𝑒𝑔(𝜇𝑖)

(1 + 𝑒𝑔(𝜇𝑖))2
 

 

5 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

Na Tabela 2 abaixo estão as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na análise 

empírica.  
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Tabela 2: Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas 

Variável Media Desvio Padrão Mínimo Máximo 

dilma2014 0,5800 0,1799 0,1186 0,9393 

dilma2010 0,5923 0,1536 0,1536 0,9651 

marina2014 0,0959 0,0629 0,0055 0,6027 

pibpercap 14300,1833 15463,1666 2876,7700 387136,9900 

idhm 0,6614 0,0712 0,0712 0,8620 

trasnf 863,9663 537,5489 0,1134 7952,9973 

bfalcance 0,0982 0,0627 0,0000 0,3287 

mcmv 2240,7346 12511,4647 0,0000 325756,2536 

pronatec 7381819,8945 59753875,5746 0,0000 3598200000,0000 

prouni 60,0442 651,1994 0,0000 34112,0461 

catolica 0,7542 0,1356 0,0007 0,9919 

extpobre 0,1132 0,1175 0,0000 0,6967 

negro 0,0609 0,0489 0,0000 0,5506 

half 0,0319 0,0246 0,0000 0,1614 

malf 0,0323 0,0200 0,0000 0,1278 

hefc 0,0247 0,0118 0,0000 0,0914 

mefc 0,0233 0,0096 0,0000 0,0868 

hefi 0,1506 0,0402 0,0000 0,3838 

mefi 0,1327 0,0326 0,0000 0,3523 

hemc 0,0372 0,0210 0,0000 0,1426 

memc 0,0499 0,0221 0,0000 0,1692 

hemi 0,0665 0,0234 0,0000 0,1639 

memi 0,0739 0,0219 0,0000 0,1580 

hleesesc 0,0769 0,0443 0,0000 0,3511 

mleescre 0,0669 0,0371 0,0000 0,3129 

hsc 0,0080 0,0071 0,0000 0,1315 

msc 0,0134 0,0111 0,0000 0,1707 

hsi 0,0063 0,0052 0,0000 0,0488 

msi 0,0086 0,0064 0,0000 0,0477 

hni 0,0004 0,0018 0,0000 0,0460 

mni 0,0004 0,0018 0,0000 0,0490 

 

O Bolsa Família atinge uma parte muito pequena da população brasileira: em 2014 a 

média dos municípios foi de 10% das famílias, chegando a mais de 30% em alguns deles. 

Ainda em 2014, cerca de 11% da população era extremamente pobre e somente 3% dos 

homens e mulheres eram analfabetos. A média municipal de bolsas Prouni ofertadas por 100 

mil habitantes foi de 60 e o desvio padrão de 650 em 2013, frisando que a maioria dos 

municípios não teve bolsas ofertadas. Sobre o grau de escolaridade: somente 4% dos homens 

e 5% das mulheres haviam completado o ensino médio, enquanto somente 1% da população 
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possuía o ensino superior completo. O desvio padrão foi pequeno, embora alguns municípios 

possuíam aproximadamente 15% de sua população com ensino superior completo e outros 

não possuíam sequer um único graduado. 

 

6 COMENTÁRIO DOS RESULTADOS  

Inicialmente foram propostas cinco diferentes especificações a serem regredidas via 

Beta, de forma com que os resultados fossem analisados de forma separada. 
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Tabela 3: Resultado das regressões Beta

 

(1) (2) (3) (4) (5)

2.928e+00 2.923e+00 2.939e+00 2.959e+00 2.995e+00

4.637e-02*** 4.624e-02*** 4.574e-02*** 4.602e-02*** 4.615e-02***

8.190e-07 8.180e-07 8.694e-07 9.875e-07 1.246e-06

3.883e-07* 3.883e-07* 3.903e-07* 3.919e-07* 3.978e-07**

-1.227e+00 -1.167e+00 -1.124e+00 -1.107e+00 -8.867e-01

9.934e-02*** 9.364e-02*** 8.719e-02*** 9.156e-02*** 9.084e-02***

-4.404e-07 - - - -

8.145e-06 - - - -

9.488e-11 9.978e-11 1.441e-10 7.703e-11 1.546e-10

8.003e-11 7.999e-110 7.827e-11. 8.080e-110 8.003e-11.

2.881e+00 2.899e+00 3.183e+00 3.330e+00 4.114e+00

2.114e-01*** 2.111e-01*** 1.970e-01*** 2.016e-01*** 1.790e-01***

-7.763e-02 - - - 7.649e-02

4.732e-02 - - - 4.256e-02.

-1.080e+00 -1.075e+00 -3.015e-01 -1.334e+00 -6.312e-01

2.330e-01*** 2.326e-01*** 1.506e-01* 2.315e-01*** 1.482e-01***

-2.875e-06 - - - -3.141e-05

1.195e-05 - - - 9.298e-06***

-6.146e-02 - - - -

4.119e-02 - - - -

6.509e-01 6.764e-01 7.380e-01 6.103e-01 6.004e-01

1.205e-01*** 1.192e-01*** 1.139e-01*** 1.185e-01*** 1.127e-01***

1.895e+00 1.731e+00 - 2.972e+00 -

6.199e-01** 6.100e-01** - 5.854e-01*** -

-3.028e+00 -2.888e+00 - -4.536e+00 -

7.052e-01*** 6.993e-01*** - 6.611e-01*** -

-3.146e+00 -3.143e+00 - -4.428e+00 -

1.342e+00* 1.338e+00* - 1.346e+00** -

1.926e+00 2.017e+00 - 2.755e+00 -

1.498e+00 1.494e+000 - 1.493e+00. -

-1.087e+00 -1.153e+00 - -1.869e+00 -

4.437e-01* 4.327e-01** - 4.234e-01*** -

7.497e-01 7.754e-01 - 1.501e+00 -

5.122e-01 5.109e-010 - 4.928e-01** -

-1.004e+00 -1.061e+00 - -1.071e+00 -

8.953e-01 8.665e-010 - 8.721e-010 -

2.193e-01 2.896e-01 - 4.799e-01 -

7.771e-01 7.610e-010 - 7.476e-010 -

-8.718e-01 -9.031e-01 - -1.687e+00 -

7.391e-01 7.348e-010 - 7.330e-01* -

2.513e+00 2.455e+00 - 2.557e+00 -

7.342e-01*** 7.336e-01*** - 7.328e-01*** -

-1.176e+00 -1.218e+00 - -1.497e+00 -

5.636e-01* 5.587e-01* - 5.360e-01** -

dilma2010

mcmv

marina2014

prouni

pronatec

bfalcance

catolica

idhm

transf

ext_pobre

negro

half

malf

hefc

mefc

hefi

mefi

hemc

memc

hemi

memi

hleesesc

Variável Dependente: Proporção de votos em Dilma no segundo turno 2014 (Dilma 2014_2)
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No modelo 1, a variável dependente dilma2014, que mede a proporção de votos para 

Dilma no segundo turno das eleições, foi regredida em todas as outras variáveis da base de 

dados. Os resultados observados na primeira regressão indicam, a um nível de significância de 

1%, que existe uma forte relação entre a reeleição de Dilma com sua primeira eleição em 

2010. Além disso, a regressão indica também, a 1% de significância, uma relação direta entre 

a proporção de famílias beneficiadas pelo programa bolsa família 2014 com a reeleição da 

atual presidente. Vale destacar também a relação inversa observada entre a proporção de 

votos recebidos por Marina no primeiro turno e a proporção de votos recebidos por Dilma no 

segundo, indicando assim, estatisticamente, que do primeiro para o segundo turno não houve 

uma migração significativa de eleitores de Marina para Dilma. O Pseudo R
2
 da regressão é de 

81,29%.  

Já na regressão 2 foram regredidas todas as variáveis significativas do primeiro modelo 

mais as variáveis de controle e região. Os resultados continuam indicando uma forte relação 

entre a proporção de votos recebidos no segundo turno em 2014 com a proporção de votos 

recebidos em 2010 e o resultado encontrado no primeiro modelo em relação a proporção de 

8.739e-01 8.541e-01 - 1.575e+00 -

6.452e-01 6.446e-010 - 6.092e-01** -

-5.818e+00 -5.536e+00 - -6.179e+00 -

2.188e+00** 2.179e+00* - 2.173e+00** -

6.750e+00 6.301e+00 - 4.188e+00 -

1.618e+00*** 1.573e+00*** - 1.565e+00** -

-2.254e+00 -1.966e+00 - -8.971e-01 -

3.276e+00 3.270e+000 - 3.300e+000 -

5.144e-01 3.911e-01 - 5.112e+00 -

2.540e+00 2.537e+000 - 2.480e+00* -

-1.502e+01 -1.581e+01 - -2.206e+01 -

1.350e+01 1.350e+010 - 1.361e+010 -

1.922e+01 1.977e+01 - 2.469e+01 -

1.348e+01 1.349e+010 - 1.359e+01. -

-1.609e-01 -1.573e-01 -2.223e-01 - -

2.891e-02*** 2.887e-02*** 2.383e-02*** - -

-2.395e-01 -2.331e-01 -2.867e-01 - -

2.393e-02*** 2.362e-02*** 1.989e-02*** - -

-1.249e-01 -1.123e-01 -1.493e-01 - -

2.588e-02*** 2.471e-02*** 2.126e-02*** - -

-1.280e-01 -1.151e-01 -1.727e-01 - -

2.846e-02*** 2.756e-02*** 2.486e-02*** - -

-6.330e-01 -6.979e-01 -1.263e+00 -6.818e-01 -1.380e+00

1.660e-01*** 1.620e-01*** 1.162e-01*** 1.603e-01*** 1.173e-01***

Obs 5309 5309 5309 5309 5309

Pseudo-R² 0,8129 0,8128 0,8096 0,8081 0,8014

35,813 35,7793 35,1636 34,9605 33,7747

0,687*** 0,6863*** 0,6743*** 0,6704*** 0,6474***
(phi)

mleescre

hsc

msc

hsi

msi

Constant

Nota: A notação para a significância estatística na tabela é: “***” significativo ao nível 0,1% “**” significativo 

ao nível de 1%, “*” significativo ao nível de 5% e “.” Significativo ao nível de 10%.

hni

mni

sul

sudeste

norte

centrooeste
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votos recebidos por Dilma e a proporção de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Há 

também uma forte relação entre a proporção de negros por município e uma relação inversa 

da variável dependente com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 2010, 

medido pela variável idhm.  

Na terceira regressão foram retirados os controles, porém mantidas as variáveis 

significativas do modelo 1, assim como feito na segunda regressão. Foram observados todos 

os mesmos resultados estatísticos identificados na primeira regressão para as variáveis 

significativas, porém, uma forte relação inversa entre a proporção de votos e as variáveis de 

região, indicando que, em relação ao Nordeste, o eleitorado das demais regiões do Brasil 

tendem a votar menos na Dilma. O terceiro modelo foi descartado da análise assim como a 

quarta regressão, onde o procedimento foi o contrário da terceira especificação. Foram 

mantidos os controles observados na primeira e na segunda especificação e retiradas as 

variáveis de região. 

 O resultado encontrado na quarta especificação continua nos levando aos mesmos 

resultados observados nas outras regressões para as variáveis significativas, porém com uma 

relação inversa entre a proporção de votos e a proporção de mulheres analfabetas e uma 

relação direta com a proporção de homens analfabetos, a 1% de significância estatística. A 

quinta especificação mantém as variáveis significativas e exclui os controles, sem 

significativas alterações em relação ao que foi encontrado até o momento. Agora, iremos 

prosseguir com as regressões, porém agora, ao invés de utilizarmos a regressão Beta, iremos 

utilizar Mínimo Quadrados Ordinários. Vale lembrar que, ao utilizarmos a regressão Beta 

estamos incorporando um potencial problema de heterocedasticidade de forma a não gerarmos 

vieses em nossos testes de hipóteses para os parâmetros da regressão. Como identificado nas 

regressões de MQO via teste Breush-pagan, é possível observar heterocedasticidade de forma 

com que o modelo se torna menos aderente à realidade, relativo aos resultados encontrados na 

regressão Beta. 

Neste estudo, além da regressão Beta, também são apresentados 3 modelos que utilizam 

a regressão OLS, como uma outra opção para se explicar a proporção de votos para a Dilma 

no segundo turno de 2014. A primeira regressão OLS mostra um intercepto positivo e com 

significância extremamente alta, porém, esse primeiro resultado analisado já demonstra uma 

diferença em relação a regressão Beta, pois apesar do intercepto também ser significativo, ele 

tem sinal contrário ao da OLS. 
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Como já esperado, na regressão OLS temos resultados positivos em relação à proporção 

de votos para Dilma no 2º turno das eleições presidenciais de 2010 em relação com os do 2º 

turno de 2014, com um alto grau de significância, assim como um resultado semelhante 

também para a variável de proporção de famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família 

em 2014. Em compensação, vemos uma relação inversa entre nossa variável dependente e a 

proporção de votos para Marina no primeiro turno das eleições de 2014, ou seja, não ocorreu 

uma migração de votos significativa de Marina para Dilma, o que era esperado, posto que o 

candidato Aécio Neves foi apoiado por Marina. 

É importante também ressaltar outras duas variáveis: o IDH municipal, que possui uma 

relação inversa e a proporção de negros no município, que possui relação positiva. Elas 

possuem uma relação pequena, mas interessante de se analisar. 

Percebe-se uma relação próxima entre a regressão Beta e a OLS, quando se trata dos 

resultados das variáveis e suas significâncias. Isto também se aplica ao grau de explicação dos 

modelos, ambos possuem níveis bastante próximos, a primeira regressão OLS possui R
2 

ajustado de 81,44%, enquanto que a primeira regressão Beta tem um Pseudo R
2
 de 81,29%.  

Na segunda regressão OLS, retira-se algumas variáveis que a priori parecem não 

explicar o modelo. Segue-se o mesmo pensamento para a terceira regressão OLS e, realmente, 

não ocorre uma grande variação no R
2
 ajustado: a segunda OLS possui 81,44% e a terceira de 

80,51%. Reforçando a importância que algumas poucas variáveis possuem para o modelo. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do artigo em questão consiste em estudar os principais determinantes da 

votação na candidata Dilma no segundo turno das eleições presidenciais do Brasil em 2014. 

Para isso foram avaliados os efeitos de variáveis determinantes do voto.  

As variáveis referentes a programas sociais mostraram-se relevantes, visto a elevada 

significância de seus respectivos parâmetros. Estas variáveis que visam estimar o efeito do 

Programa Bolsa Família, Pronatec, Prouni e Minha Casa Minha Vida. Outras variáveis 

incluídas no modelo foram o IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal); a 

proporção de votos obtidos pela Dilma no segundo turno das eleições de 2010, buscando 

capturar o chamado incumbent effect; e a proporção de votos para a Marina no primeiro turno 

das eleições desse ano que, espera-se, está relacionada negativamente com a votação na Dilma 

no segundo turno, posto que a candidata Marina Silva declarou apoio ao candidato Aécio 

Neves. 
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Variáveis de controle foram incluídas em nossa análise para evitar a existência de viés 

por variável omitida, de modo considerar o perfil do eleitorado além de características 

econômicas e sociais. Constatou-se que os municípios menos desenvolvidos e com um nível 

de educação mais baixo, apresentam uma maior dependência do estado e portando mostram 

uma maior preferência pela política do atual governo. Como estudado pelo autor Zucco 

(2008), que considera que o parâmetro é correlacionável com outros fatores de 

desenvolvimento e que municípios com baixo IDH-M têm maior cobertura do Bolsa Família, 

como evidenciado no presente artigo. Mostramos então que o IDH-M captura aspectos de 

municípios menos desenvolvidos que explicam a decisão de voto dos municípios.  

Dado que no país grande parte dos municípios apresentam uma grande dependência dos 

programas sociais, e que parte desses municípios perceberam alguma mudança de melhora na 

situação econômica dado ao crescimento moderado que o país apresentou após alguns anos de 

programa de governo PT, incluindo a Era Lula e quatro anos de governo Dilma, que institui 

foco aos programas de assistência publica (Bolsa família), podemos enfatizar também que o 

incumbent effect apresentou um efeito positivo e significativo no artigo, ajudando a explicar a 

reeleição da Dilma Rousseff no ano de 2014. 
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