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RESUMO 

 
 
Este trabalho compara o comportamento de 677 empresas brasileiras em anos com 

e sem eleição, entre 1994 e 2014. Dentre as companhias analisadas há redução 

média de 10% na taxa de investimento, em anos eleitorais. Esse quadro se aprofunda 

quando a corrida eleitoral é acirrada ou quando as empresas consideradas são 

politicamente sensíveis. As evidências obtidas suportam as hipóteses de que as 

incertezas advindas do processo eleitoral induzem ciclos corporativos de investimento 

e de que esses ciclos são distintos a depender do contexto.  

 

 

Palavras-chave: Ciclo de investimento, Investimento corporativo, eleições, incerteza 

política 

 



 

ABSTRACT 

 
 
This paper compares the investment behavior from 677 Brazilian firms between 1994 

and 2014, in years with and without elections. During election years, companies reduce 

investment expenditure by an average of 10%. This picture deepens in the presence 

of electoral races with unpredictable results and when considering political sensitive 

companies. Evidence supports the hypotheses that uncertainty brought by elections 

induces corporate investment cycles and that those cycles can vary depending on the 

context.  

 

 

Keywords: Investment cycle, corporate investment, elections, political uncertainty 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 
 

Tabela 1 - Características das eleições presidenciais entre 1994 e 2014 26 
Tabela 2 - Características dos vencedores nas eleições presidenciais 27 
Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis 29 
Tabela 4 - Estatística descritiva da amostra winsorizada 30 
Tabela 5 - Matriz de correlação das variáveis 30 
Tabela 6 - Diferença no investimento médio para anos eleitorais e não eleitorais 31 
Tabela 7 - Regressões para investimento em período de eleições presidenciais 34 
Tabela 8 - Regressão para investimentos em período de eleição imprevisível 36 
Tabela 9 - Comparativo entre ciclos eleitorais com características distintas 37 
Tabela 10 - Regressões para empresas com diferentes características 39 
Tabela 11 - Regressões para candidatos com diferentes características 41 
Tabela 12 - Resumo de variáveis dos modelos econométricos 48 
Tabela 13 - Indicadores utilizados na construção das variáveis dos modelos 49 

 

  



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
 

Gráfico 1- Evolução da taxa média de investimento da amostra entre 1994-2014 28 
Gráfico 2 - Taxa média de investimento ao longo de um ciclo eleitoral completo 32 
Gráfico 3 - Comparativo de investimento em ciclos eleitorais regulares e acirrados 39 
  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 11 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 13 

3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA E HIPÓTESES 18 

3.1 Hipótese principal e modelo-base 18 

3.2 Eleições com diferentes dinâmicas 21 

3.3 O pós-eleição 21 

3.4 Empresas com diferentes características 22 

3.5 Governantes com perfis distintos 23 

4 A BASE DE DADOS 25 

4.1 Dados Eleitorais 25 

4.2 Dados das Empresas 27 

4.3 A relação entre dados eleitorais e empresariais 31 

5 RESULTADOS 34 

5.1 Investimento corporativo na proximidade de eleições presidenciais 34 

5.2 Investimento corporativo frente a eleições acirradas 36 

5.3 Dinâmica de investimento em ciclos eleitorais diferentes 37 

5.4 O efeito da incerteza política em empresas com características distintas 39 

5.5 Investimento corporativo em eleições com vencedor com perfil que agrada às empresas 41 

6 CONCLUSÕES 44 

REFÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 46 

APÊNDICE A 48 

APÊNDICE B 49 

 
 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos meses que antecederam as eleições nacionais de 2018, jornais brasileiros de 

grande circulação afirmavam haver uma “paralisia” na economia nacional1. Relatavam 

que grandes corporações estariam preocupadas com a proximidade das eleições 

presidenciais e, por isso, estariam optando por postergar seus investimentos. Apesar 

dessas reportagens trazerem boas análises conjunturais, sua leitura suscita alguns 

questionamentos. Os principais são: O cenário descrito é pontual ou constitui um 

padrão? E, em caso de variações nos contextos ou agentes envolvidos, esses 

cenários podem variar? 

 

Com o intuito de responder a essas perguntas, apresenta-se este trabalho. Guiado 

pelas pesquisas de Julio e Yook (2012) e Baker et al. (2016), mostra-se de que forma 

a incerteza política afeta a vida das corporações brasileiras. Este tema é relevante, 

para governos e empresas, na medida em que permite a tomada de decisão com mais 

informações disponíveis, e, para a academia, por se tratar de uma contribuição 

inovadora para a área de finanças corporativas no Brasil. 

 

Para realizar as análises pertinentes ao estudo, foi utilizada a metodologia de estudo 

de evento. Através de equações multivariadas com efeitos fixos para empresa, foram 

executados testes para averiguar se a ocorrência de eleições nacionais induz as 

empresas brasileiras a um comportamento padrão, em termos de investimento. 

Adicionalmente, através das mesmas ferramentas, avaliou-se se essa dinâmica 

apresenta alterações no caso de modificações no perfil das eleições, empresas e 

candidatos. 

 

Para alimentar as variáveis dos modelos, foi construído um painel de dados anuais e 

desbalanceados. Ele abrange informações de seis eleições presidenciais e 

indicadores contábeis e financeiros de 667 empresas brasileiras para o período 

                                                 
1 Como exemplo, é possível mencionar matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 29 de 
julho de 2018, intitulada “Cenário eleitoral indefinido reforça ainda mais a paralisia da economia”. A 
notícia pode ser acessada a partir do seguinte endereço eletrônico: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cenario-eleitoral-indefinido-reforca-ainda-mais-a-
paralisia-da-economia,70002420048 . 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cenario-eleitoral-indefinido-reforca-ainda-mais-a-paralisia-da-economia,70002420048
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cenario-eleitoral-indefinido-reforca-ainda-mais-a-paralisia-da-economia,70002420048
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compreendido entre 1994 a 2014. Ao todo, a amostra final ficou composta de 14.217 

observações. 

 

Os resultados obtidos se mostraram consistentes com a literatura internacional. Em 

períodos eleitorais regulares, as firmas reduzem sua taxa de investimento em 10%, 

na média. Em períodos eleitorais, com competição acirrada entre os candidatos, essa 

queda chega a 31,6%.  

 

Quando se acrescenta um controle para ano pós-eleitoral, a redução no investimento 

atenua sensivelmente – 6,7% para anos eleitorais regulares e 23,5% antes de eleições 

imprevisíveis. Observa-se, contudo, que no ano imediatamente após as eleições o 

aumento nos investimentos ocorre de maneira mais rápida para ciclos com eleição 

acirrada – 32,6% contra 9,5% de períodos com eleições regulares. 

 

Caso se teste apenas as companhias que atuam em indústrias politicamente 

sensíveis, a queda no investimento é de 28,6%. Em contrapartida, o ciclo de 

investimento deixa de existir quando o Estado tem participação acionária na empresa, 

e se inverte quando o candidato vitorioso tem um perfil que agrada ou é mais 

previsível. 

 

À parte esta introdução, a conclusão, e o trecho que expõe as referências 

bibliográficas, este trabalho está composto de três seções. O capítulo dois traz uma 

releitura da bibliografia sobre o tema.  Na sequência, são expostos as hipóteses e 

todos os modelos utilizados para realizar os testes econométricos. No quarto capítulo, 

são descritos os dados utilizados. Por fim, os resultados empíricos são apresentados 

e interpretados à luz de seu significado prático.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

No final da década de 60 e início dos anos 70, alavancada por novos 

desenvolvimentos em termos de probabilidade e estatística, a noção de incerteza 

começou a ser abordada na literatura econômica e de finanças. Conforme os estudos 

se aprofundavam, novos objetos eram estudados e novas ramificações acadêmicas 

surgiam.  

 

Uma delas, a mais relevante para efeitos deste trabalho, começou a ser discutida no 

início dos anos 80. Trata-se daquela que relaciona incerteza advinda de processos 

políticos com aspectos econômico-financeiros de empresas. 

 

Os precursores de estudos com esse novo ponto de vista foram Bernanke (1983) e 

Pyndick (1988). Eles mostraram que a variável incerteza tem um efeito negativo sobre 

investimentos irreversíveis agregados. Sob a condição de neutralidade ao risco, as 

firmas reduzem ou postergam seus investimentos até que novas informações se 

revelem. 

 

Investment revives as waiting for information becomes less 
desirable. Thus, a complete short-run cycle is created. This cycle 
has the characteristic that its low points correspond to periods of 
high investor uncertainty and caution (BERNANKE, 1983, p. 96). 
 

Na mesma linha, Bloom et al. (2007) mostram que na presença irreversibilidade, ainda 

que parcial, o aumento da incerteza reduz a responsividade dos investimentos a 

choques de demanda. Isso implica, segundo os autores, que a capacidade de 

resposta das empresas a um estímulo de qualquer natureza pode ser muito mais fraca 

em períodos de alta incerteza, como após a crise do petróleo de 1973. 

 

A partir da década de 90, contudo, a literatura passou a focar nos impactos de ações 

mais pontuais, determinadas, principalmente, por decisões governamentais em 

políticas públicas. 

 

Nessa corrente, destacam-se os estudos de Auerbach e Hassett (1991), que avaliam 
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os efeitos de reformas tributárias sobre os investimentos nos Estados Unidos após a 

Segunda Guerra, e Cummins et al. (1996), que compararam o comportamento de 

corporações em 14 países da OCDE que sofreram com mudanças fiscais. Ambos 

demonstraram que grandes reformas em políticas públicas estão associadas a 

variações negativas na conta de investimento privado, nos balanços nacionais da 

maioria dos países. 

 

Apesar de bastante reconhecidos, os modelos apresentados até aqui mostraram 

algumas limitações, principalmente, para análises de longo prazo. A primeira delas se 

refere ao fato deles pressuporem que políticas públicas se mantêm sem qualquer 

alteração, ao longo de toda a vida econômica do país. O mundo real, contudo, é 

caracterizado por líderes com mandatos limitados, o que pode implicar em mudanças 

na direção de políticas governamentais. Além disso, muitas políticas públicas são 

implementadas, especificamente, para combater ou atingir determinadas condições 

econômicas, o que indica que, nesses modelos, pode haver endogeneidade entre 

incerteza e crescimento econômico. 

 

Com a intenção de resolver essas limitações surgiram modelos que tomavam como 

fator motivador para a incerteza os períodos eleitorais. As eleições em todo o mundo 

fornecem um cenário de experimento natural para as influências da incerteza política 

sobre os investimentos de empresas. Elas permitem desfazer a perenidade assumida 

pelos modelos anteriores e minimizam os efeitos endógenos da relação entre o 

cenário econômico e as decisões políticas. 

 

If political uncertainty is higher when changes in national 
leadership are more probable, elections provide a recurring 
event that helps isolate the impact of policy uncertainty on 
investment from other confounding factors. The timing of 
elections is out of the control of any individual firm and indeed 
fixed in time by constitutional rules (…) (JULIO; YOOK, 2012, p. 
46). 

 

Nishide e Nomi (2009) apresentaram um dos primeiros trabalhos que modelou o 

comportamento de investimento das empresas, nas proximidades da mudança de 

regime nacional. Comprovando os resultados obtidos por Bernanke (1983), eles 

mostraram que diante de uma mudança de governo, as firmas agem como se o 
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cenário esperado fosse o pior possível (bad news principle) e, por isso, preferem 

aguardar para investir.  

 

Hansen (2014) fez um estudo semelhante, mas com uma pequena variação. Ao 

estabelecer diversos perfis de aversão ao risco dos agentes objeto de estudo, mostra 

que apenas as firmas avessas a riscos apresentam o comportamento descrito por 

Nishide e Nomi (2009). 

 

Tomando como base as eleições como marco de incerteza política, é que se 

desenvolveram os estudos de maior interesse para fins deste trabalho. Neles, não há 

inovação em termos da abordagem, como houve em outros períodos. Há sim uma 

mudança no tipo de dado utilizado para a realização das análises.  

 

Ao passo que, até aqui, os estudos utilizavam informações agregadas de 

investimentos privados, as novas análises passaram a ser realizadas sobre 

informações contábeis e financeiras em nível da firma. A intenção, com essa nova 

abordagem, é conceder maior granularidade à análise sobre influência da incerteza 

nos investimentos corporativos. 

 

O primeiro trabalho dessa corrente foi aquele produzido por Julio e Yook (2012). Com 

dados de firmas e eleições em 48 países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), ao longo dos anos que se estenderam de 1980 

a 2005, os autores examinaram mudanças no padrão corporativo de investimento. Os 

resultados apontam que, em anos eleitorais, a taxa de investimento das empresas cai, 

em média2, 4,8%. Esse resultado apresentou variações a depender das 

características do sistema e do ciclo eleitoral. 

 

Baker et al. (2016) apresentaram outro estudo relevante dessa corrente. Nele, os 

autores procuram endereçar o potencial papel da incerteza política em flutuações 

econômicas durante a mais recente crise econômica de grande escala nos Estados 

Unidos (2008). Utilizando dados de firmas norte-americanas listadas em bolsas de 

valores nacionais, os autores concluem que a incerteza em termos de política 

                                                 
2 A magnitude do ciclo eleitoral de investimento varia de acordo com o contexto eleitoral e econômico-
social dos países analisados. 
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econômica é geradora de maior volatilidade no preço das ações e menor nível de 

investimento, principalmente, em setores de grande sensibilidade política, como 

defesa, saúde e infraestrutura. 

 

A partir dos conceitos estabelecidos por esses dois artigos, outras análises foram 

publicadas.  

 

Durnev (2010) mostrou que a incerteza política que circunda o processo eleitoral afeta 

a forma com que os investimentos das empresas respondem ao desempenho das 

ações. Em uma ampla análise de eleições ao redor do mundo, ele mostra que os 

investimentos são 40% menos sensíveis às ações em anos eleitorais. Isso se deve ao 

fato do preço dessas ações se tornar menos informativo sobre o desempenho das 

empresas nesses períodos. Ele mostra, ainda, que essa sensibilidade é ainda menor 

em anos de eleições com maior grau de imprevisibilidade.  

 

Em um estudo mais enfocado, Gulen e Ion (2013) mostram que a incerteza advinda 

de medidas regulatórias ou de políticas públicas pode explicar até 32% da queda em 

investimentos das firmas norte-americanas entre os períodos de 2007 e 2009. 

Constatam, também, que os efeitos da incerteza são mais fortes para empresas com 

maior medida de custos afundados e mais dependentes do governo.  

 

Kang et al. (2014) estudaram a interação entre as incertezas sistêmicas e as 

operações das empresas, e como elas explicam resultados dos investimentos em 

nível empresarial. Concluíram que as incertezas diminuem a alocação de capital das 

empresas, um efeito que é especialmente intenso para firmas com problemas 

financeiros e/ou em períodos de recessão. Empresas muito grandes, de alcance 

global, parecem, de acordo com os autores, não sofrer efeitos de instabilidades 

políticas. 

 

Chen et al. (2014) estudam como a incerteza política influencia o investimento 

corporativo das companhias chinesas listadas na bolsa de valores nacional. Como 

outros autores, mostram que se o grau de incerteza é elevado, as firmas reduzem 

seus investimentos. Para além disso, observam que firmas que têm os maiores 

retornos sobre investimento são aquelas que se alavancam com capital próprio e não 
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são estatais. Mostram, também, que empresas com sede em regiões chinesas em 

que há abertura para o mercado estão mais suscetíveis à instabilidade trazida pela 

incerteza. Concluem que processos governamentais mais transparentes e estáveis na 

implementação de políticas econômicas podem melhorar a eficiência de investimentos 

corporativos. 

 

Mais recentemente, Col et al. (2017) desenvolveram e testaram um modelo dinâmico 

de alocação de capital das firmas, fora de seu país de origem, sob condições de 

instabilidades políticas. O modelo mostra que, frente a condições de incerteza trazidas 

por eleições em países estrangeiros, as firmas tendem a alocar seus capitais de forma 

ineficiente e, por consequência, apresentar um desempenho ruim na comparação com 

suas operações nacionais. 

 

Com alicerce, principalmente, neste último grupo de artigos é que este trabalho se 

desenvolve. Em especial, os conceitos e modelos propostos por Julio e Yook (2012), 

e Baker et al. (2016) darão o direcionamento às análises que são apresentadas nas 

próximas páginas. 
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3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA E HIPÓTESES 

 

 

A experiência advinda da literatura é imprescindível para este trabalho. É ela que 

fornece os alicerces para a definição das hipóteses empíricas e dos modelos 

econométricos, explicados com mais detalhes a seguir. Além disso, fornece também 

o enquadramento metodológico, que, em, suma consiste de um estudo de evento, 

utilizando uma regressão multivariada para dados em painel. 

 

No Apêndice A há um resumo de como são construídas as variáveis utilizadas como 

especificações de cada uma das equações mostradas neste capítulo. 

 

 

3.1 Hipótese principal e modelo-base 

 

 

Conforme postulado por Bernanke (1983), diante de qualquer cenário que imponha 

condições de incerteza, a opção por esperar para agir gera valor às empresas. O bad 

news principle, como ficou conhecida essa teoria, foi testado pela primeira vez, em 

nível da firma, por Julio e Yook (2012). Esses autores postularam que se a incerteza 

for, de fato, relevante para as empresas, ciclos de investimento devem se formar – 

menos investimentos em períodos próximos às eleições, e mais assim que elas 

passarem.  

 

E é exatamente essa hipótese que se coloca a prova aqui: a taxa de investimento das 

empresas brasileiras em períodos eleitorais é menor do que aquela verificada em 

outros períodos. Para testá-la, contudo, é necessário utilizar um modelo consistente 

com a realidade.  

 

Não é apenas a incerteza política que tem influência sobre as decisões de 

investimento das empresas. Existem outros fatores que podem condicionar a taxa de 

investimento e que, simultaneamente, podem influenciá-la, num processo conhecido 
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como endogeneidade3. 

 

Neste contexto, para expurgar os efeitos de questões alheias à análise e captar de 

maneira mais limpa os movimentos que as eleições provocam nos investimentos 

corporativos, é necessário fazer o uso de um modelo que abarque variáveis relevantes 

para decisões de investimento das empresas. 

  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 +  𝛽2𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑄𝑖,𝑡 +  𝛽3𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 +  𝛽4 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 +

𝛽5𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛾𝑖 + 𝜀𝑡,𝑖          (1) 

 

Nesse modelo, 𝑖 é o subíndice que representa a firma analisada e 𝑡 indexa o período 

de análise.  

 

No lado esquerdo da equação está 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 , que é a variável dependente do modelo. 

Ela representa a taxa de investimento da empresa estudada, em períodos distintos. É 

calculada conforme a fórmula abaixo: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖,𝑡

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑎𝑡𝑎𝑖𝑠𝑖,𝑡−1
 

 

Do lado direito estão todas as variáveis explicativas do modelo. Elas foram colocadas 

ali, pois geram efeitos na taxa de investimento e precisam ser segregadas como 

controles para que não gerem viés na estimação. 

 

 𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 é a variável dummy de interesse, que assume valor 1 em anos 

eleitorais4 e 0 em qualquer ano não eleitoral. 

 

 𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑄𝑖,𝑡 é uma aproximação para o Q de Tobin5, e mede o custo de reposição dos 

ativos de uma empresa, ou, em outras palavras, o investimento necessário para que 

                                                 
3 Quando uma variável num modelo pode tanto influenciar quanto ser influenciada por outras 
varáveis. 
4 Intervalo que está contido no período de 0 a 12 meses (inclusive), ou de 0 a 4 trimestres (inclusive), 
antes do evento eleitoral. 
5 Em seu estudo, Chung e Pruitt (1994) concluem que a aproximação definida por eles se aproxima 
em cerca de 96% do q estabelecido por James Tobin (1969). 
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uma empresa mantenha suas operações atuais. É calculado da seguinte maneira: 

 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑄𝑖,𝑡

=
(𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑎𝑡𝑎𝑖𝑠𝑖,𝑡 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡á𝑏𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑎çõ𝑒𝑠𝑖,𝑡 +  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑎çõ𝑒𝑠𝑖,𝑡)

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑎𝑡𝑎𝑖𝑠𝑖,𝑡
 

 

 

𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 se refere ao fluxo de caixa da empresa num determinado período. Esse 

indicador realiza um controle para a quantidade de recursos financeiros gerados pela 

empresa. A lógica indica que quanto mais recursos gerados, mais as empresas 

tendem a investir. 

 

𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 =
(𝐿𝐴𝐽𝐼𝑅6

𝑖,𝑡 
− (𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑖,𝑡 + 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠𝑖,𝑡) +  𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎ã𝑜 𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑖,𝑡)

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠𝑖,𝑡
 

 

 

𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 representa a média anual da taxa de câmbio entre a moeda brasileira e o 

dólar norte-americano no período de análise. Esse indicador pode ser determinante 

para decisões de investimento que envolvam comércio exterior, como a compra de 

equipamentos de outros países.  

 

𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑡−1 mostra a variação do Produto Interno Bruto (PIB) nominal brasileiro no 

período imediatamente anterior ao analisado. A inclusão dessa variável tem o efeito 

de controlar o modelo para as incertezas advindas da situação macroeconômica do 

país, ao segregar a perspectiva de crescimento/contração econômica no período 

anterior à tomada da decisão de investimento.  

 

Por fim, é incluída uma variável que captura os efeitos fixos das empresas da amostra 

testada (𝛾𝑖). Efeitos fixos para os períodos não foram incluídos na especificação da 

equação, pois absorveriam o poder explicativo da variável dummy de interesse. 

 

                                                 
6 Lucro antes de Juros e Imposto de Renda. 
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3.2 Eleições com diferentes dinâmicas 

 
 

O cenário eleitoral não é estanque ao longo do tempo. Eleições em diferentes 

períodos podem assumir dinâmicas distintas. E essas dinâmicas podem determinar 

comportamentos variados dos agentes. Por conta disso, é de grande importância que 

sejam estudados, aqui, contextos diferentes do cenário-base. 

 

Uma conjuntura especialmente interessante é aquela em que a corrida eleitoral é mais 

disputada do que a média. Nessa circunstância, acredita-se que a taxa de 

investimento das empresas irá decair numa medida maior do que aconteceu no 

cenário de eleições regulares, uma vez que se impõe maior medida de incerteza 

política. Para testar essa hipótese, propõe-se o seguinte modelo: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 +  𝛽2𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 𝑋 𝐸𝑙𝑒𝑖çã𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠í𝑣𝑒𝑙𝑡 +

 𝛽3𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑄𝑖,𝑡 +  𝛽4𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 + 𝛽6𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛾𝑖 + 𝜀𝑡,𝑖   (2) 

    

Basicamente, ele segue as mesmas especificações do modelo anterior. Há, contudo, 

a adição de uma variável explicativa de interesse que provém da interação entre as 

variáveis dummy para ano eleitoral e imprevisibilidade. Como resultado, pretende-se 

distinguir os anos que tiveram corridas eleitorais acirradas (dummy assume valor 1) 

de todos os outros anos (dummy assume valor 0). Dessa forma, é possível obter um 

coeficiente específico para anos eleitorais imprevisíveis7, e verificar se ele é maior ou 

menor do que aquele obtido no teste anterior. 

 

 

3.3 O pós-eleição 

 

 

Outra questão relevante de se avaliar é como se movimentam os investimentos, uma 

vez afastadas as incertezas advindas do período eleitoral. Em geral, acredita-se que 

                                                 
7 A definição de eleição imprevisível será fornecida no item 4.1, do próximo capítulo. 
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após o período eleitoral as empresas tendem a retomar seus investimentos. Afastada 

a imprevisibilidade do pleito eleitoral, e não havendo qualquer outro evento gerador 

de ambiguidade, não parece haver qualquer motivo para a manutenção da taxa de 

investimento em patamares baixos.  

 

Para confirmar ou negar esta percepção, utiliza-se a equação (3). Além das 

especificações do modelo anterior, ela inclui uma variável dummy para o ano pós-

eleitoral, individual e interagindo com a variável de eleição imprevisível (essas duas 

são as variáveis de interesse desse modelo). Com isso pretende-se verificar como se 

comportam os investimentos passadas as eleições em dois cenários: o do ciclo 

eleitoral médio e o do ciclo eleitoral acirrado. 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 +  𝛽2𝐴𝑛𝑜𝑃ó𝑠𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 +

𝛽3 𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 𝑋 𝐸𝑙𝑒𝑖çã𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠í𝑣𝑒𝑙𝑡 +

𝛽4𝐴𝑛𝑜𝑃ó𝑠𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 𝑋 𝐸𝑙𝑒𝑖çã𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠í𝑣𝑒𝑙𝑡 +  𝛽5𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑄𝑖,𝑡 +  𝛽6𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 +

 𝛽7 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 +  𝛽8𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛾𝑖 + 𝜀𝑡,𝑖        (3) 

 

 

3.4 Empresas com diferentes características 

 

 

O modelo exposto no primeiro item deste capítulo expressa o investimento médio de 

todas as empresas da amostra. Dentro da mesma amostra, contudo, podem existir 

grupos de empresas com caraterísticas diferentes que, em teoria, devem apresentar 

comportamentos variados. Com o intuito de avaliar como agem firmas distintas, 

apresenta-se o modelo a seguir: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 + 𝛽2𝑍𝑖 + 𝛽3𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 𝑋 𝑍𝑖 +  𝛽4𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑄𝑖,𝑡 +

 𝛽5𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 +  𝛽6 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 + 𝛽7𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑡−1  + 𝛾𝑖  + 𝜀𝑡,𝑖     (4) 

 

Nesta equação, a única diferença com relação ao modelo-base é a presença da 

variável 𝑍𝑖 , que determina uma característica específica de um grupo das empresas 

da amostra. Ela  interage com a dummy 𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 para ajudar a avaliar se essa 

qualidade é relevante na variação da taxa de investimento em anos de eleição.   
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Para preencher a variável de 𝑍𝑖 foram escolhidos dois fatores específicos que 

diferenciam as empresas. O primeiro se refere ao grau de sensibilidade política da 

indústria a que pertence a companhia, conforme definido por Herron et al. (1999) 8. O 

segundo indica seu nível de conexão com o governo, representado pelo percentual 

de ações com direito a voto nas mãos do Estado e suas ramificações - num indicador 

semelhante àquele definido por Faccio (2006)9. 

 

Para empresas sensíveis, acredita-se que a taxa de investimento reduzirá ainda mais 

do que a média, dado que elas apresentam uma exposição maior aos resultados 

eleitorais. Já companhias bem conectadas não devem apresentar alteração 

significativa em suas taxas de investimento, pois têm melhor visibilidade dos 

resultados de processos políticos. 

 

 

3.5 Governantes com perfis distintos 

 

 

Como vimos na revisão bibliográfica, a grande maioria dos autores aponta que as 

empresas tendem a diminuir seus investimentos, diante de cenários imprevisíveis. 

Mas o que acontece se, por qualquer motivo, a fonte de incerteza se esvai ou é 

minimizada? Com o intuito de estudar esse cenário, propõe-se o seguinte modelo 

econométrico: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 +  𝛽2𝑇𝑡 + 𝛽3 𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 𝑋 𝑇𝑡 +  𝛽5𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑄𝑖,𝑡 +

 𝛽6𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 +  𝛽7 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 + 𝛽8𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛾𝑖 + 𝜀𝑡,𝑖      (5) 

 

Nele, foi incluída a variável dummy 𝑇𝑡, que representa o perfil do candidato que vence 

as eleições. Ela interage com a dummy de ano eleitoral e forma a variável de interesse, 

                                                 
8 A definição de sensibilidade política é: setores cujos resultados financeiros dependem dos 

vencedores das eleições. Os autores concluíram que se enquadram nesse perfil empresas das 
indústrias de tabaco, farmacêutica, serviços de saúde, defesa, petróleo e gás, telecomunicações e 
transportes.  
9 Para este autor, uma empresa é definida como politicamente conectada caso um dos seus maiores 
acionistas (detentor de mais de 10% de ações com direito a voto) e/ou membros de diretoria fizerem 
parte do parlamento, ministérios ou qualquer outro órgão de alto escalão do governo. 
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que determina se aquela característica induz um movimento na taxa de investimento 

em ano eleitoral. Em outras palavras, se o candidato possui a característica estudada 

e o período de análise é eleitoral, a dummy com interação assumirá valor 1. Em 

qualquer outro caso, o valor designado será 0. 

 

Esse modelo será utilizado para realizar três testes. O primeiro verifica a alteração na 

taxa de investimento das empresas no caso de um vencedor pró-mercado nas 

eleições. O segundo analisa se há movimento nos investimentos no caso de o 

vitorioso pertencer a um partido que já estava no poder no mandato imediatamente 

anterior. E o terceiro interage as duas características para verificar como as empresas 

decidem investir caso o candidato vencedor represente continuidade em favor do 

mercado. Nos três casos define-se a hipótese de que a taxa de investimento irá 

aumentar ou, no mínimo, permanecer no mesmo patamar quando comparada com 

outros períodos.  
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4  A BASE DE DADOS  

 

 

A análise aqui realizada enfoca nos efeitos de eleições nacionais sobre os 

investimentos de empresas brasileiras, entre os períodos de 1994 e 201410. Para 

execução deste estudo, portanto, foi necessário construir um painel de dados, 

considerando esse período, com informações das corridas eleitorais e indicadores 

financeiros e contábeis de empresas brasileiras que já tiveram ações listadas em 

bolsa de valores. 

 

 
4.1 Dados Eleitorais 

 
 
Os dados eleitorais consistem de informações referentes aos resultados de seis 

eleições nacionais para o cargo de Presidente da República, extraídas do portal 

eletrônico do Superior Tribunal Eleitoral do Brasil (TSE). Foram obtidos dados 

referentes aos candidatos, seus partidos de filiação, e a porcentagem de votos obtidos 

por cada concorrente em primeiro e segundo turno - caso este tenha ocorrido.  

 

A partir dessas informações, foram realizadas duas classificações nos dados. Uma 

delas - utilizada nos modelos (2) e (3) do capítulo anterior - faz referência a 

características da corrida eleitoral e a outra - empregada no modelo (5) -  ao candidato 

vencedor. 

 

Com respeito à característica da eleição, buscou-se definir se ela teve maior ou menor 

nível de imprevisibilidade. Em outras palavras, separou-se as eleições que tiveram 

disputas mais acirradas - e, portanto, geraram maior grau de incerteza - daquelas cujo 

resultado apresentou grande vantagem para um dos candidatos. 

 

Para realizar essa categorização foram adotados dois critérios. Se a eleição terminou 

em 1º turno, ela foi classificada como regular. Caso a eleição tenha ido ao segundo 

                                                 
10 A opção por esse período foi proposital e buscou isolar os dados dos efeitos de outros dois eventos 
geradores de instabilidade política que ocorreram, respectivamente, em 1992 e 2015: os 
impeachments presidenciais de Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. 
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turno, foi classificada como previsível se a diferença entre o primeiro e o segundo 

colocado tenha ficado fora do primeiro quartil na distribuição de margens de vitória11 

de todas as eleições analisadas. No caso deste trabalho, a diferença tem que ter 

ficado acima de 13,05%. Veja abaixo uma tabela que sumariza como cada eleição foi 

classificada para esta característica.  

 

Tabela 1 - Características das eleições presidenciais entre 1994 e 2014 

Essa tabela apresenta as características das eleições presidenciais brasileiras no período 
compreendido entre os anos 1994 e 2014. As colunas indicam, respectivamente, o turno em que a 
eleição se decidiu (1º e 2º turno são as possibilidades), a porcentagem de votos que recebeu o primeiro 
e o segundo colocados nas eleições, a diferença percentual entre os votos do primeiro e do segundo 
colocados no turno em que a eleição se decidiu e se a eleição em questão se decidiu por uma diferença 
de votos igual ou inferior a 13,05% - fazendo, assim, parte dos 25% da amostra de eleições 
imprevisíveis. 

  
Turno de 

vitória 
% votos 
vencedor 

% votos 
perdedor 

% diferença 
de votos 

Eleição 
imprevisível? 

1994 1 54,28 27,04 27,24 Não 

1998 1 53,06 31,71 21,35 Não 

2002 2 61,27 38,72 22,55 Não 

2006 2 60,83 39,17 21,66 Não 

2010 2 54,24 43,95 10,29 Sim 

2014 2 51,64 48,36 3,28 Sim 

Média (%)   55,89 38,16 17,73   

1º quartil (%)   53,35 33,46 13,05   

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil 

 

Com relação ao perfil do vencedor nas eleições verificou-se se ele pertencia ao partido 

que estava no poder no mandato anterior e/ou se possui orientação econômica pró-

mercado. Essas caracterizações são relevantes, pois pressupõe-se que elas tendem 

a gerar menor grau de incerteza para as corporações. 

 

A classificação do candidato a favor ou contra o mercado foi feita de acordo com o 

espectro político do partido a que ele pertence. Como no Brasil, ao longo do período 

de análise, somente dois partidos chegaram à presidência da república, cada um 

deles foi classificado em um espectro oposto. Os candidatos pertencentes ao Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB) foram classificados como pró-mercado e 

aqueles associados12 ao Partido dos Trabalhadores (PT) se enquadram no grupo 

                                                 
11 Esse critério é o mesmo adotado por Julio e Yook (2012) e adota a premissa de que os resultados 
finais das eleições têm forte correlação com as margens de vitórias apresentadas em pesquisas 
eleitorais prévias - principalmente aquelas mais próximas às eleições. 
12 É importante ressaltar que  essa classificação se baseia na percepção das empresas sobre os 
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chamado de tendente à esquerda. 

 

A tabela a seguir traz, de forma esquemática, como foram classificados os candidatos 

vencedores de cada uma das corridas eleitorais consideradas neste trabalho. 

 

Tabela 2 - Características dos vencedores nas eleições presidenciais 

Essa tabela apresenta as características dos vencedores das corridas presidenciais brasileiras entre 
1994 e 2014. As colunas apresentam, respectivamente, o nome do candidato vencedor, seu partido de 
filiação, se o candidato pertence ao partido que estava no poder no mandato anterior, e se a visão do 
partido do candidato vencedor é pró-mercado ou não, de acordo com critério definido.  

  Candidato vencedor 
Partido de 

filiação Incumbente? Visão Econômica 

1994 Fernando Henrique Cardoso PSDB Não Pró-mercado 

1998 Fernando Henrique Cardoso PSDB Sim Pró-mercado 

2002 Luiz Inácio Lula da Silva PT Não 
Tendente à 
esquerda 

2006 Luiz Inácio Lula da Silva PT Sim 
Tendente à 
esquerda 

2010 Dilma Rousseff PT Sim 
Tendente à 
esquerda 

2014 Dilma Rousseff PT Sim 
Tendente à 
esquerda 

Fontes: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

 

4.2 Dados das Empresas 

 

 

Com relação às empresas, na população inicial constavam dados contábeis, 

financeiros e características específicas de companhias brasileiras que já tiveram 

ações negociadas na bolsa de valores brasileira em algum momento dentro do 

período de recorte do trabalho. Todos os dados foram extraídos, com periodicidade 

anual, através da plataforma Standard & Poor’s Capital IQ, que agrega e padroniza 

os dados de companhias de todo o mundo. A tabela contida no Apêndice B resume 

cada um dos indicadores extraídos, de quais demonstrativos foram retirados e em 

                                                 
partidos dos candidatos. Isso não significa dizer que um candidato do PT sempre tenha uma postura 
tendente à esquerda ou que um candidato do PSDB seja sempre pró-mercado, mas que a percepção 
do mercado é de que, de maneira comparativa, o PT se enquadra mais à esquerda do que o PSDB.  
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quais variáveis do modelo foram utilizados. 

 

Após a extração de cada um dos indicadores, eles foram trabalhados de forma a 

compor as variáveis do modelo. Para se obter a amostra final, selecionou-se apenas 

empresas que possuíssem valores em todos os períodos de, pelo menos, um ciclo 

eleitoral completo13 14.  

 

Depois do filtro de empresas e ciclos eleitorais restaram 677 companhias. A média da 

variável principal desse estudo, a taxa de investimento, para essas empresas, ao 

longo de todo o período de análise, pode ser observada no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1- Evolução da taxa média de investimento da amostra entre 1994-2014 

Esse gráfico mostra a taxa média de investimento das 677 empresas da amostra deste estudo, em 
perspectiva evolutiva, ao longo dos anos compreendidos entre 1994 e 2014. 

 

Fonte: Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Fica evidente que a taxa de investimento dessas empresas segue uma tendência de 

crescimento sensível até o ano de 2005, quando há um boom nos investimentos 

procedido por um período de forte oscilação. É importante destacar, no entanto, que 

há quedas que ocorrem justamente em períodos eleitorais – como nos anos de 2002, 

2010 e 2014.  

 

                                                 
13 Representado pelos 3 anos que antecedem uma eleição, mais o ano eleitoral correspondente. 
14 Se as empresas possuíssem dados para um ou mais ciclos, mas houvesse outros períodos vazios, 
essas observações também foram utilizadas com seus valores zerados. Optou-se por zerar os 
valores, pois esse método apresentou maior representatividade em termos de observações do que 
manter valores vazios, mas ainda assim teve resultados semelhantes aos testes que mantiveram 
missing values. 
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Em termos estatísticos, na tabela abaixo, é possível observar as características da 

amostra final. 

 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis 

Essa tabela mostra as estatísticas descritivas para empresas que tiveram, em algum momento dentro 
do período de análise, ações listadas na bolsa de valores brasileira. No caso da amostra, foram 
selecionadas apenas empresas que tiveram todos os dados necessários às análises econométricas 
em todos os períodos de, pelo menos, um ciclo eleitoral completo. 

  Amostra   População  

 N Média 
Desvio 
Padrão 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Invest 14.217 0,140 6,466 24.150 0,084 4,963 

Razão Q 14.217 2,578 37,483 24.150 1,812 31,183 

FCaixa 14.217 -0,019 3,494 24.150 -0,015 2,690 

Câmbio 14.217 1,906 0,652 24.150 1,906 0,652 

VarPIB 14.217 2,283 6,538 24.150 2,283 6,538 

Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Como é possível observar, apesar da amostra apresentar características semelhantes 

às da população, há variáveis que ainda apresentam desvio padrão relativamente 

elevado - como Razão Q. Esse fato indica que ainda existem observações que 

desviam consideravelmente da média, e que, por conta disso, enviesam a amostra 

como um todo. Desta maneira, fez-se necessária a redução dos impactos desses 

outliers. 

 

Para isso, realizou-se um processo de winsorização (2,5 98,5)15. Em outras palavras, 

a amostra foi limitada às observações acima dos 2,5% inferiores, e abaixo dos 2,5% 

superiores. As observações que ficaram de fora desses limites foram substituídas, 

pelo menor e maior valor dentro dos limites, respectivamente. Dessa maneira, as 

observações substituídas se aproximam mais da média, reduzindo o desvio padrão 

                                                 
15 Foram testados cenários com a amostra pura e com winsorização (1 99). Elas, contudo, não 
apresentaram resultados significantes, principalmente devido ao elevado desvio padrão nos dados 
necessários à composição do indicador Razão Q. Diante disso, optou-se pela winsorização (2,5 98,5). 
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da amostra. 

  

A Tabela 4 expõe como ficou a amostra após a realização desse processo. É possível 

verificar que houve uniformização dos desvios padrão, o que indica a neutralização 

dos outliers. 

 

Tabela 4 - Estatística descritiva da amostra winsorizada 

Essa tabela traz as estatísticas descritivas para a amostra com limites superiores e inferiores de 2,5%. 
As observações que ficaram de fora desses limites foram substituídas pelos menores e maiores valores 
da amostra de forma que reduzam seu desvio padrão. 

 N Média Desvio Padrão 

Invest 14.217 0,027 0,055 

Razão Q 14.217 0,606 1,409 

FCaixa 14.217 0,005 0,099 

Câmbio 14.217 1,906 0,652 

VarPIB 14.217 2,283 6,538 

Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Em termos de correlação entre variáveis, é possível verificar que a variável 

dependente “Investimento” apresenta correlação estatisticamente significante com 

todas as variáveis dependentes do modelo. Com a variável dependente de interesse, 

o “Ano Eleitoral”, essa correlação é negativa, o que fortalece a hipótese de que, diante 

de um cenário de incerteza política, as empresas preferem aguardar para investir.  

 

Tabela 5 - Matriz de correlação das variáveis 

Essa tabela mostra como se correlacionam as variáveis incluídas como especificações nos modelos 
econométricos deste trabalho. O valor superior indica a correlação entre as variáveis, o inferior indica 
os p-valores de cada correlação, e o asterisco aparece quando a correlação é estatisticamente 
significante a 5%. 
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 Invest 
Ano 

eleitoral 
Razão Q FCaixa Câmbio VarPIB 

Invest 1,000      

Ano eleitoral -0,041* 1,000     

 0,000      

Q 0,179* -0,000 1,000    

 0,000 0,996     

FCaixa 0,151* -0,018* -0,055* 1,000   

 0,000 0,032 0,000    

Câmbio 0,097* -0,065* 0,088* 0,009 1,000  

 0,000 0,000 0,000 0,264   

VarPIB -0,147* 0,125* -0,137* -0,013 -0,560* 1,000 

  0,000 0,000 0,000 0,124 0,000  

Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

 

4.3 A relação entre dados eleitorais e empresariais 

 

 

Outras análises, que podem ser realizadas, relacionam todas as informações obtidas 

para conceder uma visão mais completa dos dados. Um bom exemplo disso é a 

avaliação da diferença entre as médias de investimento em anos eleitorais e não 

eleitorais. 

 

Tabela 6 – Diferença no investimento médio para anos eleitorais e não eleitorais 

A tabela abaixo mostra a média de investimento em anos eleitorais e não eleitorais, sua diferença e a 
estatística t, que determina a significância estatística do teste de diferença. 

 Média  Desvio Padrão 

Ano eleitoral 0,024 0,058 

Ano não eleitoral 0,029 0,051 

Diferença -0,005  

Diff (t-stat) -4,839  

Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
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As informações acima mostram que de um ano não eleitoral para um eleitoral, a taxa 

de investimento média cai cerca de 17,2%, com significância estatística de 1%. Essa 

perspectiva, portanto, também corrobora com a hipótese de que, diante das incertezas 

advindas do processo político eleitoral, as empresas preferem aguardar os resultados 

para tomar decisões de investimento. 

 

Outra forma de visualizar isso é olhar para a taxa de investimento em perspectiva 

evolutiva, dentro de um mesmo ciclo eleitoral. É possível determinar que o ano 

eleitoral assume valor “0”, o ano pré-eleitoral valor “-1”, e o ano pós-eleitoral valor “1”. 

O período que resta, que está entre um ciclo eleitoral e outro, leva o valor “-2” ou “2”. 

A partir daí, plota-se um gráfico e observa-se os efeitos dos diferentes períodos sobre 

as decisões de investimento das empresas. 

 

Gráfico 2 - Taxa média de investimento ao longo de um ciclo eleitoral completo 

Esse gráfico mostra como se comporta a taxa de investimento das empresas da amostra em 
perspectiva evolutiva, considerando “0” o ano eleitoral, “-1” o ano pré-eleitoral, “1” o ano pós-eleitoral, 
e “-2” ou “2” o ano intermediário do ciclo eleitoral. 

 

Fonte: Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 

 

Mais uma vez, é possível observar que em anos eleitorais ocorre uma queda nas taxas 

de investimento das empresas. Mas, com a perspectiva gráfica, é possível constatar 

que essa queda se inicia no ano anterior ao das eleições. Do período “-2” ao período 

“-1”, a taxa de investimento cai 6,4% e apenas posteriormente 17,2%. Além disso, 

logo após a eleição, a taxa de investimento não retorna ao patamar anterior das 

0,031

0,029

0,024

0,027
0,031

-2 -1 0 1 2

Investimento
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eleições. Retomam sua normalidade apenas a partir do segundo ano, após a corrida 

eleitoral, o que pode indicar que, na média, o impacto da incerteza é mais relevante 

para as empresas do que sua passagem.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Esta seção apresenta os achados empíricos sobre a oscilação dos investimentos de 

empresas brasileiras em períodos eleitorais. Inicia-se com regressões de investimento 

realizadas utilizando o modelo-base. Em seguida, são realizadas novas regressões 

considerando subgrupos amostrais e variações relevantes nas características dos 

períodos eleitorais, empresas e candidatos. O objetivo será sempre verificar se a 

incerteza política influencia o investimento das empresas, e como isso varia conforme 

muda a medida de incerteza. Todos os valores obtidos nas regressões são 

devidamente interpretados. 

 

 

5.1 Investimento corporativo na proximidade de eleições presidenciais 

 

 

Conforme foi possível verificar no capítulo anterior, há uma diferença de 0,5 pontos 

percentuais entre taxas médias de investimento em anos eleitorais e não eleitorais. 

Em anos não eleitorais, as empresas da amostra apresentam uma taxa média de 

investimento de 2,9 pontos percentuais frente a 2,4 em períodos não eleitorais. 

Conclui-se, portanto, que há redução do investimento das empresas da amostra, em 

períodos eleitorais.  

 

Esse comportamento se confirma quando é realizada uma análise univariada sem 

qualquer controle de efeito fixo. Nessas condições, a regressão econométrica mostra 

exatamente o mesmo resultado da simples análise de médias – uma redução de 

17,3% na taxa de investimento. 

 

Tabela 7 - Regressões para investimento em período de eleições presidenciais 

Essa tabela apresenta estimativas derivadas da regressão da seguinte equação: 
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 + 𝛽2𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 +  𝛽4 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 + 𝛽5𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛾𝑖  + 𝜀𝑡,𝑖 

(1) 
 

onde i indexa a firma analisada e t indexa o período de análise. O lado esquerdo da equação é 
composto por despesa de capital dividida pelo total de ativos do período anterior. 𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 é uma 

dummy que assume valor 1 quando se trata de um ano em que ocorre eleição presidencial, 𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑄𝑖,𝑡 
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representa uma aproximação ao Q de Tobin, 𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 indica a posição de fluxo de caixa da empresa 

no período corrente, 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 representa a taxa de câmbio entre a moeda brasileira e o dólar norte-
americano, e 𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑡−1 representa a variação do PIB do período anterior ao período em análise. Há 
um controle para efeitos fixos de firma. Erros padrão robustos estão reportados entre parênteses. *, ** 
e *** representam nível de significância estatístico de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Invest (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

              

Ano eleitoral -0,00503*** -0,00503*** -0,00502*** -0,00474*** -0,00412*** -0,00289*** 
 

(0,000983) (0,000890) (0,000872) (0,000865) (0,000863) (0,000866) 

Razão Q   0,00771*** 0,00769*** 0,00729*** 0,00672*** 
 

  (0,000457) (0,000450) (0,000450) (0,000451) 

FCaixa    0,0723*** 0,0717*** 0,0712*** 
 

   (0,00743) (0,00742) (0,00736) 

Câmbio     0,00666*** 0,00156** 
 

    (0,000550) (0,000712) 

VarPIB      -0,00094*** 
 

     (6,25e-05) 

Constante 0,0289*** 0,0197*** 0,0197*** 0,0175*** 0,00465 0,0162** 

 (0,000574) (0,00712) (0,00712) (0,00650) (0,00665) (0,00658) 

       

Observações 14.217 14.217 14.217 14.217 14.217 14.217 

R-quadrado 0,002 0,245 0,270 0,281 0,287 0,295 

Efeitos Fixos Nenhum  Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa 

Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Os resultados se mostram consistentes com a especificação de que a incerteza 

política faz com que as empresas diminuam sua taxa de investimento em anos 

eleitorais. Em todos os casos da tabela, a redução em ano eleitoral é economicamente 

relevante e estatisticamente significante. As quedas nos investimentos condicionais 

variam entre 0,2 e pouco mais de 0,5 pontos percentuais, a depender das 

especificações.  

 

As estimativas reportadas na coluna (6) representam o cenário base para o restante 

deste trabalho, pois apresentam um dos menores erros padrão para a variável de 

interesse, combinada ao maior R-quadrado. Elas mostram que a taxa de investimento 

decai em cerca de 0,29 pontos percentuais, em média, para toda a amostra, em anos 

eleitorais. Em termos reais, esse coeficiente se traduz numa redução de cerca de 

10%16 na taxa de investimento, quando comparado com anos não eleitorais. Isso 

significa que a especificação do modelo está consistente com a hipótese nula de que 

                                                 
16 Essa taxa foi calculada tendo como referência a taxa de investimento em anos não eleitorais 
(0,028), exposta na Tabela 6 da seção 4.3. 
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a incerteza advinda do processo político-eleitoral, no Brasil, aumenta os retornos de 

esperar para investir, levando às empresas a diminuírem seus investimentos. 

 

 

5.2 Investimento corporativo frente a eleições acirradas 

 

Nem todas as eleições têm as mesmas características. E para eleições com dinâmicas 

diferentes, as empresas terão comportamentos distintos com relação a seus 

investimentos. Aqui, avalia-se como se movimenta a taxa de investimento das 

empresas em anos de eleições acirradas17. 

 

Tabela 8 - Regressão para investimentos em período de eleição imprevisível 

Essa tabela apresenta resultados de regressões realizadas com base na seguinte equação: 
 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 + 𝛽2𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡  𝑋 𝐸𝑙𝑒𝑖çã𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠í𝑣𝑒𝑙𝑡 + 𝛽3𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑄𝑖,𝑡 +

 𝛽4𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 + 𝛽6𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛾𝑖  + 𝜀𝑡,𝑖      (2) 

 
onde 𝐸𝑙𝑒𝑖çã𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠í𝑣𝑒𝑙𝑡 é uma dummy que assume o valor 1, quando a diferença entre o vencedor 
e o segundo colocado está abaixo do limite de 1/25 da distribuição das margens de vitória nas eleições 
consideradas na análise. A Razão Q, a posição de fluxo de caixa das empresas, o câmbio e o lag da 
taxa de variação do PIB foram incluídas como especificações. Há um controle para efeitos fixos de 
firma. Erros padrão robustos estão reportados entre parênteses. *, ** e *** representam nível de 
significância estatístico de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 
 (1) 

Invest Dinâmica Eleitoral 

   

Ano eleitoral 0,000525 
 (0,00104) 

Eleição imprevisível 0,00710*** 

 (0,00108) 

Ano eleitoral X Eleição Imprevisível -0,00918*** 
 (0,00184) 

Constante 0,0119*** 
 (0,00634) 

Observações 14.217 

R-quadrado 0,298 

Efeitos fixos Empresa 

Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Considerando os dados da tabela acima, verifica-se que, em ano de eleições mais 

acirradas, há uma queda 0,92 pontos percentuais na taxa média de investimento das 

                                                 
17 Eleições decididas no segundo turno, com margem de vitória do primeiro sobre o segundo 
colocado com margem igual ou menor do que o valor limite do primeiro quartil da distribuição de 
margens de vitórias (13,05%) em todas as eleições do período considerado neste trabalho. 
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empresas, em comparação com outros períodos18. Isso representa uma queda de, em 

média, 31,6%19 na comparação ao restante dos períodos. Com base nesse quadro, 

portanto, é possível afirmar que diante de um cenário de maior imprevisibilidade, as 

empresas optam por reter em escala ainda maior suas despesas de capital.  

 

 

5.3 Dinâmica de investimento em ciclos eleitorais diferentes20 

 

 

Ainda olhando para esse comparativo entre eleições com características distintas, é 

possível constituir um cenário evolutivo e verificar como as empresas movimentam 

seus investimentos antes e depois de períodos eleitorais genéricos e com disputa 

acirrada. 

 

Tabela 9 - Comparativo entre ciclos eleitorais com características distintas 

A tabela abaixo mostra as estimativas para o seguinte modelo: 
 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 + 𝛽2𝐴𝑛𝑜𝑃ó𝑠𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 + 𝛽3 𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡  𝑋 𝐸𝑙𝑒𝑖çã𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠í𝑣𝑒𝑙𝑡 +

𝛽4𝐴𝑛𝑜𝑃ó𝑠𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡  𝑋 𝐸𝑙𝑒𝑖çã𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠í𝑣𝑒𝑙𝑡 + 𝛽5𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑄𝑖,𝑡 +  𝛽6𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 +  𝛽7 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 +
 𝛽8𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛾𝑖  + 𝜀𝑡,𝑖          (3) 

 
em que 𝐴𝑛𝑜𝑃ó𝑠𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 é uma variável dummy, que demarca 1 para os quatro trimestres 
imediatamente posteriores ao ano eleitoral. Essa variável, assim como a variável de ano eleitoral, 
interage com 𝐸𝑙𝑒𝑖çã𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠í𝑣𝑒𝑙𝑡 para determinar se há diferença entre os investimentos realizados 
em anos eleitorais e pós eleitorais, em cenários regulares e de eleições mais competitivas. Novamente, 
Razão Q, a posição de fluxo de caixa das empresas, o câmbio e o lag da taxa de variação no PIB foram 
incluídas como especificações. Há um controle para efeitos fixos de firma. Erros padrão robustos estão 
reportados entre parênteses. *, ** e *** representam nível de significância estatístico de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente. 

                                                 
18 Anos sem eleição e com eleição regular. 
19 Essa taxa foi calculada tendo como referência a taxa de investimento em anos não eleitorais 
(0,028), exposta na Tabela 6 da seção 4.3. 
20 Para este teste, além do cenário com anos eleitoral e pós-eleitoral, foram testados cenários com o 
segundo e o terceiro ano pós-eleitoral. Eles não apresentaram resultados significantes e, por isso, 
não serão apresentados aqui. 
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  (1) (2) 

Invest Sem interação Com interação 

      

Ano eleitoral -0,00194** 0,00024** 

 (0,00096) (0,00121) 

Ano pós-eleitoral 0,00258** -0,00079 

 (0,00114) (0,00142) 

Ano eleitoral X Eleição acirrada  -0,00705*** 

  (0,00201) 

Ano pós-eleitoral X Eleição acirrada  0,00644*** 

  (0,00243) 

Constante 0,01593** 0,01141* 

 (0,00654) (0,00631) 

Observações 14.217 14.217 

R-quadrado 0,295 0,298 

Efeitos fixos Empresa Empresa 

Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Por meio da observação das variáveis que sofreram interação, verifica-se que, tanto 

em anos eleitorais quanto em anos pós-eleitorais, há movimentação significativa na 

taxa de investimento. Fica claro, também, que em ciclos em que a eleição tem um 

resultado mais imprevisível, há menor taxa de investimento por parte das empresas 

(redução 0,7 pontos percentuais na média da taxa de investimento, contra uma 

diminuição de 0,19 pontos percentuais em eleições regulares). 

 

No primeiro cenário, considerando períodos eleitorais regulares, é possível notar que 

a taxa de investimento após as eleições sobe mais do que a queda prévia – aumento 

de 9,5%21 contra uma redução de 6,7%22. Quando se inclui a variável de 

imprevisibilidade da corrida eleitoral, o quadro se repete. A queda nos investimentos 

das empresas da amostra é inferior ao aumento dos investimentos quando passadas 

as eleições – 23,5%23 contra 32,6%24. Esse cenário fica melhor ilustrado de maneira 

gráfica. 

                                                 
21 Essa taxa foi calculada tendo como referência a taxa de investimento em anos não eleitorais 
(0,029), exposta na Tabela 6 da seção 4.3, subtraída da queda no ano eleitoral (0,00194). 
22 Essa taxa foi calculada tendo como referência a taxa de investimento em anos não eleitorais 
(0,029), exposta na Tabela 6 da seção 4.3. 
23 Essa taxa foi calculada tendo como referência a taxa de investimento em anos não eleitorais 
(0,029), exposta na Tabela 6 da seção 4.3. 
24 Essa taxa foi calculada tendo como referência a taxa de investimento em anos não eleitorais 
(0,029), exposta na Tabela 6 da seção 4.3, subtraída da queda no ano eleitoral (0,00704). 
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Gráfico 3 – Comparativo de investimento em ciclos eleitorais regulares e acirrados 

O gráfico abaixo traz um comparativo dos resultados dos testes econométricos para movimentação dos 
investimentos em anos eleitorais e pós-eleitorais, para ciclos eleitorais regulares e com competição 
acirrada entre os candidatos. 

 

Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

 

5.4 O efeito da incerteza política em empresas com características distintas 

 

 

Dentro da amostra analisada existem empresas com diferentes características. 

Avaliá-las com maior granularidade é importante para compreender o grau de impacto 

que a incerteza gera em cada grupo de firmas. Foram selecionadas três variáveis para 

diferenciar as empresas entre grupos distintos e avaliar o nível de influência da 

incerteza sobre suas decisões de investimento. A tabela abaixo apresenta os 

resultados das análises realizadas. 

 

Tabela 10 - Regressões para empresas com diferentes características 

Essa tabela apresenta os resultados das regressões realizadas sobre a seguinte equação: 
 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 + 𝛽2𝑍𝑖 + 𝛽3𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡  𝑋 𝑍𝑖 + 𝛽4𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 +

 𝛽6 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 +  𝛽7𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑡−1  + 𝛾𝑖   + 𝜀𝑡,𝑖          (4) 

-0,00194

0,00258

0,00000

-0,00681

0,00723

0,00000

Anos não-
eleitorais

Ano
eleitoral

Ano pós-
eleitoral

Anos não-
eleitorais

Todas as eleições Eleições acirradas
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onde 𝑍𝑖,𝑡 representa uma característica específica de um grupo de empresas. Essa variável é interagida 

com a variável dummy, que determina o ano eleitoral, para ajudar a determinar se há variação no 
investimento em ano eleitoral para empresas com diferentes características. Indústria sensível é uma 
dummy que assume valor 1 quando a companhia se enquadra na classificação de empresa 
politicamente sensível proposta por Herron, et al. (1999). Estado como acionista também é uma dummy 
que indica se o Estado brasileiro, diretamente ou através de suas instituições, é acionista ou não da 
empresa em questão. Por fim, Estado como acionista majoritário é a variável dummy que indica se o 
Estado possui ou não mais que 50% de propriedade sobre a empresa em questão. As duas últimas 
características indicam se a empresa é politicamente bem conectada. O restante das variáveis de 
controle permanece como descrito no modelo anterior. Erros padrão robustos estão reportados entre 
parênteses. *, ** e *** representam nível de significância estatístico de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

  (1) (3) (4) 

Invest 
Indústria 
sensível 

Estado 
acionista 

Estado acionista 
majoritário 

     

Ano eleitoral -0,00162* -0,00273*** -0,00295*** 
 (0,00086) (0,00090) (0,00087) 

Ano eleitoral X Indústria sensível -0,00830***   

 (0,00311)   

    

Ano eleitoral X Estado acionista  -0,00139  

  (0,00294)  

Ano eleitoral X Estado acionista 
majoritário 

  0,00374 

   (0,00303) 

Constante 0,01582** 0,01614** 0,01620** 
 (0,00656) (0,00657) (0,00657) 
    

Observações 14.217 14.217 14.217 

R-quadrado 0,295 0,295 0,295 

Efeitos fixos Empresa Empresa Empresa 

Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Como se observa na tabela, não verificamos significância estatística para as variáveis 

que determinam conexões políticas. Isto quer dizer que nada se pode afirmar sobre a 

taxa de investimento de empresas politicamente conectadas, em período eleitoral. Ou 

seja, não há elementos para confirmar a hipótese nula de que essas empresas 

manteriam seus investimentos num nível semelhante ao dos períodos não eleitorais. 

 

Em contrapartida, para empresas de indústria sensível, há variação representativa a 

1% de significância. E essa variação é, inclusive, maior do que a variação nos 

investimentos para a amostra em geral. Ao passo que a amostra como um todo 

apresenta variação negativa de 0,29 pontos percentuais (ou – 10%), na média da taxa 

de investimento, as empresas que pertencem a indústrias sensíveis apresentam 
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queda de 0,83 pontos percentuais (ou cerca de 28,6%25), com relação à taxa de 

investimento do restante das empresas desse estudo, em anos eleitorais. 

 

Assim, as empresas de indústrias sensíveis apresentam mudança economicamente 

e estatisticamente relevante.  Portanto, a hipótese nula definida para esse teste está 

confirmada.  

 

 

5.5 Investimento corporativo em eleições com vencedor com perfil que 

agrada às empresas 

 

 

Outra característica importante que pode mudar o comportamento de investimento 

das empresas diz respeito ao perfil do candidato vencedor das eleições. Um candidato 

pró-mercado tende a agradar mais as empresas do que um candidato tendente à 

esquerda. Da mesma maneira, a manutenção de um partido que já estava no poder 

no mandato anterior representa maior previsibilidade e, portanto, uma possível 

redução no nível de incerteza gerada. 

 

Em ambos os cenários, numa primeira leitura, acredita-se que os investimentos das 

empresas se manterão no mesmo nível ou aumentarão.  

 

Tabela 11 - Regressões para candidatos com diferentes características 

A tabela abaixo mostra os resultados para a regressão econométrica do seguinte modelo: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡 + 𝛽2𝑇𝑡 + 𝛽3 𝐴𝑛𝑜𝐸𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑡  𝑋 𝑇𝑡 + 𝛽5𝑅𝑎𝑧ã𝑜𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐹𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖,𝑡 +

 𝛽7 𝐶â𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 + 𝛽8𝑉𝑎𝑟𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛾𝑖  + 𝜀𝑡,𝑖         (5) 

 
em que 𝑇𝑡 define uma ou mais características do candidato líder nas pesquisas eleitorais. Essa variável 
interage com a dummy de ano eleitoral, para ajudar a determinar se em ano eleitoral a característica 
do candidato líder modifica o comportamento de investimento das empresas na amostra. Pró-mercado 
é uma variável que assume valor 1, caso o candidato líder nas pesquisas eleitorais pertença ao PSDB, 
e 0, caso contrário. Incumbente também é uma variável dummy que determina se o candidato pertence 
ao partido que estava no governo no mandato anterior (1) ou não (0). Incumbente pró-mercado é outra 
variável dummy obtida a partir da multiplicação das anteriores, ou seja, assume valor 1 se ambas as 
características anteriores estiverem presentes, ou 0 se, no mínimo, uma delas não estiver. Razão Q, a 
posição de fluxo de caixa das empresas, câmbio e o lag da taxa de variação no PIB foram incluídas 
como especificações. Há um controle para efeitos fixos de firma. Erros padrão robustos estão 
reportados entre parênteses. *, ** e *** representam nível de significância estatístico de 10%, 5% e 1%, 

                                                 
25 Essa taxa foi calculada tendo como referência a taxa de investimento em anos não eleitorais 
(0,029), exposta na Tabela 6 da seção 4.3. 
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respectivamente. 

  (1) (2) (3) 

Invest Pró-mercado Incumbente 
Incumbente pró-

mercado 

     

Ano eleitoral -0,00531*** -0,00367** -0,00570*** 

 (0,00124) (0,00161) (0,00098) 

Ano eleitoral X pró-
mercado 

0,00582***   

 (0,00176)   

Ano eleitoral X 
Incumbente 

 0,00145  

  (0,00204)  

Ano eleitoral X 
Incumbente pró-mercado 

  0,01258*** 

   (0,00260) 

Constante 0,02335*** 0,01371** 0,02241*** 

 (0,00648) (0,00658) (0,00665) 

    

Observações 14.217 14.217 14.217 

R-quadrado 0,297 0,295 0,297 

Efeitos fixos Empresa Empresa Empresa 

Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Esta percepção se confirma com a realização do teste econométrico. Conforme é 

possível visualizar na tabela acima, no caso de vitória de um candidato com visão pró-

mercado, a taxa de investimento das empresas aumenta em cerca de 20,1%26, com 

relação a anos não eleitorais e eleitorais com vencedores com outras características. 

Se este mesmo candidato for, também, do partido que já estava no poder em mandato 

anterior, o investimento aumenta mais ainda – cerca de 43,3%27. 

  

O único teste que não resultou conclusivo foi aquele que verifica a movimentação dos 

investimentos no caso de candidatos incumbentes. Quando o vencedor possui 

unicamente esta característica, portanto, nada se pode afirmar. 

                                                 
26 Essa taxa foi calculada tendo como referência a taxa de investimento em anos não eleitorais 
(0,029), exposta na Tabela 6 da seção 4.3. 
27 Essa taxa foi calculada tendo como referência a taxa de investimento em anos não eleitorais 
(0,029), exposta na Tabela 6 da seção 4.3. 
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Esses cenários confirmam a hipótese nula de que um candidato com perfil pró-

mercado, e que já era conhecido, aumenta o grau de certeza dos administradores de 

empresas, fazendo com que eles invistam mais, mesmo em períodos que, a priori, 

deveriam gerar maiores níveis de incerteza.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

O presente trabalho procurou comparar o comportamento de investimento de 

empresas brasileiras em anos com e sem eleição. O objetivo primordial era verificar 

se, de fato, a incerteza política faz as empresas reduzirem seus investimentos. 

  

A literatura existente sobre o tema sugere que os períodos de eleições nacionais são 

marcos naturais para o bad news principle, conforme estabelecido por Bernanke 

(1983). De acordo com essa teoria, as empresas enxergam ganhos em aguardar para 

investir na presença de quaisquer incertezas. Nishide e Nomi (2009) comprovaram 

este princípio ao mostrar que o momento de mudança de regime estimula a 

postergação do investimento privado agregado.  

 

Julio e Yook (2012), de maneira abrangente, e outros autores, em estudos posteriores 

mais pontuais, realizaram o mesmo tipo de análise, mas agora considerando dados 

financeiros individuais de firmas ao redor do mundo. Concluíram que as empresas 

tendem a reduzir seus investimentos em períodos de ascensão da incerteza política. 

Essas constatações apresentavam variações relevantes a depender das 

características do ciclo eleitoral e das empresas envolvidas nas análises. 

 

Com base, principalmente, nesses últimos estudos foram definidas as hipóteses e 

construídos os modelos deste trabalho. O raciocínio guia para a definição das 

equações foi isolar o efeito do processo eleitoral sobre os investimentos das 

empresas. Dessa maneira, foram estabelecidas como variáveis de controles todos 

aqueles índices que, de alguma forma, poderiam influenciar a decisão financeira das 

empresas e, para tanto, enviesar a análise. 

 

O painel de dados que alimentou esses modelos compreendia informações de 

eleições e companhias brasileiras referentes aos períodos compreendidos entre os 

anos de 1994 e 2014. As informações relativas às eleições foram extraídas do Portal 

Eletrônico do TSE e os dados contábeis-financeiros das empresas foram extraídos, 

com visão anual, da plataforma de mercado Standard & Poor’s Capital IQ. Testes 

preliminares realizados sobre os dados corroboraram a hipótese principal de que as 
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empresas reduzem sua taxa de investimento em períodos eleitorais. 

 

A realização dos testes empíricos indicou que as empresas da amostra tendem a 

reduzir em 10%, na média, sua taxa de investimento, em períodos eleitorais. Quando 

estão diante de um pleito eleitoral cujo resultado é mais imprevisibilidade, essas 

companhias tendem a reduzir ainda mais os investimentos – 31,6%, em média.  

 

Mostrou-se, também, que, quando se considera o ano pós-eleitoral no modelo, os 

investimentos continuam caindo mais em anos de corridas acirradas (23,5% contra 

6,7%, em eleições regulares). Em contrapartida, no período posterior a pleitos 

imprevisíveis, a taxa de investimento cresce de maneira mais rápida que em eleições 

regulares. 

 

Ao olhar para empresas com diferentes características, confirmam-se os achados de 

Baker et al. (2016). Companhias que pertencem a indústrias politicamente sensíveis 

tendem a reduzir seus investimentos em maior medida do que a média da amostra – 

em média 28,6%. Em contrapartida, empresas que têm boas conexões políticas – 

representadas pelo Estado como acionista – não apresentam movimentação 

estatisticamente significante em termos de investimentos em períodos eleitorais, para 

os testes realizados. Esse fato não permite que qualquer afirmação seja feita no 

sentido de diferenciá-las de qualquer outro grupo de empresas. 

 

Uma regressão adicional serviu para confirmar os resultados alcançados. Mostrou-se 

que ao se minimizar o fator incerteza eleitoral, considerando um candidato vencedor 

com perfil que agrada as corporações, as empresas modificam seu comportamento, 

podendo até mesmo elevar sua taxa de investimento. 

 

Em suma, respondendo aos questionamentos feitos na introdução deste trabalho, 

para a amostra analisada a incerteza política determina, sim, uma queda na taxa de 

investimento das empresas brasileiras, e a escala com que isso acontece varia de 

acordo com a dinâmica eleitoral, o perfil das empresas e dos candidatos envolvidos.   
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APÊNDICE A 

 

Tabela 12 - Resumo de variáveis dos modelos econométricos 

A tabela abaixo mostra como cada indicador constante nas equações deste trabalho foi construído.  

Variável Composição 

Ano eleitoral 
Variável dummy que assume valor um em anos eleitorais e 

zero em anos não eleitorais 

Investimento 
Despesa de capital dividida por ativos totais no final do 

período anterior 

Razão Q 
Valor contábil dos ativos totais, menos valor contábil das 

ações mais valor de mercado das ações dividido por valor 
contábil dos ativos 

Fluxo de caixa 
LAJIR mais depreciação e amortização menos despesas 
com juros e impostos divididos pelos ativos totais no final 

do período anterior 

Câmbio 
Média anual da taxa de câmbio entre o real brasileiro e o 

dólar norte-americano  

Variação do PIB Variação do PIB no período anterior 

Eleição imprevisível 
Variável dummy que assume valor um quando a eleição  
tem diferença de vitória igual ou inferior a 13,05% e zero 

quando não é 

Ano pós-eleitoral 
Variável Dummy que assume valor um quando se trata dos 
12 meses posteriores ao ano eleitoral e zero quando trata-

se de qualquer outro ano 

Z 
Variável que define as características do grupo de 

empresas analisadas 

T 
Variável que define as características do candidato 

vencedor do pleito eleitoral 

Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 
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APÊNDICE B 

 

Tabela 13 - Indicadores utilizados na construção das variáveis dos modelos 

Essa tabela mostra todos os indicadores utilizados para construir as variáveis utilizadas nos modelos 
econométricos definidos neste trabalho. Além disso, indica-se, sempre que possível, de qual relatório 
financeiro ou contábil cada indicador foi retirado. Todas as variáveis foram obtidas com ajuda da 
plataforma eletrônica Standard & Poor's Capital IQ. 

Indicador Variável do modelo 
Demonstrativo 
financeiro ou 

contábil 

Despesa de capital (CAPEX) Investimento Fluxo de Caixa 

Ativos totais 
Todas as variáveis numéricas referentes a 

dados das empresas 
Balanço 
Contábil 

Ações totais Razão Q 
Balanço 
Contábil 

Capitalização de mercado Razão Q - 

LAJIR Fluxo de Caixa DRE 

Depreciação e amortização Fluxo de Caixa DRE 

Despesa com juros Fluxo de Caixa DRE 

Despesa com impostos Fluxo de Caixa DRE 

Câmbio Câmbio - 

Variação do PIB Lag da Variação do PIB - 

Indústria Interesse Público/Indústria Sensível - 

Participação Acionária do 
Estado 

Participação Estado/Participação Majoritária 
Estado 

- 

Fonte: Standard & Poor’s Capital IQ 

 

 


