
O estudo pretendeu investigar se partidos
políticos, ciclos políticos e resultados
eleitorais nos municípios brasileiros podem
ser variáveis significativas para exercer
influência no nível de profissionalização da
burocracia local.

REFERENCIAL TEÓRICO: a pesquisa toma por base o referencial teórico da escala
weberiana proposta por Evans e Rauch (1999), no qual está inserido o conceito de
capacidade estatal, entendido como o conjunto de instrumentos e instituições de que dispõe
o Estado para estabelecer objetivos, transformá-los em políticas e implementá-las.

METODOLOGIA: Utilizou-se o modelo multivariado de regressão logística para a análise
dos resultados, no qual a variável dependente é binária (ocorrência ou não de burocracia
profissional). Como proxy, tendo o objetivo de isolar a dimensão de burocracia profissional
nas administrações municipais, foi empregada a combinação “estatutário” com “formação
superior” em grau avançado de profissionalização (mais de 15% do quadro de servidores).
Para estimar as chances de acontecimento do fenômeno pesquisado, foram selecionadas
algumas variáveis relativas aos 5,5 mil municípios: proporção de servidores estatutários,
porte do município, ideologia dos partidos, ciclos eleitorais e IDHM. O período analisado se
estende da 1º gestão municipal, após as eleições de 2004, até o final da gestão dos governos
eleitos em 2008.

 HIPÓTESES:

I) a alternância ou a continuidade nas
gestões municipais são fatores críticos
para determinar se haverá impacto na
formação de uma administração pública
mais capacitada.

II) o espectro político-partidário é capaz
de operar mudanças na burocracia, tanto
no perfil de escolaridade como em termos
de profissionalização.

 Nos municípios onde há uma população superior a cem mil habitantes há uma razão
de chances de cerca de 90% maior de ter uma burocracia nos padrões weberianos, com
a presença estatutários com formação superior a 15% do quadro de servidores;

 Administrações locais que possuam um IDHM superior a 0,700 (alto) possuem duas
vezes mais chances ter uma burocracia local qualificada em seus quadros;

 A ideologia do partido e o efeito da alternância/continuidade do partido não são
variáveis capazes de operar mudanças na formação de um administração local
profissional.

 OBJETIVO:
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