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Estudo sobre o Crescimento do Sucesso na Reeleição de Prefeitos no Pleito de 2008 
em Relação aos Pleitos Anteriores 

 
 
Em razão de ter sido constatado em estudo anterior produzido pela CNM um significativo 
aumento do índice de sucesso na reeleição de prefeitos no pleito de 2008, com relação às 
eleições municipais de 2000 e 2004, a CNM vem agora fazer uma comparação entre a 
qualidade de gestão dos prefeitos e o sucesso na reeleição neste último pleito ocorrido no 
país.  
 
Nas eleições de 2008, houve 3.357 candidatos à reeleição, sendo reeleitos 2.245 prefeitos, 
ou seja, 66,88% obtiveram êxito. Esse índice cresceu em relação a 2000 e 2004, quando 
esta razão foi de 58% em ambos. Dessa forma, a proposta do presente estudo é de 
identificar em que medida o desempenho do prefeito na administração dos recursos 
públicos está ligado ao aumento na proporção de reeleitos.   
 
Como forma de se medir o desempenho na gestão dos candidatos à reeleição em seu 
primeiro mandato, utilizamos o Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão dos 
municípios brasileiros (IRFS), que é calculado por esta instituição e amplamente divulgado 
desde 2002. O IRFS mede a qualidade dos gastos públicos por meio de distintos 
indicadores, sendo que é composto por 3 subíndices - fiscal, gestão e social1.  
 
O resultado do cruzamento é que durante o período de 2004 a 2006, o grupo de municípios 
em que o prefeito candidato foi reeleito apresentou uma melhora dos indicadores maior do 
que o grupo onde os prefeitos que foram candidatos não conseguiram se reeleger. Como 
podemos ver na tabela abaixo, a média do IRFS-Geral entre 2004 e 2006 mostra que os 
reeleitos obtiveram 1,33% a mais de crescimento que os não-reeleitos. A média de 
crescimento do índice social e o do índice de gestão sempre são maiores entre os reeleitos, 
mostrando que os gestores que investiram com mais qualidade em educação e saúde, 
obtêm maior reconhecimento e êxito diante da população, além daqueles com uma melhor 
gestão.   
 
Apenas o índice fiscal apresentou redução tanto entre os reeleitos quanto entre os não 
reeleitos. O Índice fiscal reflete a evolução dos indicadores relacionados à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, como nível de endividamento e gasto com pessoal. Isso ocorreu 
devido ao excepcional desempenho que, de forma generalizada, os municípios obtiveram 
no campo fiscal em 2004, em consequência a um forte ajuste empregado naquele ano. 
Esse ajuste ocorreu porque no final do mandato o prefeito é obrigado a reduzir o volume de 
restos a pagar de tal forma que os mesmo não superem as suas disponibilidades 
financeiras em caixa.  
 
 
     

                                                 
1 O índice Fiscal engloba indicadores de: endividamento; suficiência de caixa; gasto com pessoal e superávit 
primário. O índice de Gestão engloba indicadores de: custeio da máquina; grau de investimento; custo 
legislativo; custo per capita legislativo. O índice Social é composto por indicadores de: gastos com educação; 
número de matriculados; número de professores com nível superior; taxa abandono escolar; gastos com saúde; 
cobertura vacinal; mortalidade infantil; média de consultas médicas. 
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Comparação do Crescimento Médio nos Indicadores de  

Responsabilidade Fiscal e Social entre o Grupo de Candidatos ao  
Segundo Mandato Reeleitos e o Grupo Não-Reeleitos 

Índice Grupo Média de Crescimento 
Não reeleito 3,48% 

IRFS-Geral Reeleito 4,81% 
Não reeleito 13,83% 

IRFS-Social Reeleito 15,15% 
Não reeleito 0,08% 

IRFS-Gestão Reeleito 2,56% 

Não reeleito -0,70% 
IRFS-Fiscal Reeleito -0,66% 

 
 
A tabela abaixo busca comparar o crescimento nos índices de gestão, social e fiscal nos 
períodos do primeiro mandato dos candidatos à reeleição do pleito de 2008 e de 2004. Fica 
claro que no segundo período o crescimento foi maior que no primeiro, na maioria dos 
índices. Apenas o Fiscal não seguiu o padrão. Assim, no período com maior índice de 
sucesso na reeleição (2008), ocorreu também a maior melhora nos indicadores de 
qualidade dos gastos públicos.  
 

Comparativo da Média de crescimento do IRFS no 
período de 2002 a 2004 

  
Período de 2002-
2004 

Período de 2004-
2006 

IRFS-Geral -4,74% 4,02% 

IRFS-Social -0,87% 13,91% 

IRFS-Gestão -12,77% 1,13% 

IRFS-Fiscal 1,47% -0,56% 
 
A CNM também estimou o grau de correlação entre o sucesso de reeleição e o referido 
crescimento dos indicadores de responsabilidade fiscal e social, concluindo que, para o 
pleito de 2008, a evolução nos indicadores IRFS – Geral, IRFS – Gestão e IRFS - Social  
mostraram significativa associação com o sucesso na reeleição. Ou seja, esse resultado 
corrobora o indicativo de que prefeitos de municípios onde ocorrem maiores melhoras 
nesses indicadores se reelegem com maior freqüência. Esse presente estudo confirma os 
resultados obtidos em estudos anteriores sobre reeleição divulgados pela CNM, onde foram 
analisados pleitos de 2000 e 2004.   
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