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“George Will: ... supposedly, the enemy of democracy was 

factions; therefore you had a small, homogenized society. 

Madison [James Madison] said, 'No, no. Here's our 

catechism. What is the worst outcome of politics? Tyranny. 

To what form of tyranny is democracy prey? Tyranny of the 

majority. Solution: Don't have majorities.' Meaning: Don't 

have stable, potentially tyrannical majorities. Have 

majorities that are ephemeral--constantly shifting coalitions 

of minorities. 'To which end?' He said in Federalist 10, 'The 

first task of government is to protect the different and 

unequal capacities of acquiring property, because that will 

produce different factions. And, we will be safe with this 

saving multiplicity of factions.' Hence, he said in Federalist 

51, 'we need to have an extensive republic,' so we can have 

more room to breathe, as it were. More of these factions.”  

(Roberts, Russ. "George Will on the Conservative 

Sensibility". Econtalk, The Library of Economics and 

Liberty, 16 de setembro de 

2019, https://www.econtalk.org/george-will-on-the-

conservative-sensibility/.) 

https://www.econtalk.org/george-will-on-the-conservative-sensibility/
https://www.econtalk.org/george-will-on-the-conservative-sensibility/


RESUMO 

 

Será que conexões políticas são capazes de influenciar o desempenho das empresas brasileiras? 

O presente trabalho investiga as empresas doadoras paras as campanhas de candidatos a 

deputados federais entre 2006 e 2014 para responder a essa pergunta. A análise foi feita a partir 

de uma base de dados inédita construída com: (i) informações financeiras das empresas 

brasileiras; (ii) os resultados e dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e (iii) dados 

dos números de empregados e setor de atuação das empresas no Registro de Anual de 

Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho. O método empregado para avaliar o 

desempenho das empresas doadoras que elegeram seus candidatos foi o da regressão com 

descontinuidade em eleições apertadas. As firmas especializadas em obras públicas (energia, 

água e saneamento e construção civil) apresentaram maior crescimento (medido através do 

número de funcionários), em especial quando realizaram doações para o Partido dos 

Trabalhadores (partido dos presidentes em exercício durante o período analisado). Não foram 

encontrados efeitos para empresas de outros setores. 

 

 

Palavras-chave: Contribuições de Campanha, Conexões Políticas, Regressão com 

Descontinuidade.   



ABSTRACT 

 

Can political connections influence the outcome of Brazilian firms? This work investigates 

private sector contributions to federal deputies candidates between the 2006 and 2014 

campaigns to shed light into this question. The analysis is grounded in na entirely constructed 

new data base, consisting of: (i) firm-level financial information; (ii) electoral outcomes and 

campaign contributions data from Tribunal Superior Eleitoral (TSE) and (iii) firm-level data on 

activity sector and the number of employees for the universe of Brazilian companies from 

Registro de Anual de Informações Sociais (RAIS) from the Ministry of Labour. The method 

employed to evaluate the companies that donated to elected candidates was the regression 

discontinuity design in elections decided by thin margins. The firms generally specialized in 

public-works projects (i.e., energy, water and sewage and construction) exhibited higher growth 

(measured in terms of employment growth), especially when donating to Partido dos 

Trabalhadores (the ruling presidentes party during the studied period).   

 

 

Keywords: Campaign Contributions, Political Connections, Regression Discontinuity Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1: Deputados por unidade da federação……………………………........................24        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1: Quantidade média que cada empresa doou para um único candidato…............28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Resumo dos dados e fontes das informações...…………………………….............27 

Tabela 2: Variáveis utilizadas no estudo.…………………………………….……………....28 

Tabela 3: Quantidade média doada por empresa, por unidade federativa................................29 

Tabela 4: Efeito da vitória eleitoral no ROE, G e PCH, sem covariadas.................................34 

Tabela 5: Efeito da vitória eleitoral no PCH, com covariadas..................................................35 

Tabela 6: Efeito da vitória eleitoral no G, com covariadas.......................................................35 

Tabela 7: Efeito da vitória eleitoral no G, com covariadas, apenas com empresas doadoras 

para o PT ..................................................................................................................................36 

Tabela 8: Efeito da vitória eleitoral no G, com covariadas, apenas com empresas de obras 

públicas.....................................................................................................................................36 

Tabela 9: Efeito da vitória eleitoral no G, com covariadas, apenas com empresas de obras 

públicas e doadoras para o PT...................................................................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO……………………………………………………….......……...............14 

2. REVISÃO DA LITERATURA……………………………….........………….……….....15 

3. SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO PARA ELEIÇÃO DE DEPUTADOS FEDERAIS 

E DOAÇÕES DE CAMPANHA.........................................................................................22 

3.1. DOAÇÕES DE CAMPANHA E ATUAÇÃO DOS DEPUTADOS FEDERAIS........22 

3.2. A ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS FEDERAIS............................................................23 

4. DADOS E ESTRATÉGIA EMPÍRICA..............................................................................26 

4.1. DADOS........................................................................................................................26 

4.2. ESTRATÉGIA EMPÍRICA.........................................................................................29 

4.3. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRESSÕES....................................................................31 

5. RESULTADOS...................................................................................................................33 

6. CONCLUSÃO....................................................................................................................38 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

  

 Será que conexões políticas são capazes de influenciar o desempenho das empresas 

brasileiras? A literatura que busca quantificar benefícios advindos da relação entre políticos e 

empresários em suas respectivas buscas por poder por meio de evidências empíricas é farta. Os 

trabalhos estimam a contribuição das conexões políticas em uma série de variáveis, tais como 

o valor de mercado/ações das empresas mais bem relacionadas, o acesso a 

crédito/financiamento, benefícios regulatórios e tributários, contratos públicos e dinâmicas 

setoriais. As duas últimas variáveis de interesse são o objeto de pesquisa de Boas, Hidalgo e 

Richardson (2011) e Akcigit, Baslandze e Lotti (2018), principais literaturas com as quais o 

presente trabalho se relaciona.  

 Bem como nos dois trabalhos mencionados, a metodologia aplicada foi o modelo de 

Regressão Descontinuada (RDD) para eleições decididas por margem pequena de votos. O uso 

desse método permite a identificação quasi-experimental, estratégia de particular importância, 

uma vez que as contribuições de campanha não são realizadas de maneira aleatória. Ou seja, ao 

se comparar empresas que realizaram doações de campanha com empresas que optaram por 

não o fazer, provavelmente se está comparando grupos bastante distintos, graças a uma série de 

características que provavelmente estão ligadas à decisão das empresas de doarem (ou não), 

mas não são observáveis.  

 Aqui, buscou-se investigar se alguns dos resultados obtidos em Akcigit, Baslandze e 

Lotti (2018) para a Itália, com as restrições de dados e particularidades do sistema eleitoral 

brasileiro, são replicáveis para o Brasil. A análise foi feita partir de uma base de dados original 

construída com: (i) informações financeiras das empresas brasileiras; (ii) os resultados e dados 

eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e (iii) dados dos números de empregados e setor 

de atuação das empresas no Registro de Anual de Informações Socias (RAIS) do Ministério do 

Trabalho. 

 Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, além desta introdução. O capítulo 

2 aborda a revisão da literatura relacionada a empresas privadas e conexões políticas, enquanto 

o capítulo 3 apresenta o sistema eleitoral para a eleição dos deputados federais e as regras para 

doações de campanha. O capítulo 4 elucida a construção da base de dados e a estratégia empírica 

aplicada. Por fim, os capítulos 5 e 6 apresentam os resultados e comentários finais, 

respectivamente. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Existe um vasto corpo de literatura documentando evidências empíricas que buscam 

quantificar a contiguidade na relação entre políticos e empresários em suas respectivas buscas 

por poder. Os trabalhos se debruçam sobre uma vasta gama de países, em especial aqueles que 

buscam medir a contribuição das conexões políticas no valor de mercado/ações das empresas 

mais bem relacionadas. 

 Após a crise financeira asiática em 1997, muito se especulou que as escolhas de 

investimentos naquelas economias foram mais baseadas no nível de conexões políticas das 

empresas do que em importantes fundamentos (como produtividade). Isso teria ocasionado 

graves distorções alocativas, que, por sua vez, teriam colaborado para o colapso das bolsas 

asiáticas. Até então, as investigações na área eram baseadas em estudos de caso e evidências 

anedóticas1, não na estimação do quanto as empresas dependem de relações políticas para gerar 

suas receitas e consequente lucratividade. 

 Fisman (2001) dá início aos trabalhos quantitativos sobre o tema a partir da análise do 

caso indonésio. Afinal de contas, a extensão com que a má alocação de recursos contribuiu para 

a crise depende do quanto os laços políticos de fato são responsáveis pelo valor das firmas. A 

evidência anedótica e os resultados econométricos2 do autor convergiram: as estimações 

indicaram que um grande percentual do valor das firmas mais bem relacionadas3 daquele país 

poderia advir de fato das conexões com o então Presidente. 

 
1 Os filhos do Presidente Suharto eram frequentemente citados em anedotas de decisões governamentais (como 

isenções fiscais) que beneficiaram os interesses de empresas da família: 

https://www.nytimes.com/1998/01/16/business/suharto-billions-special-report-for-asian-nation-s-first-family-

financial-empire.html 

https://www.irishtimes.com/news/indonesia-remains-the-family-business-for-president-suharto-1.125323 

2 Fisman mensurou o valor das conexões políticas a partir de uma série de rumores negativos acerca da saúde do 

presidente Suharto e seus respectivos efeitos nos retornos de firmas com diferentes graus de laços com o poder em 

vigor (o index construído é crível, segundo o autor, dada a estrutura de poder extremamente centralizada e estável 

da Indonésia naquela época). Todas as empresas identificadas como politicamente dependentes exibiram retornos 

consideravelmente menores que as menos dependentes em todos os episódios. Ademais, a magnitude do 

diferencial era altamente correlacionada com o retorno do index da bolsa de valores de Jakarta (JCI) durante os 

períodos de rumores, i.e., o retorno do JCI pôde ser usado como uma medida de como os investidores percebiam 

a severidade de cada boato. Com essa motivação, Fisman utiliza um painel com todos os eventos, permitindo uma 

interação entre dependência política e gravidade do evento. O coeficiente desse termo de interação é positivo e 

estatisticamente significativo, sugerindo que as empresas bem conectadas sofrem mais, em relação às empresas 

menos conectadas, quando expostas a boatos considerados sérios. 
3 O trabalho considerou um subgrupo relativamente pequeno de empresas indonésias (25 grupos), mas com grande 

poder econômico: em 1995 suas receitas totalizaram U$S 60 bilhões (o PNB da Indonésia era de US$ 200 bilhões 

no mesmo período)  

https://www.nytimes.com/1998/01/16/business/suharto-billions-special-report-for-asian-nation-s-first-family-financial-empire.html
https://www.nytimes.com/1998/01/16/business/suharto-billions-special-report-for-asian-nation-s-first-family-financial-empire.html
https://www.irishtimes.com/news/indonesia-remains-the-family-business-for-president-suharto-1.125323
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 À época, a Indonésia figurava na 45ª posição no Ranking do Índice de Percepção da 

Corrupção4 da Transparência Internacional (IPC). Admitindo que a corrupção percebida é uma 

proxy razoável para a prevalência de rent seeking, Fisman sugere que as conexões políticas 

podem desempenhar um papel importante em muitas das maiores e mais importantes economias 

do mundo, em especial aquelas atrás da Indonésia no IPC. Com efeito, foi o que uma série de 

estudos subsequentes documentou.  

 Johnson e Mitton (2003), em abordagem similar a Fisman, estimaram que 9% da perda 

no valor de mercado das empresas politicamente favorecidas na Malásia durante a crise asiática 

poderia ser atribuída à queda do valor de suas conexões. Analogamente, calcularam que 32% 

do ganho em valor de mercado das empresas após a imposição de controle de capitais em 

setembro de 1998 poderia ser associado aos vínculos com o novo Primeiro Ministro. 

 Os trabalhos de Faccio e Parsely (2006) e Faccio (2006) complementam a literatura com 

uma série de países em duas abordagens distintas. Em Sudden Deaths: Tacking Stock of 

Political Connections, os autores utilizam a ideia de empresas “geograficamente” conectadas, 

que são sediadas na cidade natal de políticos5. A partir de um estudo de evento, mortes súbitas6, 

observou-se uma queda média de 2% no valor das empresas conectadas a políticos que 

faleceram repentinamente. Os resultados foram relevantes para empresas familiares, com boas 

perspectivas de crescimento e sediadas em países em que há percepção de alta corrupção 

(medido pelo IPC). 

 A partir de dados de 47 países7, Faccio (2006) investiga casos em que diretores ou 

grandes acionistas de empresas são eleitos parlamentares ou primeiros ministros e vice-versa 

(quando parlamentares e primeiros ministros passam a fazer parte do conselho de empresas). 

Ela encontra aumentos relevantes no valor de mercado das empresas apenas nos casos em que 

os empresários adentram a política; a valorização é muito maior quando eleitos primeiros 

ministros e quando os eleitos eram grandes acionistas (versus executivos). 

 
4 “O Índice de Percepção da Corrupção (IPC) é a mais duradoura e abrangente ferramenta de medição da corrupção 

no mundo. Ela existe desde 1995 e reúne resultados de 180 países e territórios. A pontuação indica o nível 

percebido de corrupção no setor público numa escala de 0 a 100, em que 0 significa que o país é considerado 

altamente corrupto e 100 significa que o país é considerado muito íntegro.” Acesso em: 

https://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/ 
5 Cidade em que nasceram ou viveram parlamentares e ministros. 
6 Através de um extenso arquivo de notícias em seis línguas, os autores identificaram 190 mortes súbitas 

(identificadas através de palavras como acidente, derrame, assassinato) em 41 países. 
7 O estudo compreende 20.000 empresas listadas em 47 países, sendo 541 identificadas como conectadas (o que 

Faccio calculou como representante de 8% de todo o capital listado no mundo). As conexões não são distribuídas 

uniformemente entre os países, sendo predominantes em países considerados mais corruptos, nos que impõem 

restrições a investimento estrangeiro e nos mais transparentes. O último fator pode ser uma simples decorrência 

do maior acesso a informação naqueles países. 

https://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/
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 Em trabalho mais recente, Acemoglu, Hassan e Tahoun (2017) utilizam a Primavera 

Árabe no Egito como estudo de evento. Após a queda do governo de Hosni Mubarak, em meio 

a enormes mobilizações e protestos da população, emergiram três grupos na disputa pelo poder 

no vácuo do ditador: (i) a elite do partido de Mubarak, (ii) os militares e (iii) a Irmandade 

Muçulmana. Durante o conflito, os protestos de rua não perderam relevância e os autores 

observaram diferenciais nos retornos das ações a depender de a que grupo as empresas eram 

ligadas. A variação diária do número de protestantes na Praça Tahir mostrou que as 

manifestações mais intensas estavam associadas a menores retornos no valor das ações de 

empresas do grupo de poder em exercício, mas não se observou impacto para as empresas 

relacionadas aos outros dois grupos influentes. O ativismo nas mídias sociais teve importante 

papel na mobilização dos protestantes, mas não diretamente nos valores negociados na bolsa. 

 A saber, os primeiros a utilizar doações de campanha para estabelecer vínculos entre 

políticos (deputados federais) e empresas brasileiras foram Claessens, Feijen e Feijen (2006). 

Através de um painel com efeitos fixos das firmas, os autores identificaram que as empresas 

que doaram para candidatos eleitos exibiram maiores retornos de suas ações proximamente às 

eleições de 1998 e 2002. Também foram encontradas evidências de que as empresas que mais 

contribuíram tiveram crescimento consideravelmente maior dos seus empréstimos bancários, 

sugerindo que o acesso ao financiamento é um importante canal afetado pelas conexões 

políticas. 

 Lazzarini, em trabalho minucioso (publicado no livro Capitalismo de Laços: os Donos 

do Brasil e suas Conexões, lançado em 2010), vai além no mapeamento das complexas e 

idiossincráticas interrelações agentes privados-estatais, bem como em suas implicações 

econômicas. Contrariamente ao que se esperava do processo de privatizações que teve início na 

década de 90, a influência do estado nas empresas brasileiras cresceu consideravelmente: a 

participação do BNDES e dos fundos de pensão públicos passou de 14% em 1996 para 19% 

em 20098. Foram analisados mais de 20.000 dados, de 804 empresas, esmiuçando-se a 

existência de aglomerações (proprietários que participam das mesmas empresas) e atores de 

ligação (conectores das diferentes aglomerações) e configurando redes de proprietários que são 

verdadeiros “mundos pequenos”.  

 Ainda na gama de estudos acerca de acesso preferencial a crédito foram observados 

benefícios a firmas conectadas politicamente em diversos países como: Coréia do Sul (Joh e 

 
8 Em 1996, num universo de 516 grandes empresas, o BNDES e fundos de pensão de estatais eram sócios de 72 

(14%). Em 2009, num universo de 624 empresas, o havia participação em 119 (19%). 
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Chiu, 2004), Malásia (Johnson e Mitton, 2003), China (Cull e Xu, 2005) e Paquistão (Khwaja 

e Mian, 2005). 

 Se nos Estados Unidos a evidência não é inequívoca quanto a se de fato as conexões 

(estabelecidas por meio de doações de campanha) se manifestam em maiores retornos para as 

empresas negociadas em bolsas de valores (Ansolabehere, Snyder e Ueda, 20049), os indícios 

acerca do beneficiamento por meio de contratos públicos parecem mais convincentes 

(Goldman, Rocholl e So, 2013)10.  

 Voltando ao Brasil, Boas, Hidalgo e Richardson (2011) perguntam: Quando as empresas 

fazem doações a candidatos (deputados federais no caso), que retornos elas podem esperar? As 

empresas especializadas em projetos públicos tiveram ganhos substanciais (de pelo menos 14 

vezes o valor de suas contribuições) quando doaram para candidatos eleitos do PT (partido da 

presidência em exercício no período analisado). O efeito não foi encontrado para candidatos de 

outros partidos, nem de outros setores. 

 Os autores aplicaram o modelo de regressão com descontinuidade (RDD), descrito em 

detalhes nos capítulos 3 e 4, com especial atenção às particularidades de aplicá-lo a um sistema 

de eleição proporcional com lista aberta, como são escolhidos os deputados federais no Brasil, 

uma vez que se reproduziu essa estratégia de identificação empírica no presente trabalho. Eles 

talvez tenham sido os primeiros a aplicar um método quasi-experimental nos estudos da área, 

inovação de particular importância, dado que uma crítica contumaz aos trabalhos até então era 

a de que as contribuições de campanha não são realizadas de maneira aleatória. Ou seja, ao se 

comparar empresas que realizaram doações de campanha com empresas que optaram por não 

o fazer, provavelmente se está comparando grupos inexoravelmente distintos, graças a uma 

série de características que provavelmente estão ligadas à decisão das empresas de doarem (ou 

não), mas não são observáveis.  

 
9 Foram identificadas datas de alterações fundamentais no regulamento das doações de campanha para então medir 

mudanças preços das ações das empresas afetadas por essas decisões. Essas decisões afetaram imediatamente 

centenas de milhões de dólares em doações de campanha por parte das empresas privadas, mas não se identificou 

efeito na avaliação dos mercados sobre a lucratividade a longo prazo das empresas. Os autores concluem que não 

há quid pro quo decorrente das doações.  
10 O estudo analisou se as conexões políticas dos membros dos conselhos de administração das empresas de capital 

aberto nos EUA afetam a alocação de compras governamentais (contratos de procurement). Concentrando-se nas 

mudanças de controle em ambos a Câmara e o Senado, após a eleição de 1994, observou-se que as empresas com 

conselhos ligados ao partido vencedor (perdedor) receberam um aumento significativo e grande (diminuição) nos 

contratos após a eleição. Os resultados continuam significativos após controles por setor e outras características 

da empresa. Os autores acreditam ter destacado uma das principais vias através da qual as conexões políticas 

corporativas agregam valor às empresas americanas. 
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 O RDD utilizado contorna o problema: os agentes privados não controlam o desfecho 

exato das eleições, menos ainda nas eleições com lista aberta proporcional. Primeiramente, a 

competição acontece entre partidos/coligações pelas vagas e, posteriormente intra-

partido/coligação na distribuição pelas cadeiras conquistadas, o que dificulta a antecipação dos 

resultados eleitorais (deputados de diferentes partidos/coligações podem ser eleitos com 

quantidades bastante distintas de votos), a ponto de tornar a eleição muito próxima ao ponto de 

corte de cada partido/coligação num evento praticamente aleatório. 

 Akcigit, Baslandze e Lotti (2018)11 utilizam uma vasta base de dados12 de mais de 20 

anos na Itália para responder a uma série de perguntas acerca dos efeitos das conexões políticas 

nos resultados das empresas e a dinâmica da sua respectiva indústria/setor através de fatos 

estilizados e um RDD de eleições locais. Uma das motivações é a performance aquém do 

esperado da economia italiana, em especial em termos de crescimento da produtividade, desde 

os anos noventa. As conexões políticas a nível das firmas podem ter algumas implicações 

agregadas na dinâmica empresarial, incentivos a inovação e competição. 

 O primeiro fato estilizado é de que as empresas maiores são desproporcionalmente mais 

conectadas: 45% das empresas com mais de 100 funcionários são conectadas (a média de firmas 

conectadas é de 4,5%, mas as conectadas representam 33,6% dos empregos gerados). 

Condicional ao tamanho, a idade também importa: as firmas mais velhas têm chances 

significativamente maiores de serem conectadas. Há também uma grande variabilidade entre 

setores, sendo os mais conectados os de serviços públicos (utilities), farmacêutico, bancário, 

descarte de resíduos e telecomunicações. Já os serviços pessoais, bares e restaurantes, varejo e 

serviços de restauração estão entre os menos conectados. 

 Uma hipótese levantada pelos autores é a de que as conexões políticas podem ter 

importantes implicações para a dinâmica agregada das indústrias. Se as conexões diminuem a 

competição, indústrias/setores mais conectados exibem menos dinamismo, enfrentam menos 

competição (maior barreira para novos entrantes), são dominados por empresas mais antigas e, 

consequentemente, podem ter menor produtividade e crescimento. Daí podem ser derivados 

uma série dos fatos estilizados subsequentes. 

 
11 Ademais, os autores fazem uma contribuição teórica: um modelo em que empresas podem investir em inovação 

e/ou conexões políticas para aumentar sua produtividade e superar fricções de mercado, com uma iteração entre 

ganhos estáticos e perdas dinâmicas decorrentes do rent seeking na produtividade agregada. 
12 Para o período de 1993 a 2014, foram consolidados e cruzados os dados: (i) dos balanços financeiros; (ii) as 

informações de todos os trabalhadores italianos (uma peculiaridade é que funcionários do setor privado na Itália 

podem exercer cargos públicos, mesmo eletivos, concomitantemente); (iii) dados de emissões de patentes; (iv) o 

registro nacional dos políticos locais; e (v) os resultados eleitorais.  



20 

 

 Primeiramente, foram elaboradas regressões a nível de indústria e região: a taxa de 

entrada e crescimento do emprego a nível da indústria, região e ano foram regredidos contra o 

percentual de firmas conectadas, também controlando pelos efeitos fixos de indústria, ano e 

região. Os resultados geraram um segundo fato estilizado: firmas mais conectadas enfrentam 

menores barreiras de entrada. Ainda assim, quando novas firmas surgem nesses setores, as 

firmas entrantes são mais conectadas do que em outras indústrias. O terceiro fato estilizado, 

derivado de maneira análoga, é de que indústrias com maior participação de firmas conectadas 

possuem menor participação de firmas mais novas (com menos de 5 anos) e menores (com 

menos de 5 funcionários), exibem menor crescimento no número de funcionários e na 

produtividade. 

 Os autores também encontraram evidência empírica da existência de um paradoxo do 

líder de mercado (fato estilizado 4).  A competição gera um certo nível de tensão entre o líder 

e seus competidores, que tentam alcançar o líder por meio da criação de novos 

produtos/serviços e inovação tecnológicas, enquanto o líder lança mão de estratégias defensivas 

(que podem incluir o investimento em relacionamentos/contratação de políticos) para manter 

sua posição. De fato, se observa que os líderes de mercado são os mais político-intensivos 

(medido via políticos empregados entre o total de funcionários), mas os menos inovação-

intensivos (número de patentes em relação ao total de trabalhadores), relativamente aos 

competidores. 

 Através da estimação de coeficientes de probabilidade de sobrevivência gerou-se o fato 

estilizado 5 - as firmas conectadas têm maior probabilidade de sobrevivência e a probabilidade 

aumenta com o ranking e o partido (maioria em vigência) dos políticos empregados.  

 O fato estilizado 6 decorre da seguinte hipótese: se as empresas utilizam suas conexões 

para avançar a fronteira tecnológica, o crescimento do emprego deveria estar associado ao 

aumento da produtividade do emprego. Alternativamente, se as conexões são utilizadas apenas 

para obter tratamento preferencial e/ou eliminar competição, os funcionários agora disponíveis 

dos competidores até poderiam se realocar para as firmas conectadas (maior emprego), mas não 

estaria associado a um aumento de produtividade. 

O que se identificou no nível das firmas é que as conexões estão associadas a um maior número 

de funcionários e maior receita, mas não à maior produtividade. 

 Por fim, a aplicação do RDD em eleições locais, com disputadas margens, gera 

resultados bastante interessantes. Uma vez que as empresas privadas na Itália podem contratar 

políticos exercendo concomitantemente seus cargos eletivos, O RDD compara empresas 

conectadas a políticos cujo partido foi vitorioso por pouco, versus derrotado por pouco: as 
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empresas do lado vencedor cresceram mais em termos de número de funcionários/ativos, mas 

não em termos de produtividade. Ainda pôde se observar que os políticos empregados recebem 

um premium de salário em relação a seus pares, que aumenta de acordo que com o seu rank 

político (fato estilizado 7). 

 O presente trabalho busca investigar se alguns desses resultados são replicáveis para o 

Brasil. Tentou-se reproduzir algumas dessas análises, com as restrições de dados e 

particularidades do sistema eleitoral brasileiro, a partir da estratégia de identificação de Boas, 

Hidalgo e Richardson (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3. SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO PARA ELEIÇÃO DE DEPUTADOS FEDERAIS 

E DOAÇÕES DE CAMPANHA 

 

3.1 DOAÇÕES DE CAMPANHA E A ATUAÇÃO DOS DEPUTADOS FEDERAIS 

 

 Idealmente, o financiamento das eleições se daria de maneira relativamente equânime, 

com o acesso e alocação de recursos entre os partidos garantindo uma competição equilibrada 

e transparente. Não obstante, escândalos de corrupção, o uso de caixa dois, dentre outros abusos 

de poder são prevalentes e revelam a interferência do dinheiro na política em toda sorte de 

democracias, sejam países em desenvolvimento, ou economias avançadas. 

 O Brasil figura entre os países com as eleições mais caras do mundo13, com as empresas 

financiando cerca de 75% do custo das campanhas (Speck, 2016) até 2015, quando o Supremo 

Tribunal Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade das doações de empresas a partidos 

e candidatos. Essa decisão ocorreu em meio a uma grave crise política, decorrente, em parte, 

de escândalos relacionando políticos e partidos a grandes corporações em esquemas de 

corrupção amplos e sistêmicos, evidenciando a importância dos recursos privados na disputa 

eleitoral. 

 Até então (e durante todo o escopo de análise do presente trabalho) a legislação eleitoral 

permitia que as empresas doassem até 2% de sua receita bruta total14 no ano anterior à eleição, 

diretamente às campanhas dos candidatos15. No entanto, as doações são concentradas em 

poucas empresas e são direcionadas a um número limitado de candidatos: das 5 milhões de 

empresas no Brasil, apenas 20 mil fazem doações nas campanhas; destas, as 100 primeiras 

concentraram 57% dos recursos doados por pessoas jurídicas na eleição de 2014 e 51% na 

eleição de 2010 (Speck, 2016). 

 

13 Speck (2016) calcula que as contribuições para candidatos a todos os cargos em disputa e para os diretórios 

nacionais e estaduais, corresponderam a R$903.537.449,26 em 2002, R$ 1.407.649.212,57 em 2006, 

R$2.836.871.910,26 em 2010 e R$3.090.795.950,22 em 2014 (dados do TSE, deflacionados a outubro de 2015 

para melhor comparação). O fundo partidário (recursos públicos) passou de cerca de R$200 milhões em 2002 para 

aproximadamente R$400 milhões em 2014, representando pouco mais de 10% do montando doado pelas pessoas 

jurídicas.  

14 Não havia restrições em relação à quantidade de candidatos ou partidos, ou ao valor máximo de doações 

individuais, que cada empresa poderia fazer. Também nunca foram adotados limites nominais para as 

contribuições de campanha (fossem os doadores pessoas físicas ou jurídicas). 

 
15 Não há́ registro na legislação eleitoral que proíba doações de pessoas físicas. No entanto, há previsto um teto 

máximo: 10% da renda declarada à Receita Federal no ano anterior à eleição.  
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 Apesar do grande número de pleiteantes, a competição efetiva se restringe a um número 

reduzido de candidatos, com a tendência de que estes concentrem grande parte dos recursos de 

campanha. Os candidatos eleitos e considerados competitivos (aqueles com até 75% dos votos 

do último eleito de seu partido/coligação) representam historicamente 73-75% de todo o valor 

gasto em campanhas (Speck, 2016; FGV/Fundação Brava, 2019). 

 A atuação marcante de agentes privados na política brasileira contribuiu para a narrativa 

de que não é possível ganhar eleições sem montantes extraordinários de recursos financeiros, 

favorecendo a percepção da democracia brasileira como uma plutocracia, i.e., o país seria 

governado por e em favor do grupo mais rico da sociedade. 

O mandato constitucional dos parlamentares é legislar e fiscalizar o Executivo como 

representantes da população. Na prática, as empresas privadas doadoras de campanha podem 

visar diversas retribuições dentro do escopo legal de atuação dos deputados federais, a depender 

principalmente de suas respectivas indústrias. No caso das construtoras ou dos recipientes de 

créditos públicos, é comum a impressão de que as doações compram benefícios. Ou seja, 

mesmo que a evidência empírica não seja indubitável acerca dos efeitos dos recursos de origem 

privada na conduta dos candidatos eleitos, a percepção de que políticos favorecem seus 

principais contribuintes de campanha ganha força.  

 

3.2 A ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS FEDERAIS 

 

 Os 513 membros da Câmara de Deputados são eleitos a cada quatro anos, sem limite 

para reeleição, tendo suas vagas divididas16 pelos estados e Distrito Federal - entre 8 e 70 - de 

acordo com o tamanho da respectiva população. 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Conforme definido pela Lei Complementar Nº 78: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1993/leicomplementar-78-30-dezembro-1993-364976-norma-

pl.html 

 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1993/leicomplementar-78-30-dezembro-1993-364976-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1993/leicomplementar-78-30-dezembro-1993-364976-norma-pl.html
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Figura 1: Deputados por unidade da federação 

 
Fonte: IBGE. 

 

 As vagas são alocadas seguindo o sistema de eleição proporcional com lista aberta: cada 

candidato possui uma candidatura independente, computando diretamente seus votos. Os votos 

são contabilizados também para a totalidade do partido ou coligação, o que definirá seu número 

de cadeiras no Congresso. Essas vagas são distribuídas para os candidatos mais votados em 

cada partido ou coligação (somados também os votos nas respectivas legendas), em ordem 

decrescente. 

 O total de cadeiras por partido ou coligação é definido pelo cálculo do quociente 

eleitoral (QE) e pela distribuição das sobras das cadeiras não preenchidas pela regra do QE. O 

QE é obtido pela divisão do número de votos válidos (são excluídos os votos brancos e nulos) 

em cada distrito eleitoral (estados e Distrito Federal) pelo número de vagas disponíveis na 

Câmara para cada distrito. Logo, calcula-se o quociente partidário (QP): divisão do QE pelo 

número de votos válidos no partido ou coligação. 

 

Em suma:  

QE = nº de votos válidos/nº de lugares a preencher 

QP = nº de votos válidos do partido ou coligação/QE 

 

 O total de cadeiras a que o partido terá direito na primeira fase é igual ao número inteiro 

do QP, desprezando os algarismos após a vírgula. Se um partido/coligação recebeu 15 mil votos 
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e o QE for 10 mil, o QP seria 1,5 e o partido/coligação teria direito a uma vaga. O mesmo 

ocorreria se o quociente fosse 1,1 ou 1,9. 

 As sobras de vagas são divididas a partir da média obtida por cada partido/coligação. O 

cálculo da média se dá pela divisão do número de votos válidos de cada agrupamento pelo QP, 

somado de 1 (média = número de votos válidos do partido ou coligação/(QP + 1)). O partido 

que obtiver a maior média ocupa a primeira vaga sobrando. Repete-se o cálculo para cada uma 

das vagas restantes17. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 A partir das eleições de 2016 estabeleceu-se uma nota de corte mínima: cada deputado deve receber pelo menos 

10% dos votos do quociente eleitoral para ser eleito. A partir das eleições de 2020 não serão mais permitidas 

coligações partidárias. 
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4. DADOS E ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

 

 Com o intuito de testar o efeito de uma conexão política no desempenho das empresas 

brasileiras, explorou-se a descontinuidade resultante de eleições apertadas para deputados 

federais. A ideia por trás do método é comparar a performance das firmas antes e depois de se 

conectar, via doações de campanha, a políticos que venceram seus pleitos por uma margem 

apertada de votos. As variáveis utilizadas para medir o desempenho das empresas foram o 

crescimento do número de funcionários e o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE – Return 

on Equity).  

 A escolha das variáveis dependentes se baseou nos resultados encontrados no trabalho 

de Akcigit, Baslandze e Lotti, 2018, limitada pela restrição de dados disponíveis (em especial 

acerca das informações financeiras das empresas) e da operacionalização dos dados da RAIS 

identificada para a informação de renda, que impossibilitou a criação de um indicador análogo 

para a produtividade das empresas.  

 Os autores formularam a hipótese de que se as empresas utilizam suas conexões para 

avançar a fronteira tecnológica, o crescimento do emprego deveria estar associado ao aumento 

da produtividade do emprego. O que se identificou no nível das firmas é que as conexões estão 

associadas a um maior número de funcionários e maior receita, mas não à maior produtividade. 

Apesar de não termos como analisar os efeitos sobre produtividade, conforme hipótese 

formulada por Akcigit, Baslandze e Lotti, 2018, tentou-se verificar se as estimações brasileiras 

apontam para uma direção clara. 

 Assim, buscou-se através dos dados descritos a seguir, construir os indicadores paralelos 

discutidos na Revisão Bibliográfica, com o intuito de avaliar se as empresas do lado ganhador 

pós-eleições exibem diferenças em termos de crescimento (representado pelo número de 

funcionários) e desempenho (medido pelo ROE). 

 

 4.1 DADOS 

 

 Construiu-se uma base de dados inédita a partir de uma combinação de dados públicos 

e privados de uma plataforma de serviços de informações financeiras das empresas brasileiras 

(ValorPro18). 

 
18 A saber a fonte de balanços patrimoniais contendo o maior número de empresas limitadas brasileiras. 
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 Partiu-se dos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de onde foram obtidos os 

resultados das eleições para deputados federais de 2002 a 2014, bem como a lista de todos os 

doadores para as campanhas que fossem pessoas jurídicas. 

 A base de dados do TSE sobre as empresas doadoras lhes confere código CNAE e CNPJ, 

e esta base foi complementada com informações financeiras da plataforma do Valor PRO, sendo 

que o cruzamento das informações foi feito através do CNPJ. A ferramenta disponibiliza os 

balanços patrimoniais das empresas em padrão IFRS desde 200819, por meio da qual foi 

calculado o ROE (return on equity, medido como lucro líquido sobre patrimônio líquido). 

 Por fim, o número de funcionários das empresas foi adicionado à base de dados por 

meio da RAIS identificada com o CNPJ dos estabelecimentos empregadores. Em suma, a base 

de dados com o ROE possui 957 empresas que doaram para 2334 candidatos, no ano de 2014, 

enquanto a base que engloba o tamanho das empresas abarca 10.993 firmas e 4.671 candidatos, 

nos anos de 2006, 2010 e 201420.  Para o ano de 2002 o TSE não faz distinção entre doadores 

pessoa física e jurídica, motivo pelo qual esse ano não foi incluído na base, uma vez que para 

fazer a distinção entre CNPJ/CPF dos doadores (apresentados em coluna única pelo TSE) foram 

utilizadas as fórmulas de validação para CNPJs e CPFs, que por vezes acusaram um mesmo 

número como um CNPJ e CPF válido. 

 

Tabela 1: Resumo dos dados e fontes das informações 

 

 

 

 

 
19 A maior parte das empresas só possui informação a partir de 2010, quando a adoção do padrão IFRS se tornou 

obrigatória para o universo das empresas brasileiras. Logo, só foi possível realizar a análise com essa variável de 

desempenho para os períodos prévio e posterior às eleições de 2014. 

 

Dado Fonte Conteúdo Horizonte de Tempo Variáveis

Resultados das Eleições TSE

Resultados eleitorais 

para todos os cargos 

eletivos

2002-2014

Candidatos, partidos, coligações, 

quantidade de votos, eleitos/não 

eleitos

Doações de Campanha 

por CNPJ
TSE

Registro de todas as 

doações de 

campanha

2002-2014

CNPJ das empresas doadores, 

valores doados para cada 

candidato

Informações Financeiras 

das Empresas

Valor PRO - 

Valor Empresas

Empresas brasileiras 

SA e LTDA
2008-2018

Demonstração de resultado de 

exercício e balanço patrimonial - 

ROE

Empresas
RAIS 

Identificada

Universo das 

empresas brasileiras 

com CNPJ

1999-2018

Data de início e de saída, 

número de trabalhadores e 

indústria (código CNAE)
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Tabela 2: Variáveis utilizadas no estudo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 1: Quantidade média que cada empresa doou para um único candidato 

 

Fonte: TSE. Elaboração própria. 

 

 

Variável Descrição Média Desvio Padrão

partido partido pelo qual o candidato a deputado federal disputou a eleição - -

cnpj

Crescimento percentual do emprego entre períodos pré/pós 

eleições federais
-2.70 31.90

medida parametrizada de crescimento do emprego entre períodos 

pré/pós eleições federais

eleição2014 Dummy para a eleição de 2014 - -

setor

eleição2010

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) na 

abertura de 2 dígitos, que dividem as indústrias em 21 setores
- -

Dummy para a eleição de 2010 - -

-0.12 1.00

Diferença de votos entre o candidato (perdedor) ganhador e o 

último ganhador de cada partido/coligação
          14,367.90           90,159.20 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - -

Valor doado por cada empresa a cada candidato           35,692.95           77,004.84 

tamanho número de funcionários de cada empresa em 2014                554.58             2,169.95 

PCH

g

roe
return on equity , medido como lucro líquido sobre patrimônio 

líquido
0.07 1.95

valorreceita

margin

23,141 

35,174 

54,796 

2006 2010 2014



29 

 

Tabela 3: Quantidade média que cada empresa doou para um único candidato, por unidade 

federativa 

 

Fonte: TSE. Elaboração própria. 

 

 4.2 ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

 

 Apesar dos resultados eleitorais serem função de uma série de variáveis estruturais e 

institucionais, além de fatores políticos, o número exato de votos que cada candidato recebe 

possui certo elemento aleatório de sorte (Lee, 2008), que pode ser explorado para investigar 

inferência causal. A ideia é comparar o desempenho de empresas que fizeram doações de 

campanha a candidatos que venceram com o desempenho de empresas que fizeram doações a 

candidatos que não venceram, mas considerando apenas aquelas empresas que doaram a 

Estado Valor Médio Doado 2006 Valor Médio Doado 2010 Valor Médio Doado 2014

AC 15,219.4 33,801.8 28,993.6

AL 34,634.3 59,736.8 72,915.1

AM 30,848.8 61,180.5 97,325.1

AP 12,716.3 15,624.0 25,992.9

BA 21,354.0 37,767.4 69,749.8

CE 30,041.6 51,357.1 117,319.9

DF 30,517.5 37,210.9 44,126.0

ES 23,015.3 32,272.0 35,972.3

GO 46,891.9 65,379.4 108,242.2

MA 18,361.8 29,336.9 104,565.6

MG 26,580.1 37,454.1 26,517.3

MS 19,576.5 52,000.5 56,588.2

MT 23,907.7 49,888.8 61,689.1

PA 24,120.3 29,646.9 32,967.7

PB 25,442.5 24,877.4 56,453.8

PE 32,326.7 41,455.9 134,919.4

PI 18,643.2 31,174.6 102,641.6

PR 20,600.1 25,561.6 104,001.1

RJ 24,868.0 31,579.2 132,042.2

RN 29,880.6 44,296.6 109,863.9

RO 15,083.0 26,098.8 53,849.8

RR 15,228.1 52,441.5 36,688.4

RS 13,833.5 21,416.3 46,182.1

SC 17,484.5 25,906.8 105,807.4

SE 20,494.7 23,535.6 61,615.1

SP 21,713.5 36,884.2 38,564.2

TO 22,850.0 44,644.1 28,753.3

Mínimo 12,716.3 15,624.0 25,992.9

Máximo 46,891.9 65,379.4 134,919.4

Mediana 22,850.0 36,884.2 61,615.1
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candidatos que venceram ou perderam por uma margem muito pequena, pois desse modo o fato 

de um candidato ter vencido pode ser considerado um evento aleatório. Em outras palavras, o 

desfecho de eleições apertadas pode ser considerado aleatório e com isso a eventual 

descontinuidade entre o desempenho de empresas que se conectaram e não se conectaram 

politicamente com deputados eleitos (via doações) pode ser atribuída ao efeito que ser 

conectado politicamente causa no resultado das empresas (Akcigit, Baslandze e Lotti, 2018). 

Com base nesta literatura, foi utilizado o modelo de regressão com descontinuidade (RDD). 

 Um desafio metodológico é adaptar o RDD ao sistema de voto proporcional com lista 

aberta descrito no Capítulo 3. Partiu-se do proposto por Boas, Hidalgo e Richardson (2014): o 

foco reside na alocação de vagas intrapartido/coligação, que determina a vitória/derrota do 

candidato. 

 Formalmente, uma coligação j ganha sj cadeiras. Cada candidato é indexado por i, que 

também denota o ranking do candidato dentro do seu partido/coligação (desse modo, para cada 

j, que varia de 1 até o número total de coligações, i varia de 1 até o número total de candidatos 

da coligação j). De acordo com a sua quantidade de votos vij, os candidatos com i ≤ sj são 

candidatos eleitos, enquanto os com i > sj são candidatos não-eleitos. O último eleito é aquele 

com i = sj, cujos votos podem ser representados por vi=sj,j. O primeiro não-eleito é o candidato 

com i = sj + 1, cujos votos podem ser representados por vi=sj+1,j. Para cada candidato i, a margem 

de vitória ou derrota é definida por: 

 

Mij = vij - vi=sj+1,j, se i ≤ sj (ou seja, margem de vitória) 

Mij = vi=sj,j - vij, se i > sj (ou seja, margem de derrota) 

 

 Portanto, a margem de vitória (derrota) de um candidato eleito (não-eleito) é a diferença 

entre o seu total de votos e o do primeiro não-eleito (eleito). Por construção, o candidato é eleito 

(Iij = 1) se possuir margem positiva, Mij > 0. Analogamente, o candidato é não-eleito quando Iij 

= 0 e sua margem é negativa (Mij < 0). 

 Seguindo o sugerido por Boas, Hidalgo e Richardson (2014), utilizou-se a margem bruta 

como a variável de atribuição (running/forcing variable na literatura em inglês), não a margem 

como proporção ao total de votos. Segundo os autores, a margem percentual é apropriada em 

disputas em que um distrito eleitoral elege apenas um candidato, mas é problemática para o 

caso brasileiro, em que cada estado é representado por vários legisladores. Ademais, há grandes 

discrepâncias entre os estados, com os dez menores elegendo oito deputados cada, enquanto 

São Paulo, o maior estado, possui 70 representantes.  
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 O número de candidatos por estado é, em parte, função do seu tamanho (população). 

Como consequência, nos estados maiores, o percentual de votos de cada candidato sobre o total 

é bastante inferior ao dos estados menores, com bem menos candidatos. Logo, a margem 

percentual sobre representaria os estados maiores, que teriam um maior número de decisões 

apertadas. 

 

4.3 Especificação das Regressões 

 

 A análise é conduzida no nível individual da firma, com as variáveis de desempenho 

supracitadas: ROE e crescimento do número de funcionários. 

 Com o objetivo de testar o efeito da conexão política de uma empresa sobre o 

desempenho desta, estimamos a seguinte equação: 

 

𝑌𝑠𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑠𝑖𝑗𝑡 + 𝜽𝑿𝑠𝑡 + 𝑓(𝑀𝑠𝑖𝑗𝑡) + 𝜀𝑠𝑡 

 

onde Yst é o valor da variável dependente (ROE ou crescimento do número de funcionários) 

para a empresa s (que doou dinheiro para um candidato i da coligação j) no ano t21. Csijt é a 

variável binária indicativa de tratamento, sendo igual a 1 quando a empresa s fez doação em t 

para um candidato i (de uma coligação j) que foi eleito e igual a 0 quando esta fez doação em t 

para um candidato i que não foi eleito; e Xst é um vetor de variáveis de controle associado à 

empresa s em t, o que inclui dummies de ano. A margem de vitória (derrota) de um candidato i 

da coligação j foi explicada na subseção anterior, mas como cada empresa s em t está associada 

a um candidato i de uma coligação j, cada empresa s em t está associada à margem de vitória 

(derrota) do candidato i da coligação j para o qual a empresa s fez uma doação em t. 𝑓(𝑀𝑠𝑖𝑗𝑡)  

é um polinômio na margem de votos22.  

 Dado o uso do método de RDD, só entram nas regressões as empresas que fizeram 

doações para candidatos associados a uma margem Msijt cujo módulo está dentro de uma 

determinada banda (bandwidth).  

 
21 Para cada ano de eleição, t foi definido como o ano imediatamente anterior à eleição e t+1 como anterior ao ano 

de eleição subsequente. Por exemplo, para as eleições de 2010, considerando a variável dependente igual ao 

crescimento do número de empregados, Yst corresponde ao crescimento do estoque de trabalhadores entre 2009 e 

2013. 
22 Cada empresa s em t pode estar ligada a mais de um candidato, ou seja, uma empresa pode aparecer mais 
vezes na amostra por ter doado a dois candidatos diferentes que ganharam ou perderam de modo apertado. 
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 A variável de crescimento do emprego entre dois períodos seguiu Davis et al. (1998), 

conforme a equação abaixo: 

 

, 

 

em que Lit é o estoque de funcionários de das firmas. O resultado da equação - gLit é 

parametrizada entre -2 e 2 para reduzir o impacto de outliers (de particular importância para 

evitar valores extremos quando uma firma entra em funcionamento ou fecha e não perder 

observações – empresas que fecharam possuiriam denominador zero). 

 O ROE é definido como o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Foi utilizada 

como variável de desempenho para os períodos anterior e posterior à eleição de 2014 a média 

do ROE entre 2015 e 2017, subtraída pela média entre 2012 e 2014. 
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5. RESULTADOS 

 

 Na investigação com empresas e políticos italianos, no período de 1993 a 2014, Akcigit, 

Baslandze e Lotti (2018) encontraram que conexões entre empresas privadas e políticos são 

amplamente difundidas, em especial entre as empresas maiores. Setores com maior proporção 

de firmas politicamente conectadas exibem pior dinâmica: quando comparadas aos 

competidores, os líderes de mercado tendem a ser bem mais politicamente conectados, mas bem 

menos propensos a realizar inovações.  

 As conexões políticas também se mostraram relacionadas à maior taxa de sobrevivência 

das empresas, ao maior número de empregados e de receita, mas à menor produtividade, quando 

foram analisados fatos estilizados e estimações via regressão com descontinuidade (RDD) para 

medir o efeito do aumento do emprego e da produtividade do trabalho em empresas conectadas, 

versus empresas não conectadas politicamente. 

 Com base nesses resultados buscou-se tentar replicar o estudo do caso italiano para a 

experiência brasileira através do RDD proposto em Boas, Hidalgo e Richardson (2014) para o 

sistema de eleições proporcional com lista aberta. Dadas as limitações de processamento e 

disponibilidade dos dados, a construção da base de dados e das variáveis dependentes 

explicadas no capítulo anterior focou-se nas variáveis emprego e ROE. 

 A variável dependente ROE (tabela 4) gerou resultados que não se mostraram 

estatisticamente significantes em nenhuma das especificações, independente da inclusão de 

covariadas (tamanho da empresa ou valor doado). As sub-amostras das empresas com maior 

foco em obras públicas (CNAES 35 – energia, 36 a 39 - água e esgoto e 41 a 43 - construção 

civil) e/ou somente as que fizeram doações para o Partido dos Trabalhadores não possuem 

observações suficientes para a estimação. De certa forma, esse resultado é esperado, dada a 

grande limitação de disponibilidade e consistência dos balanços patrimoniais. 
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Tabela 4 - Efeito da Vitória Eleitoral no ROE, G e PCH, sem covariadas 

 

Nota: As equações uniformes foram estimadas com uma banda de 25.000 votos, enquanto as 

triangulares foram estimadas com uma banda de 40.000 votos. Erros-padrão em parênteses. ∗ 

p < 0.1, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01. 

 

 A amostra completa das empresas (sem distinção de setor de atuação e partido dos 

candidatos) também gerou resultados sem significância estatística para as variáveis de 

crescimento do emprego – expostos nas tabelas 4, 5 e 6.  Os resultados da amostra apenas com 

os candidatos do PT (Tabela 7) se mostraram positivos, mas não são estatisticamente 

significantes na maioria das especificações; resultado similar ao da amostra restrita às empresas 

de obras públicas (tabela 8).   

 No entanto, o efeito do tratamento é positivo e estatisticamente significante para o 

subgrupo das empresas de obras públicas que doaram para os candidatos do PT, como 

sumarizado da tabela 9. 

  

 

 

 

 

 

 

ROE N G N PCH N

-0.06149 581 -0.08307 6854 -1.667 6402

(0.17) (0.05) (1.08)

-0.08541 894 -0.05148 10849 -1.2026 10134

(0.14) (0.04) (0.94)

-0.05385 637 -0.00737 11640 -1.5915 7925

(0.16) (0.03) (0.96)

-0.0826 786 -0.01401 15130 -0.85982 11141

(0.15) (0.03) (0.89)

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

NãoValor Doação

Tamanho Empresa

Uniforme

Triangular

BW Select - Uniforme

BW Select - Triangular

Período Eleição
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Tabela 5 - Efeito da Vitória Eleitoral no PCH, com covariadas 

 

Nota: As equações uniformes foram estimadas com uma banda de 25.000 votos, enquanto as 

triangulares foram estimadas com uma banda de 40.000 votos. Erros-padrão em parênteses. ∗ 

p < 0.1, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01. 

 

Tabela 6 - Efeito da Vitória Eleitoral no G, com covariadas 

 

Nota: As equações uniformes foram estimadas com uma banda de 25.000 votos, enquanto as 

triangulares foram estimadas com uma banda de 40.000 votos. Erros-padrão em parênteses. ∗ 

p < 0.1, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01. 

PCH N PCH N PCH N

-1.709 6402 -1.7089 6402 -1.709 6402

(1.08) (1.08) (1.08)

-1.2539 10134 -1.2453 10134 -1.247 10134

(0.94) (0.94) (0.94)

-0.5685 9742 -0.56262 9742 -0.56691 9719

(0.82) (0.82) (0.82)

-0.95231 10911 -0.94283 10911 -0.94594 10911

(0.89) (0.89) (0.89)

Sim Sim Sim

Não Sim Sim

Não Não Sim

Valor Doação

Uniforme

Triangular

BW Select - Uniforme

BW Select - Triangular

Período Eleição

Tamanho Empresa

G N G N G N

-0.08759 6854 -0.08649 6854 -0.08648 6854

(0.05) (0.05) (0.05)

-0.06401 10849 -0.06243 10849 -0.06285 10849

(0.04) (0.04) (0.04)

-0.0263 11064 -0.02867 11278 -0.03504 10881

(0.03) (0.04) (0.04)

-0.05222 12226 -0.04628 12640 -0.0502 12321

(0.04) (0.04) (0.04)

Tamanho Empresa Não Não Sim

Sim Sim

Valor Doação Não Sim Sim

Uniforme

Triangular

BW Select - Uniforme

BW Select - Triangular

Período Eleição Sim



36 

 

Tabela 7 - Efeito da Vitória Eleitoral no G, com covariadas, apenas com empresas (de todos os 

setores) doadoras para o PT. 

 

Nota: As equações uniformes foram estimadas com uma banda de 25.000 votos, enquanto as 

triangulares foram estimadas com uma banda de 40.000 votos. Erros-padrão em parênteses. ∗ 

p < 0.1, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01. 

 

Tabela 8 - Efeito da Vitória Eleitoral no G, com covariadas, apenas com empresas de obras 

públicas 

 

G N G N G N

0.11677 1140 0.11927 1140 0.11892 1140

(0.12) (0.12) (0.12)

0.15142 1836 0.15553 1836 0.15322 1836

(0.10) (0.10) (0.10)

0.12299 1165 0.13221 1121 0.12118 1160

(0.12) (0.13) (0.12)

0.1428 2260 0.15711 1796 0.16083 1685

(0.09) (0.11) (0.11)

Uniforme

SimTamanho Empresa Não Não

Triangular

BW Select - Triangular

BW Select - Uniforme

Período Eleição Sim Sim Sim

Valor Doação Não Sim Sim

G N G N G N

-0.01103 1499 -0.00167 1499 0.00165 1499

(0.11) (0.11) (0.11)

-0.00263 2298 0.00926 2298 0.01259 2298

(0.10) (0.10) (0.09)

0.01262 1867 0.01136 1953 0.01765 1825

(0.10) (0.10) (0.10)

-0.01367 2640 -0.00132 2618 0.0036 2618

(0.09) (0.09) (0.09)

Sim Sim

Tamanho Empresa Não Não Sim

Uniforme

Triangular

BW Select - Uniforme

BW Select - Triangular

Período Eleição Sim Sim Sim

Valor Doação Não
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Nota: As equações uniformes foram estimadas com uma banda de 25.000 votos, enquanto as 

triangulares foram estimadas com uma banda de 40.000 votos. Erros-padrão em parênteses. ∗ 

p < 0.1, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01. 

 

Tabela 9 - Efeito da Vitória Eleitoral no G, com covariadas, apenas com empresas de obras 

públicas e doadoras para o PT. 

 

Nota: As equações uniformes foram estimadas com uma banda de 25.000 votos, enquanto as 

triangulares foram estimadas com uma banda de 40.000 votos. Erros-padrão em parênteses. ∗ 

p < 0.1, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G N G N G N

0.59501 295 0.59819 295 0.56352 295

(0.27) (0.27) (0.27)

.51211* 450 0.51945* 450 0.49249* 450

(0.23) (0.23) (0.23)

.60125** 359 .60684** 353 .57546** 352

(0.23) (0.24) (0.24)

.53421** 421 .56843** 382 .5451* 351

(0.24) (0.25) (0.27)

Sim Sim

Tamanho Empresa Não Não Sim

Uniforme

Triangular

BW Select - Uniforme

BW Select - Triangular

Período Eleição Sim Sim Sim

Valor Doação Não
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 O trabalho apresentou uma base de dados inédita construída a partir de uma combinação 

de dados públicos e privados, que compreende o período entre as eleições federais de 2006 e 

2014, com o intuito de avaliar se se pode esperar algum efeito entre as doações de campanha 

das empresas privadas e medidas de desempenho das empresas: o crescimento do número de 

funcionários e o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE – Return on Equity). 

 A partir de uma regressão com descontinuidade baseada em eleições apertadas para 

deputados federais, pôde-se observar que as empresas de obras públicas (determinadas pelos 

setores CNAE de energia, água e saneamento e construção civil), isto é, aquelas mais propensas 

a serem contratadas diretamente pelo governo, em especial aquelas que doaram para candidatos 

do partido dos presidentes em exercício (o Partido dos Trabalhadores durante todo o período 

analisado) tiveram um crescimento superior em seu número de funcionários, em comparação 

com seus pares. 

 No entanto, os resultados não se mostraram estatisticamente significantes para a varável 

construída de ROE, em nenhuma das especificações, independente da inclusão de covariadas 

(tamanho da empresa ou valor doado). As sub-amostras das empresas com maior foco em obras 

públicas e/ou somente as que fizeram doações para o Partido dos Trabalhadores não possuem 

observações suficientes para a estimação. De certa forma, esse resultado é esperado, dada a 

grande limitação de disponibilidade e consistência dos balanços patrimoniais. 

 Bem como no estudo de Akcigit, Baslandze e Lotti (2018), logrou-se mostrar o maior 

crescimento do emprego entre as empresas conectadas politicamente. No entanto, uma 

limitação importante em relação ao trabalho do caso italiano foi a ausência de medida 

equivalente de produtividade e uma disponibilidade bastante inferior de dados de balanços 

patrimoniais das empresas (virtualmente todo o universo das empresas italianas versus apenas 

uma pequena parcela das brasileiras). 
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