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RESUMO
Este trabalho avalia se fatores culturais influenciam a qualidade da administração
municipal no Brasil. A motivação é avaliar se há apoio empírico para a hipóteses clássicas
que atribuem os problemas da gestão pública brasileira às raízes lusitanas. Seguindo Brollo
e Troiano (2016), utiliza-se uma estratégia de identificação de regressão com
descontinuidade (RDD) em eleições acirradas com várias proxies de desempenho da
administração municipal. Foram incluídos na análise disputas entre dois candidatos nos
pleitos de 2008 e 2012 e selecionados os pleitos entre um candidato de origem ibérica e
outro de origem não-ibérica, totalizando 1141 pleitos. Ao que parece, a ancestralidade do
prefeito não importa para os resultados da administração pública local. Não foram
identificadas diferenças estatisticamente significantes entre prefeitos de origem ibérica e
não-ibérica nas medidas de corrupção, serviços de saúde e para a maioria dos indicadores
de infraestrutura escolar.
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Introdução
O senso comum atribui à cultura brasileira, ou melhor às raízes ibéricas, a fonte da corrupção e
outras mazelas da vida nacional. Esse tipo de visão tem apoio em obras clássicas: “Raízes do
Brasil”, de Sergio Buarque de Holanda (1936) e “Os Donos do Poder” de Raymundo Faoro
(1958) recorrem à formação ibérica para entender as características da formação da cultura e
do setor público brasileiro.
Mais recentemente, outros trabalhos buscam identificar a persistência regional do tipo de
colonização do Brasil nos resultados contemporâneos. Naritomi, Soares e Assunção (2012),
Funari (2013), Carvalho Filho e Monasterio (2012), Menezes-Filho et al (2006) e Rocha,
Ferraz e Soares (2017), inspirados por Acemoglu, Johnson e Robinson (2001; 2002), entre
outros, testam suas hipóteses em nível local. Em termos gerais, os estudos sugerem que os
locais que não estiveram sujeitos às características formadoras da sociedade brasileira, em
geral povoados por imigrantes não-ibéricos, obtêm, ainda hoje, resultados melhores. Já nos
locais em que as instituições extrativas, basicamente lusitanas, predominaram no passado, o
atraso persistiria2.
Se o tipo colonização, ibérica ou não-ibérica, importa para o desempenho econômico local, a
pergunta é: quais são os canais de atuação? Em geral, os estudos apontam para a importância
das diferenças institucionais ou de capital humano entre as localidades. Neste artigo, contudo,
o foco é bem mais específico: avalia-se se a cultura do prefeito, estimada da classificação dos
sobrenomes dos prefeitos (Monasterio, 2017) impacta a qualidade da administração local.3
A inspiração empírica deste paper é o de Brollo e Troiano (2016), o qual estimou o impacto de
uma vitória feminina nas prefeituras. Dada a impossibilidade de obter evidência contrafactual
quanto aos resultados da administração municipal para o mesmo município, a estratégia de
identificação a ser aplicada na análise empírica é o desenho de descontinuidade de regressão
(regression discontinuity design, ou RDD) em eleições acirradas.
1. Revisão de literatura
1.1 Cultura e desempenho econômico
Guiso, Sapienza e Zingales (2006) definem cultura como “os valores e crenças costumeiros
que grupos étnicos, religiosos e sociais transmitem sem grandes alterações de geração para
geração”4, ressalvando que, ainda que não seja uma definição totalmente abrangente, foca nos
aspectos da cultura que podem ter efeito causal sobre resultados econômicos. Tais resultados
variam amplamente entre sociedades e de múltiplas maneiras, como diferentes escolhas de
políticas redistributivas e de seguridade social, taxas de poupança, fertilidade e participação de
mulheres no mercado de trabalho formal (Fernández, 2012).
Nos últimos anos, a disponibilidade e confiabilidade de dados sobre aspectos culturais –
provenientes, por exemplo, de levantamentos internacionais como a World Values Survey
(WVS) – têm melhorado consideravelmente, permitindo que sejam desenvolvidos testes
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Ver Monasterio e Ehrl (2019) para uma discussão da evolução do conceito de colônias de exploração e de
povamento desde suas origens até a obra de Acemoglu, Johnson e Robinson (2001; 2002).
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Lopes, Silva Filho e Monasterio (2017), também se baseando na ancestralidade de sobrenomes, encontraram
efeitos duradouros da imigração sobre o desempenho de estudantes brasileiros em testes padronizados.
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Tradução livre dos autores para “those customary beliefs and values that ethnic, religious, and social groups
transmit fairly unchanged from generation to generation”
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empíricos para hipóteses baseadas em cultura, como apontam os autores das principais
revisões de literatura sobre o tópico (Alesina e Giuliano, 2015; Fernández, 2012; Guiso,
Sapienza e Zingales, 2006). Ainda, tais autores apontam avanços metodológicos que
possibilitaram os testes empíricos supracitados, como o uso de “experimentos naturais”
(Botticini e Eckstein, 2005; Greif, 1994); jogos experimentais (Henrich et al., 2001); e
variáveis instrumentais (Guiso, Sapienza e Zingales, 2004; Tabellini, 2010).
A definição de cultura em Guiso, Sapienza e Zingales, (2006) foca em aspectos de cultura
herdados de gerações anteriores, em oposição a aspectos voluntariamente acumulados. Sendo
assim, a identificação da ancestralidade a partir dos sobrenomes como proxies para cultura é
uma estratégia empírica consistente com tal definição.
Guiso, Sapienza e Zingales apontam três fatores principais que explicam a persistência
intergeracional da cultura (como crenças e valores): pais têm uma tendência natural a ensinar
seus filhos o que aprenderam com seus próprios pais sem reavaliar a otimalidade de tais
crenças (Bisin e Verdier, 2000; Fernandez, Fogli e Olivetti, 2004; Grusec e Kuczynski, 1997);
instituições que tomam parte na promoção de cultura – como, por exemplo, Estado, Igreja e
academia – podem ter interesse em continuar promovendo crenças que os proporcionem
rendas (Almroth et al., 2005); e que algumas normas culturais podem se espalhar pela
sociedade mesmo que sejam economicamente ineficientes.
A partir de seus trabalhos anteriores sobre confiança entre pessoas – com relação a pessoas de
outras nacionalidades ou às pessoas em geral – Guiso, Sapienza e Zingales (2006) mostram
evidências no sentido de que a cultura tem efeito sobre crenças prévias (ou iniciais) dos
indivíduos. Os autores então descrevem o efeito dessas sobre resultados econômicos, tendo
como exemplo a confiança entre diferentes nacionalidades como determinante do volume de
comércio e investimento entre países europeus (Guiso, Sapienza e Zingales, 2004); e a relação
entre religião e preferência por parcimônia (thriftiness) (Guiso, Sapienza e Zingales, 2003).
1.2 Identificação por RDD em eleições acirradas
A análise quasi-experimental pelo regression discontinuity design (regressão com
descontinuidade) constitui importante ferramental para análise de dados eleitorais. O RDD é
aplicável , entre outras situações, a disputas eleitorais acirradas, ou seja, em que o candidato
eleito vence por uma pequena margem de votos.
Quanto à aplicação desse ferramental aos dados de municípios brasileiros, destaca-se o
trabalho de Brollo e Nannicini (2012), que analisa o impacto da afiliação política dos prefeitos
eleitos com relação à do presidente em exercício sobre o montante de transferências federais
recebidas pelo município. Tal impacto torna-se especialmente relevante considerando que o
incremento no orçamento provocado por tais transferências pode ter impacto significante nas
campanhas por reeleição. Os autores encontram que prefeitos alinhados politicamente com o
presidente recebem de 26% a 41% a mais de transferências federais que os não-alinhados,
sendo significantes apenas as transferências recebidas nos dois anos finais do mandato, o que é
consistente com a hipótese levantada acima. Assim, concluem que transferências
discricionárias em sistemas federativos com eleições acirradas são alocadas por critérios
políticos, em detrimento de critérios de eficiência e equidade.
Outra aplicação do método de RDD em eleições no Brasil é o artigo de Brollo et al. (2013),
que usa as descontinuidades criadas pelas faixas de população das transferências do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM). Os autores encontram que um aumento nas transferências
do FPM provoca aumento de corrupção. Ferraz e Finan (2009), por sua vez, estudam a
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descontinuidade gerada por um teto estabelecido em lei para os salários de vereadores. Os
autores encontram que maiores salários aumentam a quantidade de projetos de lei aprovados, a
escolaridade dos vereadores e a provisão de alguns bens públicos.
Considerando os desenvolvimentos mais recentes, destaca-se o trabalho de Brollo e Troiano
(2016) que analisa o efeito do gênero do prefeito sobre os resultados econômicos em
municípios com eleições acirradas. Esse trabalho é a principal inspiração do presente estudo.
Os autores estimaram que prefeitas seriam de 29 a 35% menos propensas a estarem envolvidas
em irregularidades administrativas, atraem 60% mais transferências intergovernamentais para
investimento de capital, contratam 52% menos empregados comissionados, recebem menos
doações de campanha, têm impacto positivo (porém de pequena magnitude) sobre nascimentos
não-prematuros e acesso a exames pré-natais, e têm probabilidade de reeleição 20% menor.
2. Dados
2.1. Eleições e candidatos
O presente artigo analisará os resultados das eleições municipais de 2008 e 2012,
correspondentes, respectivamente, aos mandatos de 2009-2012 e 2013-2016. A partir da base
de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), obtivemos informações sobre o número de
votos de cada candidato, características específicas de cada um deles, como sexo, idade, estado
civil, grau de instrução e afiliação política, e valores arrecadados como contribuição de
campanha.
Para a consolidação da base de dados, foram utilizadas apenas as disputas entre dois
candidatos em cidades em que não houve segundo turno, resultando em 11.022 candidatos.
2.2. Classificação dos sobrenomes
O último sobrenome de cada candidato constante da base do TSE será, então, classificado com
base no algoritmo descrito no trabalho Surnames and ancestry in Brazil (Monasterio, 2017). A
partir de múltiplas fontes históricas que listam sobrenomes e suas respectivas origens, o
algoritmo é capaz de determinar a origem dos sobrenomes por meio de correspondência
perfeita com as referidas fontes ou atribuir, com certo grau de precisão, uma origem provável
por meio de fuzzy matching e machine learning.
Após a classificação, agrupamos os candidatos entre os de origem ibérica e os de origem nãoibérica e filtramos as observações para incluir apenas os candidatos eleitos em disputas onde
concorriam apenas um candidato de origem ibérica e apenas um de origem não-ibérica,
resultando em 1.242 disputas. Considerando essa amostra, encontramos que os candidatos de
origem não-ibérica venceram 52,2% das disputas, o que possivelmente corrobora o argumento
de que tais eleições são decididas por fatores aleatórios e com probabilidades de vitória iguais
ente os candidatos.
2.3. Resultados Econômicos dos municípios
O efeito da origem nacional dos sobrenomes sobre os resultados econômicos será avaliado nas
dimensões de saúde, educação e corrupção5.Para as variáveis referentes a saúde e educação, os
resultados serão avaliados como a média obtida nos quatro anos de mandato (2009-2012 para
5

Uma versão anterior do trabalho avaliava aspectos da gestão fiscal dos municípios com base no Índice Firjan de
Gestão Fiscal, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Após análise mais detalhada
constatou-se que grande parte dos subíndices que o compõem truncam valores contínuos, violando a hipótese de
continuidade necessária para o RDD.
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a eleição de 2008 e 2013-2016 para a eleição de 2012). Tal tratamento tem como objetivo
minimizar o impacto do ciclo eleitoral, uma vez que prefeitos em busca de reeleição ou de
eleição de um sucessor podem aumentar a provisão de determinados bens públicos em anos
eleitorais. Também cabe ressaltar que os indicadores selecionados foram escolhidos por
estarem disponíveis para todos os anos em todos os municípios e por serem bens públicos em
que o aumento de sua provisão é refletido nas estatísticas em período menor que um ano.
A análise dos resultados sobre a dimensão de saúde utilizará como variáveis a proporção de
mulheres grávidas que tiveram acesso a pelo menos uma consulta pré-natal e a proporção de
nascimentos não prematuros (gestações de ao menos 37 semanas de duração), obtidos pelo
Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (SINASC/DATASUS).
Os resultados sobre a área de educação serão avaliados em termos do percentual de
disponibilidade de infraestrutura física das escolas municipais, considerando laboratórios de
informática e ciências, bibliotecas, acesso à internet e banda larga, provenientes do Censo
Escolar – INEP.
Já para a área de corrupção, serão utilizados os dados do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos da Controladoria Geral da União (FEF/CGU), que fiscaliza a aplicação de
transferências pelos estados e municípios. A partir do resultado das auditorias em municípios
selecionados aleatoriamente, foi criada uma variável dummy que toma valor 1 caso tenham
sido constatadas falhas graves no município auditado durante o período de cada mandato, e 0
em caso contrário, com base em Brollo et al. (2013).
Os principais tipos de constatações consideradas graves envolvem irregularidades em
licitações (manipulação do valor, número mínimo de propostas não atingido, limitações à
competição, empresa irregular vence), superfaturamento, fraude e desvio de fundos. Dentre os
1242 mandatos da base de dados, há 95 que foram auditados pelo FEF/CGU.
3. Metodologia
A identificação causal dos efeitos da origem nacional dos sobrenomes dos candidatos sobre os
resultados da administração dos prefeitos depende do tratamento adequado de possíveis
questões de endogeneidade. As escolhas de provisão de bens públicos e de políticas públicas
podem estar correlacionadas com características demográficas (como a origem nacional do
eleitorado, por exemplo), que por sua vez possivelmente influenciam a origem nacional do
prefeito eleito.
Buscamos estimar o efeito potencial nos resultados econômicos dos municípios em que um
candidato de origem não-ibérica concorre contra um candidato de origem ibérica. A escolha
dessa categorização se deu pela precedência dos habitantes da Península Ibérica na
colonização da América do Sul e do Brasil, sucedida séculos mais tarde por movimentos
imigratórios de pessoas de outras nacionalidades. Ainda, obras célebres sobre a formação do
Estado nacional brasileiro contemporâneo creditam à herança cultural ibérica a prevalência de
práticas patrimonialistas na administração pública (Holanda, 1936).
Como, por definição, não conseguimos observar os resultados econômicos do contrafactual de
uma eleição para o mesmo município (ou seja, as eventuais políticas públicas implementadas
pelo município caso o candidato derrotado tivesse vencido a eleição e o resultado dessas
políticas), assumimos que eleições acirradas entre candidatos de origem ibérica e não-ibérica
em municípios com características semelhantes oferecem uma boa aproximação de um
contrafactual. Tal hipótese se sustenta assumindo que ambos candidatos próximos a uma
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margem de vitória 𝑀𝑉 = 0 representam as preferências do eleitor mediano, tendo a mesma
probabilidade de eleição, sendo o resultado determinado predominantemente por eventos
aleatórios.
Dessa forma, definimos a variável de tratamento 𝑁𝐼!,! = 1 caso o candidato seja de origem
não-ibérica e 𝑁𝐼!,! = 0 caso contrário, e o resultado potencial 𝜏!,! (𝑁𝐼!,! ). Dessa forma, temos o
resultado observado 𝜏!,! = 𝑁𝐼!,! 𝜏!,! 1 + (1 − 𝑁𝐼!,! )𝜏!,! 0 e estimamos a diferença no
resultado potencial 𝐸 𝜏!,! 1 − 𝜏!,! 0 | 𝑖 ∈ Ω . Formalmente, temos:
(1)
𝑁𝐼!,! = 1[𝑀𝑉!,! > 0]
Onde MV é a margem de vitória do candidato não-ibérico, definida como a diferença de votos
em termos percentuais entre esse e o candidato de origem ibérica. No ponto 𝑀𝑉 = 0, NI muda
de valor de 0 para 1. MV é uma variável aleatória dependente de características não
observáveis dos candidatos e de demais eventos aleatórios ocorridos no dia do pleito. A
aplicação do RDD depende, ainda, de assumirmos que os resultados potenciais são contínuos
com respeito à variável em que se dá a descontinuidade, no caso em questão, MV (Hahn, Todd
e Klaauw, 2001).
Portanto, temos o seguinte efeito médio do tratamento (average treatment effect, ou ATE):
𝛾 = 𝐸 𝜏!,! 1 − 𝜏!,! 0 | 𝑀𝑉!,! = 0 = lim 𝑌!,! − lim 𝑌!,!
!"!,! ↓!

!"!,! ↑!

(2)

Sendo 𝛾 um efeito local, que captura o efeito do tratamento apenas para municípios em torno
da fronteira de descontinuidade MV = 0.
Partindo para a estimação empírica do modelo, primeiramente verificaremos se há correlação
entre os resultados econômicos e a origem nacional dos sobrenomes dos prefeitos por meio de
um modelo OLS com efeitos fixos de tempo (𝜇! ):
(3)
𝜏!,! = 𝛽! + 𝛽! 𝑁𝐼!,! + 𝜇! + 𝜂!,!
Ressaltando que o 𝛽! não representa causalidade, por ser possivelmente correlacionado com o
termo de erro 𝜂!,! .
Seguimos então para a abordagem de Imbens e Lemieux (2008) de regressão linear local, que
restringe a amostra a uma banda de tamanho 2h em torno da fronteira de descontinuidade, ou
seja, ao intervalo 𝑀𝑉!,! 𝜖[−ℎ, +ℎ], sendo a banda h ótima computada usando o algoritmo
descrito em Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014). Estimamos, então, a seguinte equação:
𝜏!,! = 𝛽! + 𝛽! 𝑀𝑉!,! + 𝜋! 𝑁𝐼!,! + 𝜋! 𝑁𝐼!,! 𝑀𝑉!,! + 𝜇! + 𝜂!,!
Em que 𝜋! reporta o ATE na fronteira MV = 0.

(4)

4. Resultados
4.1. Amostra e Estatísticas Descritivas
Foram selecionados os municípios brasileiros em que ocorreram disputas pelo cargo de
prefeito entre um candidato com último sobrenome de origem ibérica e um candidato com
último sobrenome de origem não-ibérica, em primeiro turno, nos pleitos realizados em 2008 e
2012. Essa seleção representa 49,5% dos pleitos ocorridos no período. Quando restringimos a
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amostra para candidatos com origens nacionais diferentes, resulta uma base de 1242 disputas6,
representando 11,1% dos pleitos.
Os resultados econômicos analisados são medidos como a média dos valores observados ao
longo dos quatro anos de mandato, com exceção de doações de campanha (observadas apenas
uma vez) e das irregularidades constatadas pelo FEF – CGU.
A determinação da largura de banda da margem de vitória foi feita pelo algoritmo de
minimização do erro ao quadrado (MSE) descrito em Imbens e Kalyanaraman (2012). As
tabelas apresentam lado a lado os resultados do modelo linear (OLS) e de regressão linear
local (LLR). As figuras apresentam como linhas de tendência polinômios de grau 4 em torno
do cutoff.
Na Tabela 1, estão resumidas as médias das características dos municípios e prefeitos e as
variáveis outputs, agrupadas pela dummy de origem nacional do sobrenome.

6

O município de Paraíso das Águas – MS foi excluído da amostra. Criado após o Censo IBGE de 2010, não havia
estatísticas disponíveis para o município no período de análise.
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Tabela 1: Estatísticas Descritivas
Variáveis

Prefeito ibérico

Prefeito não-ibérico

14.005

14.758

Votos recebidos

4.755

5.175

Total de votos

8.265

8.742

Margem de vitória

0,139

0,163

IDHm

0,689

0,689

596

591

Características do município
População

Renda per capita média
Proporção de pobres

0,147

0,148

228.472

250.734

Trabalhadores do setor público

0,067

0,064

Ensino superior (> 25 anos)

0,060

0,059

Taxa de analfabetismo (> 18 anos)

0,129

0,125

% em domicílios com água encanada

0,890

0,899

% em domicílios com energia elétrica

0,983

0,981

Centro-Oeste

0,082

0,094

Nordeste

0,123

0,097

Norte

0,037

0,054

Sudeste

0,301

0,304

Sul

0,456

0,451

Idade

48,26

48,12

Casado

0,818

0,810

Feminino

0,108

0,086

Masculino

0,892

0,914

Ensino Fundamental

0,143

0,159

Ensino Médio

0,852

0,838

Ensino Superior

0,554

0,503

PMDB

0,232

0,262

PP

0,114

0,131

PSDB

0,116

0,111

PT

0,114

0,103

DEM

0,067

0,074

PDT

0,062

0,060

PTB

0,079

0,062

PIBm (R$ 1.000)

Características do prefeito

Resultados
Doações de campanha

427.234

416.669

Corrupção

0,837

0,769

% nascimentos não-prematuros

0,881

0,885

% acesso a atendimento pré-natal

0,982

0,983

% escolas com internet banda-larga

0,453

0,462

% escolas com internet

0,618

0,636

% escolas com biblioteca

0,337

0,335

% escolas com laboratório de ciências

0,027

0,030

% escolas com laboratório de informática

0,372

0,389

Fonte: ver texto. Número de municípios com prefeito ibérico=594; prefeitos não-ibéricos= 648.
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4.2. Impacto sobre corrupção e doações de campanha
A Tabela 2 apresenta os principais resultados. A partir do resultado das auditorias do FEF/CGU
em municípios selecionados aleatoriamente, foi criada uma variável dummy que toma valor 1
caso tenham sido constatadas falhas graves no município auditado durante o período de cada
mandato, e 0 caso contrário. Dentre os 1242 mandatos da base de dados, há 95 que foram
auditados pelo FEF/CGU. Os valores de doações de campanha foram calculados a partir dos
microdados de prestação de contas do TSE. Esses valores também foram analisados em log,
devido à assimetria da distribuição dos valores. As figuras 1 a 3 ilustram a distribuição dos
outputs em torno do cutoff.
Os resultados não apresentam diferença significante na variável de interesse para nenhum dos
outcomes.
Tabela 2: Corrupção e doações de campanha
Variável dependente

Constatações graves FEF

Doações de campanha

Doações de campanha
(log)

Especificação

OLS

LLR

OLS

LLR

OLS

LLR

Não-ibérico

-0,068
(-0,083)
95

0,000
0,245
71
0,209

-10565
(81455)
1242

-43198
(112908)
679
0,126

-0,018
(0,125)
1242

-0,348
(0,332)
769
0,153

obs
banda ótima

Figura 1 – Programa de Fiscalização de Entes Federativos
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Figura 2 – Doações de camapanha recebidas

Figura 3 - Doações de Camapanha recebidas (logarítmo natural)

4.3. Impacto sobre indicadores de acesso à saúde – nascimentos
A Tabela 3 apresenta os principais resultados. As variáveis categóricas constantes no
SINASC/DATASUS, compostas por intervalos de consultas pré-natais realizadas e intervalos
de período de gestação foram agregadas de forma a construir uma variáveis binárias
10

indicando, respectivamente, o acesso a atendimento pré-natal e nascimentos não prematuros
como proporção do total. As figuras 4 e 5 ilustram a distribuição dos outputs em torno do
cutoff.
Os resultados não apresentam diferença significante na variável de interesse para nenhum dos
outcomes.
Tabela 3: Acesso à saúde - nascimentos
Variável dependente

Acesso a pré-natal

Nascimentos nãoprematuros

Especificação

OLS

LLR

OLS

LLR

Não-ibérico

0,000
(-0,001)
1242

0,000
(0,245)
740
0,144

0,003
(-0,003)
1242

0,002
(0,007)
717
0,135

obs
banda ótima

Figura 4: Acesso a atendimento pré-natal
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Figura 5: Nascimentos não-prematuros

4.4. Infraestrutura escolar
A Tabela 4 apresenta os principais resultados. A proporção de escolas que contam com
determinado item de infraestrutura foi obtida a partir da agregação por município dos
microdados de escolas do Censo Escolar do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais
(INEP). As figuras 6 a 10 ilustram a distribuição dos outputs em torno do cutoff.
Os resultados não apresentam diferença significante na variável de interesse para Laboratório
de informática, Acesso à Internet e Biblioteca.
Para disponibilidade de internet Banda Larga e Laboratório de Ciências, foram encontradas
diferenças de -12,3 e 2,7 pontos percentuais na variável de interesse, significantes ao nível de
5%. Entretanto, não há motivos que levem a crer que as preferências alocativas de prefeitos de
origens nacionais diferentes quanto à infraestrutura escolar expliquem a direção oposta entre
esses outcomes. Ainda, por banda larga estar contido nas observações verdadeiras da variável
Internet, seria esperado que ambos fossem significantes ou que ambos não o fossem.
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Tabela 4: Disponibilidade de infraestrutura escolar
Variável dependente

Laboratório de informática

Acesso à Internet

Banda Larga

Especificação

OLS

LLR

OLS

LLR

OLS

LLR

Não-ibérico

0,017
(0,013)
1242

-0,015
(0,035)
844
0,180

0,018
(0,018)
1242

-0,067
(0,048)
750
0,146

0,009
(0,018)
1242

-0,123**
(0,332)
627
0,113

obs
banda ótima

Não-ibérico
obs
banda ótima

Laboratório de ciências

Biblioteca

0,002
(0,005)
1242

-0,001
(0,015)
1242

0,027**
(0,013)
771
0,154

-0,057
(0,046)
767
0,152

Figura 6: Escolas com laboratório de Informática
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Figura 7: Escolas com acesso à internet

Figura 8: Escolas com acesso à internet banda larga
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Figura 9: Escolas com laboratório de Ciências

Figura 10: Escolas com biblioteca
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5. Conclusões
Este trabalho avaliou se fatores culturais, identificados a partir da origem nacional do
sobrenome dos prefeitos e mediante regressões com descontinuidade em eleições acirradas,
impactam a provisão municipal de bens públicos e a corrupção.
Ao que parece, a ancestralidade do prefeito não importa para os resultados da administração
pública local. Não foram identificadas diferenças estatisticamente significantes nas variáveis
nas medidas de corrupção, acesso à saúde e para a maioria dos indicadores de infraestrutura
escolar. As diferenças significantes encontradas em dois indicadores de infraestrutura escolar
apresentam resultados conflitantes, não servindo como evidência causal da dimensão cultural
sobre o desempenho do prefeito.
Outros estudos com base em ancestralidade de nomes, como Lopes, Silva Filho e Monasterio
(2017) e Monasterio e Lopes (2018), sugerem que a imigração não-ibérica teve impactos
persistentes e benéficos no Brasil. Como conciliar esse resultado com o resultado presente?
Afinal, ao menos na escala local, não há apoio para a tese de que há diferenças a favor dos
prefeitos não-ibéricos. Talvez isso indique que outros mecanismos de transmissão dos efeitos
positivos da imigração não-ibérica, como a transmissão intergeracional de capital humano,
forma mais importantes do que a qualidade da administração local.
Há outra possibilidade. É possível que o próprio processo político de seleção de candidatos
viáveis já homogeneíze as diferenças culturais. Ou seja, aqueles que se candidatam a prefeito
teriam características semelhantes entre si que anulariam ou amorteceriam outras diferenças
culturais. Seja como for, este trabalho coloca dúvidas na visão simplista de que todos nossas
mazelas de gestão pública estejam relacionadas com suas origens lusitanas.
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