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“…democracy is the worst form of Government except for all those other 

forms that have been tried from time to time.”  

(Winston Churchill) 
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo identificar se o conhecimento sobre a 

corrupção influencia a decisão de votar do eleitor. Utilizamos o programa de 

fiscalização dos entes federativos da CGU, que audita o uso dos recursos federais em 

municípios com menos de 500 mil habitantes, selecionando-os por meio de sorteios 

públicos realizados pela Caixa Econômica Federal. 

Dada a seleção aleatória das unidades de tratamento e controle, utilizamos a 

estratégia de experimento natural para identificar a relação de causalidade entre a 

publicidade da corrupção e absenteísmo eleitoral no primeiro turno das eleições 

municipais de 2012. 

Além das bases de dados da CGU e do TSE, também utilizamos dados do 

censo de 2010, que proveu sobretudo variáveis socioeconômicas, e dados de mídia 

radiofônica fornecida pelo Ministério das Comunicações. 

Os resultados mostraram que a correlação entre auditoria de abstenção 

depende fundamentalmente do nível de infrações e da média de educação, em anos, 

do município. As regressões apontaram que quanto maior a educação, menor a 

abstenção, o que é ponto pacifico na literatura existente. Entretanto, em regiões onde 

a educação é maior, a abstenção cresce conforme aumenta o número de infrações, 

ao passo que o oposto se observa nas localidades menos escolarizadas.   

A nossa interpretação para este efeito nos municípios com maior média de 

anos de estudo é devido ao fato de que a corrupção desacredita as instituições 

democráticas, reduzindo a participação dos eleitores mais esclarecidos. Por outro 

lado, eleitores que possuem menor engajamento, como àqueles que têm menor 

acesso a informação, ao receberem um novo dado relevante para a sua decisão, 

aumentam a sua participação. 

Observamos também que a existência de mídia local, utilizando como proxy 

a presença de rádio AM na localidade, não afeta o comportamento do eleitor. Esta 

ausência de efeito pode sugerir que a mídia investigativa e as auditorias sejam 

variáveis substitutas no final das contas. 
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Além disso, constatamos que auditorias realizadas próximas às eleições 

tiveram efeito superior à média, denotando que seu impacto varia em função do tempo 

transcorrido entre a auditoria e a eleição, quanto menor este tempo, mais amplo o 

impacto. Esta conclusão é reforçada em nossa última análise, onde constatamos a 

inexistência de impacto de longo prazo. 

 

Palavras-chave: Participação Eleitoral, Abstenção, Corrupção, Eleições 

Municipais, Teoria da Escolha Pública, Experimento Natural 
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ABSTRACT 

This study aimed to identify if the corruption influences the voter's decision to 

vote. We use the federal anticorruption program, implemented for Controladoria Geral 

da União (CGU), which audits the use of federal resources in municipalities with less 

than 500,000 inhabitants, selecting them through random public sweepstakes realized 

by Caixa Econômica Federal. 

Given the random selection of treatment and control units, we used the natural 

experiment strategy to identify the causal relationship between corruption publicity and 

electoral absenteeism in the first round of municipal elections in 2012. 

In addition to the CGU and TSE databases, we also used data from the 2010 

census, which mainly provided socioeconomic variables. Data from radio media 

provided by the Ministry of Communications. 

The results showed that the correlation between audit of abstention depends 

fundamentally on the level of infractions and the average education, in years, of the 

municipality. The regressions pointed out that the higher education, the lower the 

abstention, which is a peaceful point in the existing literature. However, in regions 

where education is higher, abstention increases as the number of infractions 

increases, while the opposite is observed in less educated localities. 

Our interpretation for this effect in the municipalities with the highest average 

years of study is due to the fact that corruption discredits democratic institutions, 

reducing the participation of the most enlightened voters. On the other hand, voters 

who have less engagement, such as those who have less access to information, 

receive a new data relevant to their decision, increase their participation. 

We also observed that the existence of local media, using as proxy the 

presence of AM radio in the locality, does not affect the behavior of the voter. This lack 

of effect may suggest that investigative media and audits are substitutionary variables 

at the end of the day. 

In addition, we found that audits conducted near the elections had an effect 

higher than the average, denoting that its impact varies according to the time elapsed 

between the audit and the election, the smaller this time, the wider the impact. This 
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conclusion is reinforced in our last analysis, where we verified the lack of long-term 

impact. 

 

Key Words: Electoral Turnout, Abstention, Corruption, Municipal Elections, 

Public Choice Theory; Natural Experiment 
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1. Introdução 

Este trabalho tem como objetivo mensurar se e como o programa de 

fiscalização dos entes federativos, promovido pela Controladoria Geral da União 

(CGU), provoca alterações na decisão de votar do eleitor, para isso estudamos os 

resultados das eleições municipais de 2012. 

O programa foi criado em 2003 com o objetivo de fiscalizar os gastos de 

recursos federais repassados aos municípios brasileiros. A seleção dos municípios 

ocorreu por meio de sorteios públicos até 2015, quando passou a adotar um critério 

objetivo para selecionar as cidades.  

Trabalhos de Ferraz et al. (2008 e 2011) e Linchand et al. (2016) já estudaram 

o efeito causal destas auditorias sob diversos aspectos. Ferraz e Finan (2008) por 

exemplo, utilizando uma estratégia de experimento natural, similar à utilizada neste 

trabalho, verificou que prefeitos auditados com maior quantidade de infrações, tem 

menor chance de reeleição. Linchand et al. (2016), por outro lado, verificou se as 

auditorias na área da saúde (no próprio município e em municípios vizinhos) podem 

impactar o investimento futuro nesta área.  

Ambos os trabalhos obtiveram resultados bastantes positivos e foram ao 

encontro do postulado teórico.  

A literatura acerca do comportamento estratégico do eleitor é extensa. Os 

modelos inicialmente previstos em Downs (1957) foram robustecidos em Riker e 

Ordeshook (1968) e Uhlaner (1989), pacificando o entendimento de que o eleitor age 

de maneira racional quando opta por votar, e não apenas quando decide em quem 

votar.  

Posteriormente estes modelos foram testados por Ordeshook e Zeng (1994) 

em três eleições americanas, contudo sem considerar nenhum indicador de corrupção 

que pudesse nos ajudar a ancorar as nossas expectativas. 

Partindo da premissa de que o eleitor age de maneira racional, podemos 

encontrar argumentos racionais para justificar tanto o aumento da abstenção quanto 

a sua redução. Ademais, podemos até conjecturar que a ocorrência de cada efeito, 

em direções opostas, depende ainda do grupo de eleitores. 
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Para explorar todas estas possibilidades, inicialmente mensuramos se 

existência da auditoria per se é suficiente para mudar o comportamento médio do 

eleitor, onde não encontramos efeitos. 

Na sequência estudamos se o nível de corrupção impacta a magnitude do 

efeito. É de fato esperado que a quantidade de infrações tenha impacto no output, 

seja pela existência de um nível tolerável de corrupção, ou devido ao fato de que a 

corrupção encontrada supere ou frustre as expectativas prévias do eleitor, conforme 

também previsto por Ferraz e Finan (2008). Os resultados das regressões com esta 

especificação não tiveram resultados significantes.  

Também exploramos a influência que o acesso à informação e o nível de 

escolaridade têm neste contexto. Ferraz e Finan (2008) demonstrou que em 

municípios com maior acesso à informação, o resultado da auditoria gera menor 

impacto, isso porque eleitores mais bem informados possuem maior noção sobre o 

nível de corrupção do executivo municipal e, assim, tendem a reagir com menos 

intensidade. Em nosso caso, verificamos que a quantidade de infrações nos 

municípios com menor nível de educação tem o potencial de reduzir a abstenção, ao 

passo que o oposto ocorre em cidades mais educadas. 

Por fim, verificamos se auditorias realizadas próximas ao pleito possuem 

maior efeito sobre o comportamento das pessoas. Em nosso entender, uma vez 

havendo uma relação causal entre a divulgação dos resultados da inspeção da CGU 

e a participação eleitoral, parece ser razoável esperar que o efeito seja maior nas 

localidades auditadas próximo ao sufrágio, o que de fato foi demonstrado em nossas 

regressões.  

Outra relação estudada neste trabalho, e que a priori nos parece ser menos 

óbvia que a anterior, é a relação entre os resultados destas auditorias e as eleições 

seguintes. Fujiwara et al. (2016) comprovou que a construção do hábito de votar é 

uma variável importante na explicação da abstenção, e que choques aleatórios que 

reduzem o comparecimento na eleição imediatamente seguinte (como a chuva no dia 

da eleição), também influenciam o absenteísmo nas eleições posteriores. Esta 

hipótese, porém, não foi comprovada em nosso trabalho. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Os modelos econômicos que descrevem comportamento racional do eleitor 

foram inicialmente descritos por Anthony Downs (1957) e posteriormente 

complementados com contribuições de Riker e Ordeshook (1968) e Uhlaner (1989). 

Segundo este postulado, a seguinte equação representaria a utilidade do eleitor: 

(1)    𝑃"𝐵 − 𝐶 + 𝐷 > 0 

Onde B é o diferencial partidário, ou seja, o benefício marginal do 

candidato/partido de preferência, Pj é a probabilidade de o eleitor ser decisivo na 

eleição (voto pivô), C é o custo do ato de votar e D é o benefício relacionado ao 

cumprimento do dever cívico necessário à manutenção da democracia. Na literatura, 

outros autores entendem este termo como altruísmo, preocupações éticas ou 

qualquer outra recompensa social, como a aprovação de grupos de influência, tais 

como sindicatos, igrejas e clubes. 

Ordeshook e Zeng (1994) testou quatro modelos possíveis em três eleições 

americanas. Um dos modelos é a própria equação Downsiana (1) completa, as demais 

especificações continham cada termo isoladamente (P, B e D). Os autores concluíram 

que nenhum modelo pode ser descartado1, porém os modelos que tiveram melhores 

performances foram os modelos apenas com o termo P (chamado modelo-P) seguido 

pelo modelo apenas com o termo D (chamado de modelo socio-psicológico). 

No modelo vencedor, os autores ainda sustentam que influência do termo P 

advém de algum fator não explicito, que estimula os cidadãos a comparecerem às 

urnas quando as eleições são contestáveis. Este fator não explicito seria, segundo 

eles, componentes socio-psicológicos, desta maneira o próprio termo P seria na 

verdade parte de um termo D mais geral. Já o termo D em si, não pode ser observado, 

                                                
1 Os modelos testados pelos autores são: Downsiano de maximização da utilidade esperada;  closeness model” 

(ou modelo-P) onde o diferencial partidário não importa, o eleitor decide com base no quão acirrada é a disputa 

entre os candidatos; modelo minimax, onde o acirramento da disputa não importa, o eleitor sempre escolhe o 

candidato de preferência; modelo “socio-psicológico”, onde o eleitor ignora o diferencial partidário e a 

probabilidade de ser decisivo, e vota de acordo com fatores socio-psicológicos. 
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todavia variáveis como o índice de acesso à informação, educação e preferência 

partidária2 foram utilizadas como variáveis proxy neste paper. 

O trabalho de Blais et al. (2000), aponta a mesma direção. Com base nos 

dados eleitorais de pleitos canadenses de 1995 e 1996, os autores concluem que a 

obrigação moral é o maior motivador da decisão de votar, sendo que os termos B, P 

e C explicam apenas efeitos marginais da decisão. 

Seria legítimo o leitor questionar se a mesma conclusão é válida para um pais 

onde o voto é obrigatório, como é o nosso caso. Não vemos razões para não 

acreditarmos que o mesmo se aplicaria ao Brasil, mesmo que seja em menor 

intensidade. Como veremos posteriormente, apesar do voto ser obrigatório no país, e 

isso elevar o comparecimento eleitoral, as alternativas aos que se abstiveram 

possuem custos bastante baixos. 

Se as auditorias da CGU impactam o termo D da equação (1), é também de 

nosso interesse saber quais são as características que ampliam este impacto.  

Um dos instrumentos de impacto político mais estudados na literatura é a 

importância da mídia no controle político. Besley e Burgess (2002) mostrou que os 

governantes na Índia reagem mais rapidamente e em maior intensidade, em resposta 

a uma catástrofe, onde existe maior circulação de jornal.  

Stromberg (2000) não só encontrou evidências de que municípios com maior 

percentual de residências com rádio receberam mais recursos do New Deal como 

também estimou que o impacto da presença de rádios tem forte impacto na redução 

da abstenção eleitoral, em torno de 0,07 entre 1920 e 1940. 

É quase consenso na literatura de que a mídia exerce um grande poder na 

participação política, todavia ela é mais contraditória quando falamos de educação. 

Existem estudos defendendo a existência de correlação entre educação e 

participação política3, outros sustentando que a educação funciona como proxy para 

outras características do indivíduo que influenciam este engajamento4. Há também 

                                                
2 Ver Ordeshook e Zeng (1994) e Palfrey e Poole (1987) para mais detalhes sobre as variáveis proxy 
3 Ver	Dinesen et al. (2016) e Milstein e Green (2010)  
4 Ver	Berinsky et al. (2010) 
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aqueles que ficam no meio do caminho, como Burden (2009), que advoga que este 

efeito é dinâmico no tempo, ou Ahrend et al. (2002) que concluiu que existe uma 

importante correlação entre educação e menores índices de corrupção, mas 

ponderam que isso ocorre em localidades onde a imprensa é livre e o sistema 

judiciário é independente, ou seja, onde a sociedade possui fortes instrumentos de 

monitoramento. 

Sendo estas duas variáveis as mais abordadas no postulado teórico, testamos 

diversas especificações em nossos modelos, a fim de capturar os reais efeitos de cada 

uma delas. 
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3. Eleições e corrupção no Brasil 
Este capítulo tem como objetivo contextualizar o leitor sobre o cenário político 

brasileiro na atualidade, sobretudo no que tange a corrupção e ao processo eleitoral 

municipal. 

 
3.1 Eleições  

Em 129 de república, o Brasil esteve sob regimes não democráticos por 77 

anos. Entre 1964 a 1985 o povo viveu sob um regime militar, que embora seja bastante 

associado à ausência de eleições para presidente e governador, cidadãos de mais de 

164 municípios não podiam escolher seus prefeitos. 

Prefeitos das capitais dos estados e de municípios considerados entidades de 

segurança nacional, como Volta Redonda, que abrigava a Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), e Santos, que possuía o mais importante porto do país, além de 

estâncias hidrominerais e cidades de fronteira tinham seus prefeitos indicados pelos 

governadores, que também eram eleitos de maneira indireta. 

As eleições diretas para estes municípios só voltaram a ocorrer em 1985, 

quando o país já estava sob um governo civil. A atual geração de eleitores goza de 

amplos direitos políticos a pouco mais de três décadas, o que é muito pouco tempo 

para uma sociedade se apropriar das práticas democráticas e do exercício pleno da 

cidadania. 

Desde a redemocratização, pouco a pouco, o país vem tomando consciência 

da importância do exercício da democracia. Números do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) mostram que em 12 anos, o número de eleitores cresceu 28%, um crescimento 

superior ao da própria população. 
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Tabela 1: Evolução do eleitorado no Brasil de 2000 a 2012 
REGIÃO OUT/00 NOV/04 OUT/08 OUT/12 

CENTRO-OESTE 7.418.597 8.442.208 9.133.593 10.013.605 
EXTERIOR 43.390 59.276 132.345 252.343 

NORDESTE 29.561.610 32.961.752 35.328.624 38.195.297 
NORTE 7.073.019 8.360.605 9.443.782 10.600.010 

SUDESTE 48.486.490 53.043.857 56.793.264 60.789.706 
SUL 17.243.157 18.448.928 19.547.199 20.795.485 

TOTAL 109.826.263 121.316.626 130.378.807 140.646.446 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, 2018 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

Nas eleições de 2012, pouco mais de 140 milhões de pessoas estavam aptas 

a votar, em 5.568 municípios, sendo que o município com maior número de eleitores 

era São Paulo (SP), com 8.619.170, e o com menor quantidade de eleitores era 

Araguainha (MT) com apenas 924 eleitores. 

Junto com o crescimento do eleitorado, vem crescendo a abstenção eleitoral. 

Dados do TSE mostram que a abstenção cresceu 4,5 p.p. nos últimos 12 anos, 

contudo o Brasil continua sendo um dos países do mundo com maior participação 

eleitoral. Números da organização intergovernamental IDEA (Internacional Institute for 

Democracy and Electoral Assistance) mostram que o Brasil ocupa a 38o posição (de 

196) na relação de países com maior participação em eleições, à frente de 

democracias consolidadas, como a britânica (107o) a americana (185o). 

A organização também enxerga que o aumento na abstenção é uma 

tendência mundial conforme mostra a figura 1, porém ressalta que esta tendência é 

perigosa para a democracia e que ela precisa ser revertida, sobretudo na Europa. 
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Figura 1: Evolução da participação eleitoral no mundo. 

 
Fonte: IDEA (www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout)  

 

3.2 Voto obrigatório 

O voto é obrigatório no Brasil, e de modo amplo, desde 1932. O código atual, 

instituído pela Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, dispõe, em seu art. 7º, que “o 

eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até sessenta dias 

após a realização da eleição incorrerá na multa de três a dez por cento sobre o salário 

mínimo da região. “ 

As multas, contudo, não são as únicas penalidades a que são sujeitos os 

eleitores, aliás são as menores, dado que elas nunca são cobradas, pois após cada 

pleito, o Congresso Nacional aprova projeto de lei perdoando a multa dos faltosos5.  

Cepaluni e Hidalgo (2016) revelou que penalidades como a não possibilidade 

de assumir cargos públicos ou a não emissão de passaportes, itens mais caros à fatia 

da população mais escolarizada e de maior renda, possuem poder coercitivo maior, a 

ponto de causar distorções na democracia. Eles salientam que o voto obrigatório 

aumenta a participação em cerca de 4,4%, mas entre os eleitores com pelo menos o 

                                                
5 http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/voto-obrigatorio 
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primário completo este impacto é de 6,67%, contra 3,4% daqueles que não chegaram 

a completar este grau da educação. 

Acreditamos que está idiossincrasia da legislação brasileira também impacta 

a reação do eleitor à identificação de corrupção, desta maneira, os resultados obtidos 

nesta dissertação estarão condicionados à obrigatoriedade do voto e não foi objeto 

deste estudo produzir um contra factual do efeito da corrupção caso não houvesse a 

obrigatoriedade. 

A fim de contextualizar o leitor sobre a pratica do voto obrigatório, hoje apenas 

24 países obrigam seus cidadãos à votarem, 13 na América Latina. Quando 

restringimos ao grupo das 10 maiores economias do mundo, o Brasil é o único país 

que ainda adota a obrigatoriedade.2 

 

3.3 Corrupção  

É ponto pacífico a corrupção é um dos grandes problemas da sociedade 

brasileira. Segundo o conselheiro Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Saulo 

Marques Mesquita (2011), a corrupção no país subtrai dos cofres públicos cerca de 

85 bilhões de reais por ano, 2,3% do PIB, e cresce em progressão geométrica.  

No ranking de países percebidos como mais corruptos, elaborado pela 

Transparência Internacional, o Brasil ocupa a posição 96 entre 180 países, junto com 

outros sul-americanos como Colômbia e Peru e atrás de países como Argentina, 

Cuba, Índia, China e África do Sul. 

O relatório regional da ONG aponta que, embora tenha havido progresso na 

investigação e punição de casos de corrupção, como a prisão de executivos da 

Odebrecht, o país particularmente não avançou no ranking, o que basicamente se 

repete em toda a América Latina. 
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Figura 2: Índice de percepção de corrupção. Mudanças na pontuação do Brasil 
no ranking 2016-2017 

 
Fonte: Transparência internacional, 2018 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

Em artigo para o jornal O Globo (2015), o juiz federal Sergio Moro ressalta 

que a corrupção “gera a progressiva perda de confiança da população no estado do 

direito, na aplicação geral e imparcial da lei e na própria democracia... O desprezo 

disseminado à lei é ainda um convite à desobediência, pois, se parte não segue as 

regras e obtém vantagens, não há motivação para os demais segui-las”. Ele ainda 

declara que uma das grandes brechas da legislação brasileira é a permissão de 

recursos, cujo objetivo é protelar o cumprimento da pena ad eternum, o que 

certamente contribui para a falta de evolução nos indicadores da ONG. 

Com efeito, a falta de crença nas instituições nos valores democráticos pode 

resultar em um descrédito no processo eleitoral e elevar a abstenção. Esta 

possibilidade torna a nossa tarefa especialmente desafiadora, pois os efeitos que a 

corrupção traz são controversos e contraditórios. 

É patente que algumas instituições têm contribuído de maneira relevante para 

o combate à improbidade, principalmente àquelas que possuem a atribuição 

constitucional para tal, como a Polícia Federal, Ministério Público, Tribunais de Contas 

e a Controladoria Geral da União, que possui um importante programa de fiscalização. 
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O programa de fiscalização dos entes federativos, da CGU, audita a utilização 

de recursos federais repassados aos municípios, desde 2003. Até fevereiro de 2015 

a seleção para o recebimento da auditoria ocorria por meio de um sorteio público, 

após esta data, a seleção passou a ser com uso de critérios objetivos. 

Enquanto esteve em vigor, os sorteios eram realizados pela Caixa Econômica 

Federal e possuíam algumas regras de elegibilidade. Não estavam elegíveis cidades 

com mais de 500 mil habitantes e as capitais dos estados, e os municípios auditados 

ficavam de fora dos 12 sorteios seguintes. 

A quantidade de municípios a serem fiscalizados em cada Estado é prevista 

em cada portaria que regulamenta o sorteio. Esta quantidade varia a cada sorteio, 

inclusive em função da carência de 12 sorteios já mencionada, mas em geral 

considerava o tamanho do estado.  

As portarias que regulamentavam os sorteios também descreviam quais áreas 

seriam objetos prioritários de verificação em cada ciclo, estabelecendo regras distintas 

conforme o tamanho do município, contudo a CGU ainda poderia incluir áreas sempre 

que achasse necessário, conforme prevê o trecho da portaria número 862 a seguir: “à 

vista de situações específicas ou peculiaridades locais que exijam tratamento 

especial, incluir outras ações governamentais no escopo da fiscalização a ser 

efetuada nos municípios” (PORTARIA N. º 862, 30 DE ABRIL DE 2010). 

No período estudado neste trabalho, a rigor, o programa selecionava 60 

municípios por ciclo, porém em um dos ciclos, apenas 24 cidades foram auditadas, 

em razão do movimento grevista dos servidores da Controladoria-Geral da União. 

Depois que os municípios eram escolhidos, a CGU destacava um grupo de 

auditores “para examinar contas e documentos e para inspecionar a existência e a 

qualidade da construção do trabalho público e da prestação de serviços públicos. Os 

auditores também se reúnem com membros da comunidade local, bem como 

conselhos municipais” (Ferraz e Finan 2008). 

Os relatórios produzidos pelos auditores são bastante robustos. Os fatos 

apresentados no trabalho são geralmente acompanhados de fotos e tabelas que 

evidenciam o mau uso do dinheiro público. Cada irregularidade encontrada ainda sofre 
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uma classificação, pode ser apenas uma falha formal (e.g. falta de controles), média 

ou grave.  

O resultado da inspeção pode gerar sanções à municipalidade e a seus 

administradores, que vão desde suspenção de novos repasses até a ações na justiça, 

conforme destaca reportagem do G1 do dia 04/03/2013, que diz que “após o período 

de fiscalização e acompanhamento dos municípios, um relatório é enviado à Polícia 

Federal, Ministério Público e Tribunal de Contas da União, caso se encontrem 

irregularidades”. 
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3. Descrição da Base de Dados 

As bases de dados utilizadas neste trabalho são bases oficiais fornecidas por 

instituições de Governo e de Estado, algumas delas estão disponíveis nos sítios de 

internet e outras foram possíveis conseguir por meio da lei de acesso à informação, 

onde as requisições são feitas on line. 

 As bases referentes às eleições dos anos de 2012 (principal foco da nossa 

analise) e 2008 (utilizada para estudo do impacto intertemporal), utilizadas nesta 

dissertação, estão disponíveis no sítio on line do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Contém informações detalhadas sobre o 1o e 2o turnos, para este trabalho, utilizamos 

apenas a votação a prefeito no 1o turno, isso porque uma quantidade muito menor de 

municípios possui 2o turno. 

O TSE contabiliza a quantidade de eleitores aptos por município, bem como 

quantidade de seções, de abstenções, de votos válidos, brancos e nulos. Para as 

regressões, utilizamos o percentual de abstenções multiplicado por 100. Todas as 

variáveis percentuais deste trabalho receberão o mesmo tratamento, desta maneira 

fica mais fácil interpretar os resultados. 

Nas eleições de 2012, 5.568 municípios tiveram eleições, 140 milhões de 

brasileiros estavam aptos a votar, mas 23 milhões se abstiveram (16,5%), outros 

quase 13 milhões votaram banco/nulo (9,1%). A região sul é a que teve a menor 

abstenção enquanto que a região norte foi a que teve menor incidência de votos 

inválidos. 

Tabela 2: Abstenção e votos inválidos por região 

 Abstenção	(%)	 Brancos	e	
nulos	(%)	

CO	 16,0%	 7,6%	
NE	 16,4%	 7,8%	
NO	 17,4%	 5,8%	
SE	 17,3%	 10,8%	
SU	 14,0%	 8,8%	

Fonte: TSE 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
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Uma segunda base de dados foi extraída do TSE, contendo informações 

sobre reeleição e margem entre os 1o e 2o colocados. Utilizamos estas informações 

como variáveis de controle para a eleição. 

As informações socio-demográficas deste trabalho foram extraídas do Censo 

de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As 

informações estão disponíveis site do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da Fundação João Pinheiro (FJP). O ano 

referência de 2010 foi escolhido por ser o mais próximo das eleições de 2012 e 

representam melhor a situação do município neste pleito. 

Utilizamos sobretudo informações que funcionassem como proxy para acesso 

à informação (como expectativa de anos de estudo), informações relativas à renda 

(renda per capta, percentual de pobreza e extrema pobreza) e a qualidade de vida no 

município (coeficiente de gini, percentual da população que vive em área urbana, 

taxas de fecundidade e mortalidade infantil e expectativa de vida) além de outras como 

percentual de homens na população.  

Como vimos anteriormente, estas variáveis são excelentes preditores da 

abstenção eleitoral. 

Para complementar os indicadores de acesso à informação, usamos dados 

referentes a presença de mídia local, na forma de existência de estação de rádio AM 

na localidade. A base de dados foi obtida com o Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, por meio do e-SIC.  

De todo o conteúdo disponibilizado pelo ministério, utilizamos as informações 

Cidade, UF, CNPJ e nome da emissora, frequência e tipo de onda (FM, onda curtas, 

médias ou tropicais).  

O país possui 5.072 emissoras de rádio, sendo que 1.813 utilizam ondas AM, 

e estão distribuídas em 1.175 municípios, 32% dos municípios brasileiros. As regiões 

sudeste (568) e sul (473) concentram mais da metade destas estações, entretanto, se 

ponderarmos por quantidade de habitantes, a região sul aparece com a maior índice, 

seguida por nordeste e sudeste em terceiro lugar.  
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Segundo Ferraz e Finan (2008) as rádios AM ganharam importante papel 

como fonte de informação local a partir da redemocratização. Estas emissoras não 

apenas produzem conteúdo jornalístico, mas também abrem espaço para que os 

cidadãos manifestem suas reclamações ou façam denúncias ao vivo. Não à toa que 

radialistas e comunicadores em geral, passaram a ter mais participação na política. 

Por fim, as últimas e mais importantes bases de dados utilizadas em nossa 

pesquisa, são as que contém os resultados das auditorias da CGU. Estas bases foram 

disponibilizadas através do e-SIC, e contém os resultados a partir do 20o sorteio, que 

data de março de 2006. 

A base de dados contém os seguintes dados: município; UF; edição do 

sorteio; ano do sorteio; montante fiscalizado; ministério de origem do recurso; função 

(e.g. saúde, educação); subfunção (e.g. saúde básica, educação infantil); programa 

(e.g. fortalecimento do SUS, educação de qualidade para todos); ação (e.g. apoio à 

alimentação escolar na educação básica); tipo de constatação (falha grave, média ou 

formal); descrição da irregularidade encontrada. 

As falhas não necessariamente significam a existência de corrupção, elas 

podem sinalizar que o recurso foi empregado em ação diversa a sua natureza, 

ausência de controle ou não cumprimento de protocolos, contudo àquelas sinalizadas 

com maior severidade, se não podem ser classificadas diretamente como corrupção, 

ao menos contém fortes indícios de improbidade. Vejamos alguns exemplos: 

• O município de Araucária (PR), selecionado na edição 34, recebeu um 

apontamento de falha formal por ter utilizado recursos do programa 

Brasil Escolarizado no pagamento de serviços terceirizados. O serviço 

era devido e foi prestado corretamente, porém o uso do dinheiro foi 

diverso a sua natureza.  

 

• A cidade de Água Nova (RN) foi sorteada na 29a edição e dentre as 

áreas fiscalizadas estava a saúde. O município recebeu R$ 203 mil 

para o para o saneamento básico rural. Os auditores constataram 

pagamento por serviços com preços reajustados sem previsão 

contratual e em percentuais acima dos índices oficiais.  
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• Outro caso é o do município de Aurelino Leal (BA) auditado na edição 

34 do sorteio. A municipalidade recebeu apontamentos graves no uso 

dos recursos recebidos do Ministério da Educação, de 

aproximadamente R$ 11 milhões, para o programa Brasil Escolarizado. 

Dentre as falhas graves estava a evidência de que equipamentos 

comprados não estavam disponíveis na escola, pagamento de 

transporte escolar para roteiro inexistente e pagamentos de R$ 813 mil 

sem nenhum comprovante. Neste caso a suspeita de que a atitude foi 

deliberada não é apenas razoável, mas bastante provável. 

Desta maneira, utilizamos como evidência mais forte de corrupção as falhas 

sinalizadas como médias e graves na base de dados da CGU e em nossas regressões 

denominamos como “infrações” a soma das falhas médias e graves. 

Para a principal pergunta desta pesquisa, a identificação de relação causal 

entre o resultado da inspeção e a abstenção eleitoral, utilizamos os resultados das 

auditorias realizadas entre 2009 e 2013. Todavia recorremos aos resultados dos anos 

entre 2005 e 2008 para investigar o impacto intertemporal. 
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4 Estratégia de identificação 

O principal objetivo deste trabalho é evidenciar a existência de relação causal entre 

os resultados das auditorias realizadas pela CGU e a abstenção nas eleições 

municipais. Num segundo momento, verificamos também se impacto estimado é 

permanente ou, ao menos, pode ser percebido na eleição seguinte. Nesta seção 

detalhamos as abordagens utilizadas para medir cada um destes impactos. 

Em nossa primeira especificação, com o objetivo de responder à principal 

pergunta desta dissertação, trabalhamos com um OLS padrão. Testando o impacto 

da auditoria, do número de infrações, do impacto marginal da existência de mídia 

radiofônica local e dos anos de estudo da população, na abstenção de 2012, contra 

os municípios elegíveis as auditorias, mas não auditados no período entre 2009 e 

outubro de 2012. Em todas elas utilizamos erros padrão robustos, garantindo a 

correção em caso de heterocedasticidade (Dougherty, 2011). 

Outrossim, a fim de dar maior robustez às nossas descobertas, adotamos na 

sequência uma abordagem de experimento natural. Isso foi possível pois o desenho 

do programa federal de auditoria, nos permite definir grupos de tratamento e controle.  

Foram considerados tratados, os municípios sorteados e auditados pelo 

programa de fiscalização da CGU entre 2009 e outubro de 2012 (mês da eleição), ou 

seja, neste cenário existia potencial para que os resultados do programa afetassem a 

decisão do eleitor e dos políticos.  

As unidades de controle são compostas daquelas cidades que foram 

sorteadas após outubro de 2012 e até julho de 2013. Como a divulgação dos 

resultados das auditorias deste grupo não afetaram o comportamento dos candidatos 

e tampouco do eleitor, eles formam o grupo de controle ideal. 
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Figura 3 - Definição dos grupos de tratamento e controle 

 
Fonte: CGU 
Nota: Dados trabalhados pelo Autor 

Como a seleção das unidades é aleatória, dentro do grupo de elegíveis ao 

programa, a escolha é exógena as demais características dos municípios, garantindo 

a inexistência de viés de seleção. Por consequência disso, a diferença da esperança 

do estado do tratamento captura seu efeito causal (Angrist e Pischke, 2015). 

Para demonstrar que os municípios são de fato comparáveis, apresentamos 

abaixo o teste para as médias das suas principais características. Note que não há 

características cuja a diferença fique fora do intervalo de confiança de 95%.  
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Tabela 3 - Teste para de médias das principais características dos municípios. 

 
Fonte: IBGE, TSE e Ministério das Comunicações 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 

Para estimar o efeito médio da auditoria, temos com o seguinte modelo 

simplificado 

(1)  	𝑌, = 𝛼 + 𝛽0𝑇, + 𝑋,3𝛾 + 𝜂,	

onde 𝑌, é a abstenção eleitoral relativa do município 𝑖 auditado, 𝑇, é a dummy 

que indica se a unidade compõe o grupo de tratamento e 𝑋,3 é um vetor de 

características da cidade. 

Mas conforme considerado por Ferraz e Finan (2008), embora as 

comparações entre municípios auditados antes e depois das eleições identificar o 

impacto médio do programa, ela não captura o fato do efeito da informação depender 

dos conhecimentos prévios do eleitorado. Desta maneira, o eleitorado que 

superestima a corrupção e é surpreendido com resultados abaixo do nível esperado, 

seu comportamento será bastante diferente daqueles que subestimaram a corrupção 

em sua localidade. 

A figura 5 mostra a comparação entre os grupos de tratamento e controle por 

quantidade de infrações. O gráfico mostra que ambos os grupos possuem tendências 

positivas, entretanto, a inclinação da curva do grupo de controle é maior, o que pode 

107 500

Características Não	
auditados Auditados Diferença Erro	Padrão

Quantidade	de	habitantes	do	município 25.465 27.369 -1.904 5.523 -12.751 8.943
Quantidade	de	eleitores	do	município 18.810 20.581 -1.771 3.913 -9.455 5.913
População	masculina	(%) 50,409 50,418 -0,009 0,146 -0,295 0,277
População	urbana	(%) 64,951 62,354 2,597 2,284 -1,888 7,083
Índice	Gini 0,493 0,503 -0,009 0,007 -0,023 0,004
Renda	percapta 463,09 442,72 20,372 23,87 -26,50 67,24
Pobres	(%) 24,735 27,429 -2,694 1,961 -6,546 1,157
Extremamente	pobres	(%) 12,323 13,900 -1,577 1,315 -4,159 1,006
Vulneráveis	a	pobreza	(%) 46,187 49,238 -3,051 2,405 -7,775 1,673
Expectativa	de	vida	(anos) 72,92 72,44 0,482 0,298 -0,104 1,067
Taxa	de	fecundidade 2,22 2,29 -0,068 0,057 -0,179 0,043
Taxa	de	mortalidade	infantil 19,76 21,00 -1,238 0,818 -2,845 0,369
Taxa	de	envelhecimento 8,40 8,11 0,289 0,265 -0,231 0,808
Expectativa	de	educação	(anos) 9,33 9,31 0,017 0,121 -0,220 0,254
Servidores	públicos	(%) 6,81 6,72 0,085 0,459 -0,817 0,986
Trabalhadores	autonomos	(%) 24,09 24,48 -0,392 0,984 -2,325 1,541
Empregadores	(%) 1,29 1,21 0,075 0,113 -0,147 0,297
População	que	vive	em	domicílios	com	água	e	banheiro	(%) 79,02 75,67 3,342 2,521 -1,608 8,292
População	que	vive	em	domicílios	com	coleta	de	lixo	(%) 93,03 92,69 0,334 1,291 -2,202 2,870
População	que	vive	em	domicílios	com	eletricidade	(%) 96,63 96,35 0,287 0,825 -1,333 1,908
Existencia	de	radio	am 0,21 0,22 -0,009 0,044 -0,096 0,078

[95%	Conf.	Interval]
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indicar um efeito de tratamento relacionado ao nível de corrupção. Ademais, é 

interessante notar que no primeiro quartil (do nível de corrupção), a abstenção do 

grupo de tratamento é maior que no controle, também sugerindo o impacto adverso 

no grupo que foi superestimou a corrupção ex ante. 

Figura 4 – Comparação dos níveis de abstenção dos grupos tratado e controle 
em 2012 

 
Fonte: TSE e CGU 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 

Por isso entendemos ser de extrema importância testarmos um modelo 

incluindo o nível de corrupção e a interação com o tratamento 

(2)  	𝑌, = 𝛼 + 𝛽0𝑇, + 𝛽7𝑄, + 𝛽9	(𝑄, ∗ 𝑇,) + 𝑋,3𝛾 + 𝜂,	

onde 𝑄, é a quantidade de infrações encontradas pelos auditores. Sob esta 

especificação, o coeficiente 𝛽9 traz o impacto do programa condicionado ao nível de 

infrações. 

Outra possível fonte de variação sobre o impacto da revelação da corrupção 

é a existência de mídia local, pois como visto anteriormente, ela tem o poder de 

amplificar a mensagem e potencializar os resultados da auditoria. Ferraz e Finan 

(2008), contudo traz um contraponto importante, pois em locais onde a mídia é 

atuante, a auditoria e a mídia funcionariam com substitutas, se assim for, áreas onde 

existe mídia teriam impactos menores. 
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A figura abaixo traz a relação entre a abstenção e a quantidade de infrações, 

nos municípios com e sem rádios locais. Vemos que as localidades que possuem 

emissora de rádio experimentam um nível de abstenção bastante maior, mas sua 

curva varia muito pouco conforme aumenta o número de infrações.  

Por outro lado, as cidades sem estações locais possuem um nível menor de 

abstenção mas sua reação à quantidade de infrações é bastante forte, cerca de 3 p.p..  

Figura 5 - Abstenção por quantidade de infrações, comparação entre os 
municipios com e sem rádio AM 

 

 
Fonte: TSE, CGU e Ministério das Comunicações 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

A hipótese de impacto da presença da mídia foi testada por meio de uma 

especificação com interação tripla entre a dummy de tratamento, o nível de corrupção 

e a existência de rádio AM no município 

(3)	𝑌, = 𝛼 + 𝛽0𝑇, + 𝛽7𝑄, + 𝛽9	 𝑄, ∗ 𝑇, + 𝛽=	𝑅, + 𝛽?	 𝑅, ∗ 𝑇, + 𝛽@	 𝑅, ∗ 𝑄, 	

+𝛽A	(𝑅, ∗ 𝑄, ∗ 𝑇,) + 𝑋,3𝛾 + 𝜂,	

onde 𝑅, é a dummy que sinaliza a existência de rádio AM. Sob esta 

especificação, os principais coeficientes de interesse são o 𝛽0 , 𝛽9 e 𝛽A. 

Adicionalmente, a literatura também credita um importante papel na decisão 

de votar à educação. O gráfico abaixo mostra as abstenções nos municípios com 
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maior e menor expectativa de anos de estudo. Novamente observamos tendências 

bastante distintas. Quando o nível de infrações é baixo, os mais escolarizados se 

abstêm muito menos, mas esta abstenção cresce quando a quantidade de infrações 

aumenta. Por outro lado, nas cidades menos escolarizadas, a abstenção chega a cair 

quando o número de apontamentos cresce, denotando reações bastante distintas 

entre os eleitores com maior e menor nível educacional.  

Figura 6 - Abstenção por quantidade de infrações, comparação entre os 
municipios mais e menos escolarizados 

 
Fonte: TSE, CGU e IBGE 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Esta hipótese foi testada com a seguinte especificação 

(4)	𝑌, = 𝛼 + 𝛽0𝑇, + 𝛽7𝑄, + 𝛽9	 𝑄, ∗ 𝑇, + 𝛽B	𝐸, + 𝛽D	 𝐸, ∗ 𝑇, + 𝛽E	 𝐸, ∗ 𝑄, 	

+𝛽70	(𝐸, ∗ 𝑄, ∗ 𝑇,) + 𝑋,3𝛾 + 𝜂,	

onde 𝐸, é expectativa de educação em anos no município. Sob esta 

especificação, os coeficientes de interesse são o 𝛽0 , 𝛽9 e 𝛽70. 

Por fim, uma quinta especificação contendo todas as variáveis e interações 

foi construída 

(5)	𝑌, = 𝛼 + 𝛽0𝑇, + 𝛽7𝑄, + 𝛽9	 𝑄, ∗ 𝑇, + 𝛽=	𝑅, + 𝛽?	 𝑅, ∗ 𝑇, + 𝛽@	 𝑅, ∗ 𝑄, 	

+𝛽A	(𝑅, ∗ 𝑄, ∗ 𝑇,) + 𝛽B	𝐸, + 𝛽D	 𝐸, ∗ 𝑇, + 𝛽E	 𝐸, ∗ 𝑄, + 𝛽70	(𝐸, ∗ 𝑄, ∗ 𝑇,) + 𝑋,3𝛾 + 𝜂,	
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No seguimento da pesquisa, e a fim de responder à segunda pergunta deste 

trabalho sobre o impacto da auditoria é persistente no tempo, incluímos nas 

regressões OLS (apresentadas no inicio desta seção) as variáveis das auditorias 

realizadas antes das eleições de 2008 (e suas interações). Havendo algum impacto 

intertemporal, os coeficientes destas variáveis deverão ser significantes aos níveis de 

confiança usuais.  

De maneira complementar, recorremos a uma estratégia similar a utilizada em 

Fujiwara et al. (2016), que utilizou uma especificação de 2SLS para comprovar se um 

choque aleatório, que se sabe ter impactado a eleição imediatamente seguinte, pôde 

gerar impacto nas demais eleições futuras através do efeito de reforço do hábito.  

Sabendo que a auditoria pode ser usada aqui como um choque aleatório, e 

assim não correlacionada com as demais variáveis omitidas, utilizamo-la como 

instrumento para o percentual de abstenção de 2008, que entra como preditor da 

variável dependente.  
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5 Resultados  
O primeiro impacto estudado foi o da auditoria per se, ou seja, se o simples 

fato de ter havido uma auditoria, e sabendo que em todas as auditorias foram 

encontradas infrações, é suficiente para mudar o comportamento médio do eleitor. 

Na coluna 1 da tabela 4 apresentamos o coeficiente do OLS padrão, nas 

colunas 2, 3 e 4 temos a especificação de experimento natural com a amostra 

completa e as três as últimas colunas trazem a especificação de experimento para a 

amostra de tratamento reduzida, contando apenas com os municípios auditados nos 

12 meses que antecederam o pleito, onde observamos o efeito das inspeções 

realizadas a poucos meses da eleição. 

Todos os coeficientes apresentados nesta primeira tabela são negativos, 

sendo que as regressões para os 12 últimos meses, tiveram resultados ainda 

menores, sugerindo uma possível amplificação dos resultados das auditorias que 

precedem o sufrágio, contudo os coeficientes não são significantes a 10%. 

Tabela 4 - Efeito da auditoria prévia à eleição 

 
Fonte: O autor. 

Na sequência apresentamos a tabela 5, que contém as especificações com o 

número de infrações nos regressores. Sob este desenho, nosso coeficiente de 

interesse é a interação entre tratamento e infrações. O OLS traz um impacto negativo 

de 0,02 p.p. para cada infração encontrada e significante a 1%, contudo as estratégias 

de experimento natural apresentam impacto menores, -0,008 p.p. na coluna 4, e não 

significantes. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Auditado	antes	da	eleição -0,129 -0,077 -0,319 -0,281 -0,323 -0,635 -0,549
[0,224] [0,560] [0	,472]	 [0,476] [0,674] 	[0,584]		 [0,593]

Constante -31,084 *** 14,479 *** -22,773 -23,661 14,479 *** -60,811 * -59,816 *
[6,762] [0,500] [23.499] [23,645] [0,501] [33.278] [33.637]

Controle	de	renda	 SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM
Controles	socio-demografico SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM
Controles	variáveis	da	eleição SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM

Número	de	observacoes 5516 607 607 607 251 251 251
F 371.16 	0.02 33.22 27.97 0.23 12.93 10.76
Prob	>	F 0,000 0,891 0,000 0,000 0,632 0,000 0,000
R2 0,390 0,000 0,283 0,285 0,001 0,268 0,271

Período	completo 12	meses	antes	da	eleição
Experimento	Natural Experimento	NaturalOLS
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Sob este desenho, a dummy de tratamento apresenta coeficiente positivo, 

exceto nas colunas 6 e 7 (com todos os controles), o que novamente sugere impacto 

ampliado da audição.  

Tabela 5 - Efeito da auditoria prévia à eleição pelo o nível de corrupção 

  
Fonte: O autor. 

A especificação seguinte contém a variável educação (em anos) entre os 

preditores. Agora passamos a observar a tríplice interação tratamento, infrações e 

educação. Os insights apresentados na tabela 6 são bastante interessantes. 

Sob este desenho, vemos que a interação com a educação impactou bastante 

nossos coeficientes. A interação entre a quantidade de infrações e a dummy de 

tratamento passou a ser significante nas equações 4 e 5, nossas preferidas. Os 

resultados apontam uma redução de -0,31 p.p. a cada infração encontrada, 

significante à 5%.  

Ainda na tabela 6, analisando sobretudo nas colunas 4 e 5, que possuem os 

principais resultados deste estudo, o leitor pode notar que a tripla interação educação, 

infrações e dummy de tratamento, possui coeficiente positivo e significante aos 

parâmetros tradicionais. Este resultado denota que localidades com mais anos de 

estudo reagem de maneira diferente aos seus pares com menor educação.  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Auditado	antes	da	eleição 1,190 *** 0,764 0,332 0,332 0,592 -0,239 -0,207
[0,388] [1,505] [1,274] [1,285] [1,697] [1,408] [1,434]

Infrações 0,031 -0,008 -0,009 0,031 -0,007 -0,007
[0,027] [0,024] [0,024] [0,027] [0,026] [0,027]

Auditado	antes	da	eleição	X	Infrações -0,020 *** -0,019 -0,008 -0,008 -0,017 -0,008 -0,007
[0,005] [0,027] [0,024] [0,024] [0,031] [0,027] [0,027]

Constante -31,752 *** 12,801 *** -25,892 -26,544 12,801 *** -60,589 * -59,468 *
[6,728] [1,423] [23.220] [23,363] [1.430] [33,295] [33.700]

Controle	de	renda	 SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM
Controles	socio-demografico SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM
Controles	variáveis	eleitorais SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM

Número	de	observacoes 5516 607 607 607 251 251 251
F 	342.85 	1.72 28.34 24.57 0.77 	11.22 9.55
Prob	>	F 0,000 0,162 0,000 0,000 0,510 0,000 0,000
R2 0,392 0,010 0,296 0,294 0,016 0,271 0,274

Período	completo 12	meses	antes	da	eleição
Experimento	Natural Experimento	NaturalOLS
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Tabela 6 - Efeito da auditoria prévia à eleição pelo o nível de corrupção e 
educação 

 
Fonte: O autor. 

Para dar mais cor à esta conclusão, no gráfico abaixo comparamos os 25% 

municípios com menos educação com os 25% mais educados, todos do grupo de 

tratamento, ou seja, auditados antes das eleições de outubro de 2012. 

Agora é possível enxergar com clareza que municípios com mais anos de 

estudo possuem um nível de abstenção menor, começando na faixa dos 12%, ao 

passo que o outro grupo começa com algo em torno de 16%. Por outro lado, o 

comportamento de ambos é totalmente oposto conforme cresce o nível de corrupção.   

 

 

 

 

 

6 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Auditado	antes	da	eleição 5,360 17,502 0,334 13,958 14,566 24,258 * 19,970 20,571
[3,722] [12,778] [1.277] [10,352] [10,375] [14,600] [12,385] [12,448]

Infrações 0,135 -0,008 0,186 0,194 0,135 0,144 0,152
[0,176] [0.024] [0,143] [0,144] [0,177] [0,145] [0,146]

Auditado	antes	da	eleição	X	Infrações -0,126 ** -0,290 -0,008 -0,313 ** -0,322 ** -0,437 * -0,397 ** -0,404 **
[0,054] [0,188] [0,024] [0,152] [0,152] [0,228] [0,196] [0,196]

Auditado	antes	da	eleição	X	Infrações	X	Educação 0,012 ** 0,030 0,034 ** 0,035 ** 0,045 * 0,042 ** 0,043 **
[0,006] [0,019] [0,015] [0,015] [0,024] [0,020] [0,02]

Auditado	antes	da	eleição	X	Educação -0,446 -1,820 -1,497 -1,563 -2,513 * -2,146 * -2,208 *
[0,379] [1,309] [1,041] [1,043] [1,49] [1,234] [1,239]

Infrações	X	Educação -0,013 -0,022 -0,023 -0,013 -0,017 -0,018
[0,018] [0,014] [0,014] [0,018] [0,014] [0,014]

Educação -0,216 *** -0,239 -0,027 0,820 0,844 -0,239 0,426 0,450
[0,066] [1,225] [0,212] [0,963] [0,965] [1,236] [0,935] [0,933]

Constante -25,679 *** 15,750 -24,958 -31,570 -32,044 15,750 -57,700 -56,235
[7,128] [11,960] [24,522] [25,942] [26,128] [12,075] [35,469] [35,955]

Controle	de	renda	 SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM SIM
Controles	socio-demografico SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM SIM
Controles	variáveis	eleitorais SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM

Número	de	observacoes 5516 607 607 607 607 251 251 251
F 277.72 6.46 	26.00 21.99 20.08 3.74 8.84 7.97
Prob	>	F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
R2 0,393 0,058 0,292 0,299 0,301 0,072 0,287 0,291

Experimento	Natural
Período	completo

OLS
12	meses	antes	da	eleição
Experimento	Natural
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Figura 7 – Comparação entre abstenção, por nível de corrupção, dos 25% 
municipios mais e menos educados     

 
Fonte: O autor 
 

Este efeito observado nos cidadãos mais educados, pode ser resultado de 

sentimento de descrença na democracia. 

A fim de ilustrar um pouco melhor a magnitude destes impactos, simulamos o 

efeito marginal dos coeficientes de interesse para dois níveis de educação, percentis 

10 e 90. Resultados abaixo: 

 

 

 

 

 

25%	municípios	 com	
MENOR	educação

25%	municípios	 com	
MAIOR	educação
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Figura 8 – Simulação do impacto marginal da publicidade da corrupção, para 
7,92 anos de estudo 

 
Fonte: O autor 

Figura 9 – Simulação do impacto marginal da publicidade da corrupção, para 
10,73 anos de estudo 

 
Fonte: O autor 

Na primeira simulação (figura 10) a diferença entre auditados e não auditados 

chega a ser de aproximadamente 10 p.p., sendo que a maior abstenção fica com o 

grupo não auditado. Na segunda simulação (figura 11) experimentamos o efeito 

inverso, os auditados possuem maior absenteísmo e a diferença chega a 11,6 p.p.. 
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Voltando aos coeficientes da tabela 6, mas agora analisando apenas os 

municípios auditados 12 meses antes da eleição. Os coeficientes das interações 

Tratamento X Infrações e Tratamento X Infrações X Educação possuem basicamente 

as mesmas interpretações da regressão com toda a amostra, nos dois casos são 

maiores em módulo, o que sugere que a proximidade da eleição amplifique seus 

efeitos.  

Outro coeficiente que nos chama a atenção agora é o da interação entre 

Tratamento X Educação. Este, além de ser maior (passa de algo de 1,50 na coluna 4 

para 2,15 na coluna 7), passa a ser significante a 10%, nossa interpretação 

novamente aponta na direção da ampliação do efeito. 

Na sequência temos os resultados para a especificação contendo a variável 

rádio AM e suas interações. Sob este desenho, não temos qualquer evidência do 

impacto da existência de emissora de rádio no município na propagação dos efeitos 

da auditoria e novamente os demais coeficientes passam a ser insignificantes.  
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Tabela 7 – Efeito da auditoria prévia à eleição pelo o nível de corrupção e 
existência de rádio AM 

 
Fonte: O autor. 

Conforme abordamos na fundamentação teórica deste trabalho, a mídia 

funciona como proxy para o nível de acesso a informação, assim como a publicidade 

da corrupção. Desta maneira, a variável mídia local e auditoria poderiam ser 

substitutas, pois se complementam dentro do espectro de acesso à informação e, o 

que explicaria os resultados apresentados. 

Em nossa última especificação sobre a primeira pergunta deste trabalho, 

incluímos todas os regressores apresentados até aqui. Como os resultados não 

diferem do que apresentamos até agora, não vamos nos estender em sua análise e o 

leitor poderá consulta-lo no apêndice deste texto. 

Adicionalmente apresentamos os resultados para o impacto da auditoria ao 

longo do tempo na tabela 8.  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Auditado	antes	da	eleição 1,451 *** 1,255 1,0057 0,987 0,898 0,417 0,439
[0,462] [1,698] [1,434] [1,447] [1,917] [1,548] [1,584]

Infrações 0,038 -0,0057 -0,006 0,038 -0,005 -0,005
[0,029] [0,026] [0,027] [0,03] [0,028] [0,028]

Auditado	antes	da	eleição	X	Infrações -0,020 *** -0,021 -0,0116 -0,011 -0,013 -0,004 -0,004
[0,007] [0,03] [0,026] [0,027] [0,035] [0,029] [0,029]

Auditado	antes	da	eleição	X	Infrações	X	Rádio	Local 0,004 -0,044 -0,0048 -0,005 -0,081 -0,049 -0,048
[0,011] [0,04] [0,046] [0,048] [0,055] [0,057] [0,059]

Auditado	antes	da	eleição	X	Rádio	Local -1,297 0,365 -2,1830 -2,140 1,480 -1,580 -1,587
[0,873] [2,274] [2,359] [2,408] [2,804] [2,778] [2,849]

Infrações	X	Rádio	Local 0,023 0,0076 0,007 0,023 0,017 0,016
[0,038] [0,045] [0,047] [0,039] [0,043] [0,045]

Rádio	Local 0,493 *** 3,806 *** 1,6708 1,657 3,806 * 1,500 1,507
[0,185] [2,073] [2,252] [2,306] [2,093] [2,209] [2,272]

Constante -31,367 *** 11,424 *** -24,128 -24,738 11,424 *** -56,083 * -55,071 *
[6,721] [1,594] [23.549] [23,708] [1.610] [32.724] [33.249]

Controle	de	renda	 SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM
Controles	socio-demografico SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM
Controles	variáveis	eleitorais SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM

Número	de	observacoes 5516 607 607 607 251 251 251
F 279.03 9.98 21.99 	19.73 6.91 10.49 9.15
Prob	>	F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
R2 0,393 0,071 0,296 0,298 0,104 0,298 0,300

OLS
Período	completo 12	meses	antes	da	eleição
Experimento	Natural Experimento	Natural



	 44	

Tabela 8 – Efeito da auditoria nas eleições seguintes 

 
Fonte: O autor. 

As 3 primeiras colunas possuem a especificação com OLS. Na primeira temos 

apenas a dummy sinalizando que o município foi auditado antes das eleições de 2008. 

O coeficiente desta dummy é negativo, sinalizando queda na abstenção dos 

auditados, porém não é significante nem a 10%. 

Na segunda coluna introduzimos a interação com o número de infrações. Note 

que a dummy agora ficou positiva a o novo coeficiente é negativo, apontando para 

impactos diferentes dependendo do nível de improbidade, porém passamos a ter uma 

estatística F menor com ambos os coeficientes estatisticamente insignificantes. 

Na terceira coluna introduzimos a interações com educação. Os coeficientes 

que emergem neste cenário apontam para conclusões similares às que vimos 

anteriormente na estratégia de experimento natural. Vemos novamente que 

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

Auditado	antes	da	eleição	(2008) -0,171 0,534 5,568
[0,212] [0,462] [3,98]

Auditado	antes	da	eleição	(2008)	X	Infrações	(2008) -0,012 -0,050
[0,008] [0,072]

0,004
[0,008]

Auditado	antes	da	eleição	(2008)	X	Educação -0,529
[0,41]

Constante -31,047 -31,055 -25,622 23,865 180,733 113,862
[6.763] [6.763] [7.166] [47.255] [576.606] [230,250]

Variável	instrumentada	 1,162 4,836 3,270
Percentual	de	abstenção	em	2008	 [1,088] [13,467] [5,357]

Instrumentos:
Auditado	antes	da	eleição	(2008) SIM NÃO NÃO

Auditado	antes	da	eleição	(2008)	X	Infrações	(2008) NÃO SIM NÃO
Auditado	antes	da	eleição	(2008)	X	
Infrações	(2008)	X	Educação

NÃO NÃO SIM

Controle	de	renda	 SIM SIM SIM SIM SIM SIM
Controles	socio-demografico SIM SIM SIM SIM SIM SIM
Controles	variáveis	da	eleição SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Número	de	observacoes 5516 5516 5516 5516 5516 5516
F 370.67 340.88 277.85
Prob	>	F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
R2 0,390 0,391 0,392 0.6196 . .
Wald	chi2 8290,3 283,5 728,2

Auditado	antes	da	eleição	(2008)	X	
Infrações	(2008)	X	Educação

OLS 2SLS
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municípios mais educados reagem de maneira diferente dos menos educados, mas 

continuamos a experimentar coeficientes sem significância. 

Passando para a estratégia com variável instrumental, usando OLS em 2 

estágios, a partir da coluna (4), onde o instrumento utilizado foi a dummy apontando 

a existência de fiscalização antes da eleição (de 2008), observamos que a variável 

instrumentada é positiva mas não significante.  

Nas demais colunas só alteramos os instrumentos, mantendo todo o resto. 

Utilizamos como instrumento a interação da dummy com nível de infrações e na última 

coluna a interação entre a dummy, nível de infrações e educação, sem alterações 

importantes nas conclusões. 

Em resumo, ambas as estratégias não apontaram nenhum resultado que 

pudesse remotamente sugerir um impacto persistente ao longo do tempo, desta 

maneira, podemos concluir que a auditoria tem impacto apenas circunstancial na 

decisão de votar do eleitor, não alterando seu comportamento ao longo do tempo. 
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6. Conclusão 

Os resultados apresentados neste texto são bastante assertivos ao afirmar 

que o impacto da publicidade da corrupção por meio das auditorias realizadas pela 

CGU depende fundamentalmente do nível de educação dos municípios. 

Cidades com menor média de educação, apresentaram redução da 

abstenção quando tratadas, ou seja, a evidência de corrupção antes da eleição 

reduziu o absenteísmo eleitoral, sendo que o impacto é magnificado pela quantidade 

de mal feitos. 

Em contraponto, localidades com maior média de educação tiveram aumento 

de abstenção conforme cresce o número de transgressões. Em ambos os casos a 

diferença entre tratados e não tratados pôde superar os 10 p.p.. 

Parece haver um nível ótimo de informação sobre corrupção que maximiza a 

participação no pleito. A partir deste ponto, a ciência sobre novos casos de corrupção 

parece desmotivar o cidadão a votar, sugerindo a construção de um sentimento de 

descrença na democracia 

Este resultado, contudo, não chega a ser uma completa surpresa. As eleições 

presidenciais de 2018, as primeiras após o boom da operação Lava Jato, tiveram 

recorde de abstenção. Imprensa e analistas políticos foram pródigos em afirmarem a 

existência de relação causal entre os fatores, sem apresentar prova concreta que 

sustente a afirmação. Apesar disso, acreditamos que nossos resultados proveem 

indícios de que o senso comum pode ter razão.  

Nossos resultados também foram bastante robustos em comprovar que a 

mídia local não amplia o efeito das auditorias. Uma explicação possível para este 

efeito é dada por Ferraz e Finan (2008), que sugerem que onde a mídia investigativa 

é atuante, a auditoria e mídia seriam substitutas e não complementares. 

Nesta dissertação também estudamos o efeito temporal da publicidade da 

improbidade. Os resultados apontam que auditorias realizadas próximo à eleição 

possuem maior efeito sob a participação eleitoral, embora este efeito não perdure no 

tempo, pois não encontramos nenhum indicativo de que auditorias anteriores a 2009 

impactaram o absenteísmo na eleição de 2012. Sendo assim, o efeito observado é 
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puramente circunstancial e não altera em definitivo o comportamento do eleitor nos 

pleitos subsequentes.  
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Apêndice 

Apêndice A – Evolução da abstenção nas eleições majoritárias nos últimos 
anos. 

 
Fonte: TSE 
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Apêndice B – Tabela com a abstenção em 196 países. 
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Fonte: IDEA 
 

 
 
 
 



	 53	

Apêndice C – Índice de percepção de corrupção  

 

Country ISO3 Region CPI Score 
2017 Rank standard 

error Lower CI Upper CI number of 
sources

New Zealand NZL AP 89 1 2,4 85 93 8
Denmark DNK WE/EU 88 2 2,75 83 93 8
Finland FIN WE/EU 85 3 2,84 80 90 8
Norway NOR WE/EU 85 3 1,83 82 88 8
Switzerland CHE WE/EU 85 3 1,71 82 88 7
Singapore SGP AP 84 6 2,26 80 88 9
Sweden SWE WE/EU 84 6 2,27 80 88 8
Canada CAN AME 82 8 1,49 80 84 8
Luxembourg LUX WE/EU 82 8 2,08 79 85 6
Netherlands NLD WE/EU 82 8 2,23 78 86 8
United Kingdom GBR WE/EU 82 8 1,7 79 85 8
Germany DEU WE/EU 81 12 1,87 78 84 8
Australia AUS AP 77 13 1,4 75 79 9
Hong Kong HKG AP 77 13 2,37 73 81 7
Iceland ISL WE/EU 77 13 4,38 70 84 7
Austria AUT WE/EU 75 16 1,17 73 77 8
Belgium BEL WE/EU 75 16 1,63 72 78 8
United States of America USA AME 75 16 3,24 70 80 9
Ireland IRL WE/EU 74 19 3,68 68 80 7
Japan JPN AP 73 20 2,66 69 77 9
Estonia EST WE/EU 71 21 2,21 67 75 10
United Arab Emirates ARE MENA 71 21 6,26 61 81 7
France FRA WE/EU 70 23 1,36 68 72 8
Uruguay URY AME 70 23 2,67 66 74 7
Barbados BRB AME 68 25 3,24 63 73 3
Bhutan BTN AP 67 26 1,83 64 70 5
Chile CHL AME 67 26 2,03 64 70 9
Bahamas BHS AME 65 28 5,39 56 74 3
Portugal PRT WE/EU 63 29 2,56 59 67 8
Qatar QAT MENA 63 29 7,5 51 75 7
Taiwan TWN AP 63 29 3,28 58 68 8
Brunei Darussalam BRN AP 62 32 8,72 48 76 3
Israel ISR MENA 62 32 2,19 58 66 7
Botswana BWA SSA 61 34 2,74 57 65 7
Slovenia SVN WE/EU 61 34 2,78 56 66 10
Poland POL WE/EU 60 36 1,36 58 62 10
Seychelles SYC SSA 60 36 8,32 46 74 4
Costa Rica CRI AME 59 38 2,98 54 64 7
Lithuania LTU WE/EU 59 38 2,21 55 63 9
Latvia LVA WE/EU 58 40 3,21 53 63 9
Saint Vincent and the Grenadines VCT AME 58 40 3,39 52 64 3
Cyprus CYP WE/EU 57 42 3,78 51 63 7
Czech Republic CZE WE/EU 57 42 1,98 54 60 10
Dominica DMA AME 57 42 2,55 53 61 3
Spain ESP WE/EU 57 42 3,78 51 63 8
Georgia GEO ECA 56 46 3,1 51 61 6
Malta MLT WE/EU 56 46 1,18 54 58 5
Cabo Verde CPV SSA 55 48 4,19 48 62 4
Rwanda RWA SSA 55 48 6 45 65 6
Saint Lucia LCA AME 55 48 4,27 48 62 3
Korea, South KOR AP 54 51 2,24 50 58 10
Grenada GRD AME 52 52 3 47 57 3
Namibia NAM SSA 51 53 3,22 46 56 6
Italy ITA WE/EU 50 54 3,72 44 56 8
Mauritius MUS SSA 50 54 4,41 43 57 5
Slovakia SVK WE/EU 50 54 3,32 45 55 9
Croatia HRV WE/EU 49 57 2,64 45 53 10
Saudi Arabia SAU MENA 49 57 6,14 39 59 7
Greece GRC WE/EU 48 59 2,98 43 53 8
Jordan JOR MENA 48 59 2,99 43 53 8
Romania ROU WE/EU 48 59 3,12 43 53 10
Cuba CUB AME 47 62 2,36 43 51 5
Malaysia MYS AP 47 62 2,67 43 51 9
Montenegro MNE ECA 46 64 2,45 42 50 5
Sao Tome and Principe STP SSA 46 64 5,21 37 55 4
Hungary HUN WE/EU 45 66 2,89 40 50 10
Senegal SEN SSA 45 66 2,52 41 49 9
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Senegal SEN SSA 45 66 2,52 41 49 9
Belarus BLR ECA 44 68 4,12 37 51 7
Jamaica JAM AME 44 68 3,96 37 51 7
Oman OMN MENA 44 68 7 33 55 5
Bulgaria BGR WE/EU 43 71 2,66 39 47 10
South Africa ZAF SSA 43 71 3,98 36 50 8
Vanuatu VUT AP 43 71 3,93 37 49 3
Burkina Faso BFA SSA 42 74 2,18 38 46 7
Lesotho LSO SSA 42 74 4,08 35 49 6
Tunisia TUN MENA 42 74 3,73 36 48 7
China CHN AP 41 77 1,96 38 44 9
Serbia SRB ECA 41 77 2,8 36 46 8
Suriname SUR AME 41 77 4,08 34 48 4
Trinidad and Tobago TTO AME 41 77 5,47 32 50 6
Ghana GHA SSA 40 81 2,56 36 44 9
India IND AP 40 81 2,16 36 44 9
Morocco MAR MENA 40 81 2,6 36 44 7
Turkey TUR ECA 40 81 1,8 37 43 8
Argentina ARG AME 39 85 2,92 34 44 8
Benin BEN SSA 39 85 4,17 32 46 6
Kosovo KSV ECA 39 85 2,13 36 42 5
Kuwait KWT MENA 39 85 2,47 35 43 6
Solomon Islands SLB AP 39 85 3,71 33 45 3
Swaziland SWZ SSA 39 85 5,81 29 49 3
Albania ALB ECA 38 91 1,81 35 41 8
Bosnia and Herzegovina BIH ECA 38 91 2,56 34 42 7
Guyana GUY AME 38 91 1,84 35 41 5
Sri Lanka LKA AP 38 91 1,82 35 41 7
Timor-Leste TLS AP 38 91 7,5 26 50 3
Brazil BRA AME 37 96 4,24 30 44 8
Colombia COL AME 37 96 2,77 32 42 8
Indonesia IDN AP 37 96 3,12 32 42 9
Panama PAN AME 37 96 1,79 34 40 7
Peru PER AME 37 96 3,35 32 42 8
Thailand THA AP 37 96 2,03 34 40 9
Zambia ZMB SSA 37 96 2,46 33 41 9
Bahrain BHR MENA 36 103 1,81 33 39 4
Côte D'Ivoire CIV SSA 36 103 2,03 33 39 8
Mongolia MNG AP 36 103 1,4 34 38 9
Tanzania TZA SSA 36 103 1,55 33 39 9
Armenia ARM ECA 35 107 3,79 29 41 6
Ethiopia ETH SSA 35 107 1,36 33 37 9
Macedonia MKD ECA 35 107 4,49 28 42 6
Vietnam VNM AP 35 107 2,78 30 40 8
Philippines PHL AP 34 111 1,9 31 37 9
Algeria DZA MENA 33 112 2,32 29 37 6
Bolivia BOL AME 33 112 2,98 28 38 6
El Salvador SLV AME 33 112 3,25 28 38 7
Maldives MDV AP 33 112 1,71 30 36 3
Niger NER SSA 33 112 3,27 28 38 6
Ecuador ECU AME 32 117 2,66 28 36 7
Egypt EGY MENA 32 117 4,04 25 39 7
Gabon GAB SSA 32 117 3,22 27 37 4
Pakistan PAK AP 32 117 2,11 29 35 8
Togo TGO SSA 32 117 3,29 27 37 6
Azerbaijan AZE ECA 31 122 5,64 22 40 7
Djibouti DJI SSA 31 122 5,32 22 40 4
Kazakhstan KAZ ECA 31 122 3,59 25 37 9
Liberia LBR SSA 31 122 3,24 26 36 8
Malawi MWI SSA 31 122 1,85 28 34 9
Mali MLI SSA 31 122 2,08 28 34 7
Nepal NPL AP 31 122 2 28 34 6
Moldova MDA ECA 31 122 1,54 28 34 9
Gambia GMB SSA 30 130 6,22 20 40 6
Iran IRN MENA 30 130 3,51 24 36 7
Myanmar MMR AP 30 130 3,91 24 36 7
Sierra Leone SLE SSA 30 130 1,95 27 33 9
Ukraine UKR ECA 30 130 2,27 26 34 9
Dominican Republic DOM AME 29 135 2,56 25 33 7
Honduras HND AME 29 135 2,32 25 33 8
Kyrgyzstan KGZ ECA 29 135 2,59 25 33 7
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Fonte: Transparência internacional 

 

Apêndice D – Emissoras de rádio AM por região   
	  
Região	 Rádios	AM	
CO	 180	
NE	 431	
NO	 161	
SE	 568	
SU	 473	
Total	 1813	

	  
Fonte: Ministério das comunicações 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Kyrgyzstan KGZ ECA 29 135 2,59 25 33 7
Laos LAO AP 29 135 5,89 19 39 5
Mexico MEX AME 29 135 1,69 26 32 9
Papua New Guinea PNG AP 29 135 2,55 25 33 6
Paraguay PRY AME 29 135 3,1 24 34 6
Russia RUS ECA 29 135 2,5 25 33 9
Bangladesh BGD AP 28 143 3,19 23 33 8
Guatemala GTM AME 28 143 2,19 24 32 7
Kenya KEN SSA 28 143 1,94 25 31 9
Lebanon LBN MENA 28 143 2,11 25 31 7
Mauritania MRT SSA 28 143 2,41 24 32 6
Comoros COM SSA 27 148 8,87 12 42 4
Guinea GIN SSA 27 148 2,37 23 31 7
Nigeria NGA SSA 27 148 1,97 24 30 9
Nicaragua NIC AME 26 151 1,29 24 28 8
Uganda UGA SSA 26 151 2,11 23 29 9
Cameroon CMR SSA 25 153 2,58 21 29 9
Mozambique MOZ SSA 25 153 2,87 20 30 8
Madagascar MDG SSA 24 155 2,72 20 28 8
Central African Republic CAF SSA 23 156 3,28 18 28 5
Burundi BDI SSA 22 157 3,29 17 27 6
Haiti HTI AME 22 157 2,05 19 25 6
Uzbekistan UZB ECA 22 157 2,11 19 25 7
Zimbabwe ZWE SSA 22 157 2,22 18 26 9
Cambodia KHM AP 21 161 2,43 17 25 8
Congo COG SSA 21 161 1,08 19 23 6
Democratic Republic of the Congo COD SSA 21 161 1,96 18 24 8
Tajikistan TJK ECA 21 161 2,36 17 25 5
Chad TCD SSA 20 165 2,73 16 24 6
Eritrea ERI SSA 20 165 5,74 11 29 5
Angola AGO SSA 19 167 1,28 17 21 5
Turkmenistan TKM ECA 19 167 1,78 16 22 5
Iraq IRQ MENA 18 169 2,47 14 22 5
Venezuela VEN AME 18 169 1,6 15 21 8
Korea, North PRK AP 17 171 4,18 10 24 4
Equatorial Guinea GNQ SSA 17 171 3,56 11 23 3
Guinea Bissau GNB SSA 17 171 1,7 14 20 5
Libya LBY MENA 17 171 3,05 12 22 5
Sudan SDN SSA 16 175 2,31 12 20 7
Yemen YEM MENA 16 175 1,85 13 19 7
Afghanistan AFG AP 15 177 1,39 13 17 5
Syria SYR MENA 14 178 1,93 11 17 5
South Sudan SSD SSA 12 179 1,56 9 15 5
Somalia SOM SSA 9 180 2,26 5 13 5

GLOBAL AVARAGE 43,07
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Apêndice E – Efeito da auditoria prévia à eleição pelo o nível de corrupção e 
educação e existência de rádio AM 

 
Fonte: O autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Auditado	antes	da	eleição 5,868 14,052 1,013 14,146 14,840 21,393 21,300 * 21,887 *
[3,711] [12,482] [1,440] [10,461] [10,506] [14,379] [12,276] [12,373]

Infrações 0,135 -0,006 0,192 0,201 0,135 0,153 0,161
[0,169] [0,027] [0,143] [0,144] [0,172] [0,142] [0,143]

Auditado	antes	da	eleição	X	Infrações -0,137 ** -0,260 -0,012 -0,326 ** -0,337 ** -0,415 * -0,440 ** -0,447 **
[0,054] [0,181] [0,026] [0,152] [0,153] [0,222] [0,194] [0,196]

Auditado	antes	da	eleição	X	Infrações	X	Rádio	Local -0,001 -0,043 -0,005 -0,026 -0,027 -0,085 -0,069 -0,069
[0,011] [0,040] [0,046] [0,044] [0,046] [0,053] [0,055] [0,057]

Auditado	antes	da	eleição	X	Rádio	Local -1,127 -0,050 -2,200 -1,353 -1,242 1,271 -0,832 -0,759
[0,873] [2,368] [2,374] [2,353] [2,414] [2,801] [2,726] [2,818]

Infrações	X	Rádio	Local 0,025 0,008 0,025 0,026 0,025 0,033 0,033
[0,038] [0,045] [0,043] [0,045] [0,039] [0,042] [0,044]

Rádio	Local 0,536 *** 4,124 * 1,693 0,933 0,857 4,124 * 0,861 0,790
[0,185] [2,187] [2,272] [2,266] [2,336] [2,219] [2,265] [2,355]

Auditado	antes	da	eleição	X	Infrações	X	Educação 0,013 ** 0,027 0,035 ** 0,037 ** 0,044 * 0,048 ** 0,049 **
[0,006] [0,019] [0,016] [0,016] [0,023] [0,020] [0,02]

Auditado	antes	da	eleição	X	Educação -0,480 -1,402 -1,464 -1,543 -2,182 -2,236 * -2,300 *
[0,374] [1,299] [1,077] [1,082] [1,483] [1,240] [1,252]

Infrações	X	Educação -0,013 -0,023 -0,024 -0,013 -0,018 -0,019
[0,018] [0,015] [0,015] [0,018] [0,014] [0,015]

Educação -0,230 *** -0,543 -0,052 0,729 0,762 -0,543 0,357 0,388
[0,066] [1,222] [0,214] [1,003] [1,009] [1,240] [0,955] [0,963]

Constante -24,787 *** 17,280 -22,326 -28,518 -29,176 17,280 -54,436 -53,661
[7,126] [11,703] [24,958] [26,961] [27,245] [11,874] [35,586] [36,405]

Controle	de	renda	 SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM SIM
Controles	socio-demografico SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM SIM
Controles	variáveis	eleitorais SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM

Número	de	observacoes 5516 607 607 607 607 251 251 251
F 235.79 	11.96 20.64 18,70 17.33 	8.51 9.71 8.74
Prob	>	F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
R2 0,395 0,124 0,296 0,304 0,307 0,171 0,317 0,320

Experimento	NaturalOLS Experimento	Natural
Período	completo 12	meses	antes	da	eleição
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Apêndice F – Resultado completo do modelo (1) 

 
Fonte: O autor. 

Apêndice G – Resultado completo do modelo (2) 

 
Fonte: O autor. 
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Apêndice H – Resultado completo do modelo (3) 

 
Fonte: O autor. 
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Apêndice I – Resultado completo do modelo (4) 

 
Fonte: O autor. 
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Apêndice J – Resultado completo do modelo (4) 

Fonte: O autor. 

 


