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RESUMO 

O dinheiro importa na política, pois está positivamente associado à probabilidade de vitória 

e é um recurso desigualmente distribuído aos candidatos. Uma ampla literatura sobre o 

financiamento eleitoral empresarial tem sido desenvolvida no Brasil nos últimos anos. Esta 

dissertação contribui para essa literatura ao buscar responder, a partir da perspectiva das 

empresas doadoras, as seguintes questões: (a) Que fatores influenciam as empresas do setor 

de saúde a doarem mais nas eleições municipais brasileiras? (b) Quais são as principais 

empresas doadoras, e quem são os candidatos beneficiados por doações pelo setor? Para 

tanto, foram elaborados modelos de regressões multivariados com base em um banco de 

dados inédito que integra informações sobre as empresas do setor de saúde com a receitas de 

campanhas e resultados eleitorais entre o período de 2004 a 2012. Mais além, o estudo se 

utiliza de diversos estudos de casos para explorar em profundidade os fatores de natureza 

empresarial, política e demográfica sobre o financiamento eleitoral empresarial aos partidos 

e candidatos em diferentes municípios. A análise empírica testou onze hipóteses sobre a 

importância das seguintes variáveis: porte e tipo da empresa, localização da sede, experiência 

como doador, ideologia partidária, incumbência, pertencimento à base governista federal, ao 

partido do prefeito e governador em exercício, tamanho da população do município e gastos 

públicos com saúde e saneamento básico. Os achados sugerem que a alocação dos recursos 

monetários pelas empresas do setor de saúde para campanhas eleitorais ocorre de forma 

concentrada e desigual: apesar do setor de saúde ser composto por mais de 100 mil empresas, 

menos de 2 mil doaram nas eleições municipais e vinte são responsáveis por 40% do total 

disponibilizado pelo setor. Dentre as principais empresas doadoras, a estratégia de doação é 

influenciada por diferentes motivações, tais como: (i) o financiamento da candidatura de 

sócios e familiares; (ii) o interesse por disputas em locais estratégicos dos negócios da 

empresa; e (iii) a busca por conexões políticas com lideranças regionais e nacionais. 

Especificamente, os resultados indicam que o tamanho dos municípios, a localização da sede, 

centro de distribuição e produção da empresa, e a experiência prévia de doação influenciam 

a probabilidade e valor doado pelas empresas do setor de saúde. Já do lado dos candidatos, 

incumbentes tem maior probabilidade de serem financiados pelo setor de saúde, mas a 

orientação do partido também importa. Os resultados sugerem que os principais candidatos 

beneficiados tendem a serem classificados conforme os perfis: (i) sócio de empresa, bem 

relacionado com parceiros comerciais ou empresários da região em disputa; (ii) político 

profissional com longeva carreira na política e elevada probabilidade de vitória em disputas 



das capitais e grandes municípios; (iii) candidato com destaque regional ou apadrinhado por 

políticos com relevância regional e nacional; (iv) candidato incumbente com possível 

envolvimento em processos de fraude licitatória e superfaturamento de contratos. 

 

Palavras-chave: financiamento eleitoral, doação empresarial, setor de saúde, eleição 

municipal 

  



ABSTRACT 

Money matters in politics. It is positively associated with the probability of winning and is 

an unevenly distributed resource to candidates. An extensive literature on corporate 

campaign funding has been developed in Brazil in recent years. This thesis contributes to this 

literature by seeking to answer, from the perspective of donors, the following questions (a) 

What factors influence companies of the health care sector to donate to political campaigns 

in Brazilian municipal elections? (b) What are the main donors, and who are the candidates 

who benefiting from donations by the health care sector? To this end, I conduct multivariate 

regression models based on an original database that integrates information on companies 

from the health care sector with data on campaign funding and electoral results between 2004 

and 2012. Moreover, the study makes use of several case studies to analyze the level of 

influence of business, political and demographic factors on corporate electoral financing for 

parties and candidates across different municipalities. The empirical analysis tests eleven 

hypotheses about the importance of the following variables: size and type of health-sector 

company, location of headquarters, previous experience as electoral donor, party ideology, 

incumbency, alignment with the party of the president, governor and mayor, population size, 

and municipal-level health and sanitation public spending. Results indicate that the allocation 

of monetary resources by companies of the health sector to electoral campaigns is highly 

concentrated and uneven: there are more than 100,000 health sector companies in Brazil, but 

less than 2,000 contribute to municipal elections and 20 were responsible for 40% of the total 

amount donated by the sector. Among the main donor companies, the donation strategy 

seems to be influenced by different motivations, such as: (i) financing the candidacy of 

business partners and family members; (ii) interest in disputes at strategic locations for the 

company's business; and (iii) the search for political connections with regional and national 

leaders. Specifically, the results indicate that the size of municipalities, the location of the 

company's headquarters, distribution and production center, and previous experience with 

donations influence the probability and amount donated by companies from the health care 

sector. On the candidate side, incumbents are more likely to receive funds, but party 

orientation also matters. The results suggest that the main beneficiary candidates tend to be 

characterized by four main profiles: (i) partner of a company, well connected with 

commercial partners or businessmen in the disputed region; (ii) professional politician with 

a long career in politics and a high probability of winning in capitals and large municipalities; 

(iii) candidate with regional prominence or sponsored by politicians with regional and 



national relevance; (iv) incumbent candidate with possible involvement in bidding fraud and 

overbilling hiring processes. 

 

Keywords: electoral financing, corporate donation, health sector, municipal election 
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1. Introdução 

O dinheiro importa na política. Partidos políticos buscam recursos financeiros para 

custear seus gastos, organizar as campanhas eleitorais, convencer eleitores a votarem para si 

e garantir mais filiados, por exemplo (PRZEWORSKI, 2018). Visando mais recursos 

financeiros, não é incomum políticos engajem em práticas ilícitas, especialmente na interação 

com empresas privadas. De fato, como os desdobramentos das investigações da Lava Jato1, 

foram observados indícios de recebimento de doações eleitorais declaradas em prol de troca 

de favores entre os agentes privados e políticos e a corrupção passou a ser encarada como 

uma das principais preocupações no Brasil, conforme apurado em pesquisa de opinião da 

Datafolha em 20152. 

Como em outros setores econômicos, há dúvidas sobre a concessão de propinas pelas 

empresas do setor de saúde por meio das doações eleitorais. Em artigo publicado pela 

publicado pelo Estado de São Paulo3, Josette Goulart destacou os desdobramentos das 

investigações da Lava Jato no setor da saúde. Acordos de leniência foram firmados nos 

Estados Unidos por empresas americanas, que reconheceram terem pagos propinas a partir 

de suas subsidiárias brasileiras, e grandes grupos econômicos do setor de saúde foram citados 

em acordos de delação premiada – por exemplos, as farmacêuticas Hypermarcas (atualmente 

Hypera) e EMS, e a operadora de planos de saúde Amil. 

No Brasil, o financiamento eleitoral empresarial às campanhas eleitorais e aos 

partidos políticos foi proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Congresso Nacional 

em 20154. As decisões da corte suprema e do legislativo foram influencias pelo interesse 

público de enfrentar os casos de corrupção envolvendo agentes políticos e empresariais e 

para demonstrar o alinhamento das duas instituições às investigações da Lava Jato. 

Apesar da solução adotada, dois problemas persistem quando analisamos o 

financiamento eleitoral empresarial. O primeiro é relacionado à possibilidade da volta do 

                                                 
1 Operação policial e judicial que investigou a negociação de propina entre empresas, servidores e atores 
políticos em contratos da Petrobrás e, posteriormente, de outras empresas públicas. 
2 Datafolha aponta que a corrupção é a maior preocupação dos brasileiros. G1, 30 de novembro de 2015. 
Disponível em: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/11/datafolha-aponta-que-corrupcao-e-maior-
preocupacao-dos-brasileiros.html. Acesso em 30 de junho de 2021.  
3 Investigação sobre setor de saúde ganha fôlego. Artigo republicado pelo Isto É Dinheiro, 24 de janeiro de 
2017. Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/investigacao-sobre-setor-de-saude-ganha-folego/. 
Acesso em 30 de junho de 2021. 
4 Congresso mantém veto a doações de empresas a campanhas. Folha de São Paulo, 18 de novembro de 2015. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1708200-congresso-mantem-veto-a-
financiamento-empresarial-de-campanha.shtml. Acesso em 30 de junho de 2021. 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/11/datafolha-aponta-que-corrupcao-e-maior-preocupacao-dos-brasileiros.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/11/datafolha-aponta-que-corrupcao-e-maior-preocupacao-dos-brasileiros.html
https://www.istoedinheiro.com.br/investigacao-sobre-setor-de-saude-ganha-folego/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1708200-congresso-mantem-veto-a-financiamento-empresarial-de-campanha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1708200-congresso-mantem-veto-a-financiamento-empresarial-de-campanha.shtml
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financiamento privado das eleições brasileiras, pois a proibição das doações empresariais e 

o baixo engajamento de pessoas físicas como doadores eleitorais contribuíram à maior 

dependência e ao aumento dos gastos públicos para o financiamento político no Brasil e, 

consequentemente, congressistas críticos ao aumento dos gastos públicos defendem a volta, 

com restrições, das doações eleitorais das empresas5. Segundo, referente às lacunas dos 

estudos sobre financiamento eleitoral desenvolvidos no Brasil nas últimas décadas, o 

mecanismo de relacionamento dos candidatos-empresas no âmbito local é desconhecido e 

poucos estudos examinam como diferentes setores da economia e empresas influenciam a 

política por meio de doações de campanha. 

Atualmente, a crescente literatura sobre o financiamento eleitoral no mundo afora e 

no Brasil especificamente mostra que candidatos com mais recursos eleitorais possuem maior 

probabilidades de serem eleitos (GLANTZ, ABRAMOWITZ; BURKART, 1976; 

JACOBSON, 1978, 1985, 1990; COX; THIES, 1998; SAMUELS, 2001a, 2001b; LEMOS; 

MARCELINO; PEDERIVA, 2010; BOLOGNESI & CERVI, 2011; FIGUEIREDO FILHO 

et al., 2011; HEILER, 2011), existe correlação entre as doações empresariais e potenciais 

ganhos particulares (FEIJEN, 2005; CLAESSENS; FEIJEN; LAEVEN, 2006; BANDEIRA-

DE-MELLO; MARCON, 2011; CAMILO; MARCON; BANDEIRA-DE-MELLO, 2012; 

COSTA; BANDEIRA-DE-MELLO; MARCON, 2013; BOAS et al., 2014; FONSECA, 

2017), algumas variáreis políticas do financiamento eleitoral influenciam a distribuição 

desigual dos recursos entre os candidatos (LEMOS; MARCELINO; PEDERIVA, 2010; 

MANCUSO; SPECK, 2014; MANCUSO, 2015; SILVA & CERVI, 2017) e existe assimetria 

de participação dos doadores de diferentes setores econômicos como financiadores eleitorais 

(SAMUELS, 2001a; MANCUSO; HOROCHOVSKI; CAMARGO, 2016; RIBEIRO; 

ARAÚJO; ARAÚJO, 2017; SANTOS, 2020). 

Entretanto, pouco se discute sobre as características das empresas e demográficas ao 

financiamento eleitoral, como a distribuição de recursos eleitorais opera quando analisamos 

individualmente algum setor econômico específico, e como os doadores empresariais alocam 

os recursos eleitorais nas disputas locais de prefeituras e câmaras municipais. O estudo sobre 

financiamento eleitoral no contexto subnacional é pouco explorado e ainda limitado à 

associação das receitas e gastos eleitorais ao sucesso eleitoral dos candidatos a vereadores e 

prefeitos (HEILER; VIANA; SANTOS, 2016; DECHAMPS et al., 2020). Entretanto, pouco 

                                                 
5 Há pressão por parte dos congressistas pela volta das doações das pessoas jurídicas (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2019; CARTA CAPITAL, 2019; EXAME, 2019) 
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se explorou sobre a participação de setores específicos nas eleições municipais e as 

características das principais empresas doadoras e dos candidatos e partidos beneficiados. A 

presente dissertação analisará conjuntamente os fatores políticos, empresariais e 

demográficos e discutirá a influência delas na participação das empresas do setor de saúde 

como doadoras nas eleições municipais brasileiras de 2004 a 2012. 

A escolha de analisar um setor específico “se justifica porque, embora possa haver 

uma lógica no comportamento de setores econômicos como um todo, também é possível que 

haja variação de comportamento de doador para doador” (MANCUSO, 2015, p. 179). 

Diversos estudos exploram de forma consolidada os doadores empresariais aos pleitos 

eleitorais (MANCUSO; SPECK, 2014; BORGES, 2016) ou identificam as principais 

empresas doadoras (ALMEIDA et al., 2016; RIBEIRO; ARAÚJO; ARAÚJO, 2017), mas 

não aborda a estratégia de distribuição dos recursos eleitorais pelos agentes econômicos no 

nível individual ou dentro de setores específicos. 

Tradicionalmente, a indústria de saúde tem sua atuação regulada pelo Estado e é vista 

no mundo como um setor com grande participação no financiamento das campanhas 

eleitorais e investimentos em lobby. No caso dos Estados Unidos, trata-se do setor que mais 

investe em lobby e contribuições eleitorais ao Congresso e gestores públicos 

(STEINBROOK, 2007, 2008, 2009; WOUTERS, 2020). Estudos reconhecem diversos 

motivos para as empresas de saúde manterem conexões políticas e troca de favores com os 

representantes eleitos, tais como: a manutenção de leis e regulação sobre a proteção de 

patentes, exclusividade de mercado e controle de preços dos medicamentos (JORGENSEN, 

2013; SCHEFFER; BAHIA, 2015). Portanto, é esperado que a indústria de saúde no Brasil 

também tenha incentivos para ativar conexões políticas com os representantes eleitos, sendo 

a doação eleitoral um dos meios possíveis para um grupo social se relacionar com as elites 

políticas (BORGES, 2016; SPECK, 2016). 

Entretanto, o setor de saúde brasileiro é caracterizado pela assimetria do porte das 

empresas. Isto é, apesar do grande número de empresas, o setor é marcado por um pequeno 

número de empresas de grande porte, que concentram a maior parte do faturamento deste 

mercado e são as principais doadoras eleitorais da indústria de saúde (SCHEFFER; BAHIA, 

2011, 2013, 2015). 

Além disso, a realidade federativa e da política pública de saúde brasileira expõe 

nuances ao contexto local. Segundo Arretche (2003), a orientação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em descentralizar a prestação do serviço e dar maior importância aos municípios na 
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promoção da atenção básica contribuiu para que os governos locais sejam potenciais 

compradores das empresas farmacêutica e de equipamentos de saúde e, portanto, passíveis 

de serem capturados por eles. Segundo a autora, a possibilidade desta captura ocorrer é 

grande, mas a relação entre os governos locais e os provedores de saúde ainda é pouco 

explorada e conhecida. Sendo assim, torna-se ainda mais justificável o desenvolvimento 

desta dissertação sobre as doações da indústria de saúde nas eleições municipais. 

Segundo Scheffer e Bahia (2011), além dos benefícios diretos que as empresas 

doadoras esperar ao se relacionarem com os agentes políticos locais, tais como a política 

tributária mais benéfica, as lideranças políticas locais podem garantir acesso a outros 

políticos no âmbito estadual e nacional.  

 

“Apesar de as Assembleias Legislativas e os Executivos 

estaduais não serem espaços decisivos da regulamentação dos planos 

de saúde, matéria de âmbito nacional, a eleição de deputados 

estaduais (assim como de vereadores, governadores e prefeitos) 

comprometidos com o setor de assistência suplementar guarda duas 

principais lógicas: 1) o interesse dos planos de saúde nas políticas 

fiscais estaduais e municipais, que podem se traduzir em isenções e 

benefícios para as empresas de planos de saúde, como já ocorre com 

algumas vantagens locais proporcionadas às cooperativas médicas e 

medicinas de grupo; 2) a ampliação do leque de articulações políticas 

que extrapolam os limites dos municípios e estados, mas que passam 

a contar com o apoio das lideranças políticas locais.” (SCHEFFER; 

BAHIA, 2011, p. 951). 

 

Os estudos sobre o financiamento eleitoral do setor de saúde no Brasil (SCHEFFER; 

BAHIA, 2011, 2013, 2015) expõem os principais doadores, os potenciais benefícios 

esperados com a doação eleitoral e a conexão com os agentes políticos, e candidatos 

beneficiados, mas não analisa como operam os fatores políticos associados ao financiamento 

eleitoral e são limitados a apenas uma parte das empresas do setor, referentes às seguradoras 

e planos de saúde. Esta dissertação se propõe a inovar ao discutir o financiamento eleitoral 

municipal no Brasil e como o setor de saúde opera o financiamento político no âmbito local, 

a partir dos fatores políticos, empresariais e demográficos.  
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De forma mais específica, nessa dissertação são abordadas as questões sobre (a) quais 

variáveis do financiamento eleitoral contribuem para a maior participação do setor de saúde 

nas eleições municipais brasileiras, e (b) quais os padrões dos principais doadores, candidatos 

e disputas beneficiadas pelo setor. 

Segundos dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 

arrecadados R$ 11,6 bilhões de reais nas eleições municipais de 2004, 2008 e 20126, sendo 

R$ 3,5 bilhões (30% do total) doados por empresas e, dentre eles, R$ 98 milhões do setor de 

saúde. Os principais beneficiados dos recursos oriundos das empresas do setor de saúde, são 

os candidatos a prefeitos (R$ 47,6 milhões, 48,6% dos recursos das empresas de saúde), os 

diretórios partidários e comitês financeiros mistos (R$ 36,9 milhões, 37,5%), e os comitês 

financeiros e candidatos a vereadores (R$ 13,4 milhões, 13,7%). 

Esta dissertação, além da introdução, está organizada em quatro partes mais as 

conclusões finais. O capítulo 2, referente à revisão da literatura, abordará os avanços 

relacionados aos estudos sobre os fatores associados ao financiamento eleitoral – divididos 

dentre os políticos, demográficos e setoriais. O capítulo 3 apresenta as hipóteses relacionadas 

às variáveis abordadas pelo atual estudo e que podem contribuir para que uma empresa do 

setor de saúde doe mais recursos a um candidato, partido ou município. As variáveis foram 

selecionadas conforme o uso disseminado na literatura sobre financiamento eleitoral – 

incumbência, ideologia do partido, alinhamento à coalizão de governo, por exemplos –, mas 

também introduz outros menos comuns nos estudos – porte e tipo de empresa doadora, 

localidade da sede do doador, participação do doador em outras eleições municipais e gerais, 

gastos municipais com saúde e saneamento, dentre outros. Argumenta-se que a decisão de 

investimento é tomada conforme a expectativa dos atores políticos e econômicos auferirem 

maiores ganhos. Portanto, a escolha das disputas e dos candidatos beneficiado não ocorre de 

forma arbitrária, mas geralmente estão associadas à maior probabilidade de vitória do 

candidato beneficiado e à importância do município aos negócios das empresas doadoras. 

O capítulo 4 detalhará os fatores empresariais e apresentará uma breve descrição 

sobre o setor de saúde no Brasil, as distinções entre empresas operadoras de planos de saúde, 

farmacêuticas e de produtos de saúde, identificação das principais empresas no início da 

década de 2010 e breve relato sobre as principais empresas doadoras e os elementos que 

possibilitam o agrupamento delas conforme as diferentes estratégias de alocação dos recursos 

                                                 
6 Valores corrigidos pelo índice de inflação IPCA (referência anos de 2012) e considera a possibilidade de 
repasse de valores arredados entre candidatos e órgãos partidários. 
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eleitorais: concentração ou dispersão das doações entre as empresas do grupo econômico, e 

candidatos, partidos e municípios beneficiados. 

Dentre as principais empresas doadoras, a estratégia de doação é influenciada por 

diferentes motivações, tais como: (i) o financiamento da candidatura de sócios e familiares; 

(ii) o interesse por disputas em locais estratégicos dos negócios da empresa; e (iii) a busca 

por conexões políticas com lideranças regionais e nacionais. Resultados sugerem seis perfis 

diferentes de doação das empresas do setor de saúde: (a) realização por uma empresa e alta 

concentrada devido à conexão da empresa ao candidato ou partido; (b) uma empresa e alta 

concentração devido à conexão da empresa aos interesses locais; (c) uma empresa e alta 

concentração aos diretórios partidários de diversos partidos e poucos candidatos; (d) uma 

empresa e dispersão entre muitos candidatos e municípios; (e) diversas empresas do grupo 

econômico e alta concentração aos diretórios partidários de diversos partidos e poucos 

candidatos; (f) diversas empresas do grupo econômico e elevada dispersão, conforme atuação 

nos diversos municípios.   

O capítulo 5 descreve as variáveis políticas e demográficas do financiamento eleitoral 

e sua influência em relação aos municípios, políticos e candidatos beneficiados pelas doações 

das empresas do setor de saúde. Além disso, são apresentados modelos multivariados para 

analisar a relação dos fatores ao aumento do financiamento eleitoral pelas empresas de saúde, 

e a maior probabilidade e volume de recursos arrecadados pelos candidatos, partidos e 

municípios beneficiados. Subsidiariamente, o estudo de casos dos principais municípios e 

candidatos em volume total de doação do setor permite a compreensão de como as variáveis 

influenciam na decisão das empresas em alocarem os investimentos eleitorais e definir 

padrões de candidatos, conforme os mecanismos utilizados por eles para conseguir recursos 

empresariais para o financiamento de suas campanhas. 

Por fim, o capítulo 6, sumariza os principais achados da dissertação e destaca aqueles 

que podem contribuir aos estudos futuros sobre os fatores associados ao financiamento 

eleitoral. Conclui-se que as doações das empresas de saúde podem ser analisadas, conforme 

três perspectivas: (a) quais empresas possuem interesse e condições de doar; (b) em quais 

localidades as disputas eleitorais são financiadas; e (c) a alocação de recursos pelos doadores 

aos principais partidos e candidatos beneficiados. Os fatores empresariais dos doadores e 

demográficos dos municípios beneficiados influenciam o financiamento eleitoral no Brasil: 

as principais empresas doadoras do setor de saúde são nacionais e de maior faturamento, e 
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as disputas financiadas por elas são localizadas principalmente em grandes municípios ou 

onde estão suas sedes, centro de distribuição e plantas industriais. 

Os resultados sugerem que os principais candidatos beneficiados são aqueles 

reconhecidos com chance de vitória – incumbentes ou bem posicionados nas pesquisas de 

intenção de votos, por exemplo – e podem ser classificados conforme os perfis: (i) sócio de 

empresa, bem relacionado com parceiros comerciais ou empresários da região em disputa; 

(ii) político profissional com longeva carreira na política e elevada probabilidade de vitória 

em disputas das capitais e grandes municípios; (c) candidato com destaque regional ou 

apadrinhado por políticos com relevância regional e nacional; (d) candidato incumbente com 

possível envolvimento em processos de fraude licitatória e superfaturamento de contratos.  

 

2. Revisão de literatura 

Trata-se de algo inevitável, mas fazer política custa dinheiro. Segundo Przeworski 

(2018), os partidos políticos buscam recursos financeiros para custear seus gastos, organizar 

as campanhas eleitorais, convencer eleitores a votarem e garantir mais filiados, por exemplos. 

No contexto eleitoral, eles garantem o deslocamento do candidato entre diferentes 

localidades para o lançamento da campanha e apresentação das suas propostas aos eleitores, 

a contratação da equipe de trabalho, a produção de materiais publicitários, a realização de 

pesquisas de opinião, dentre outras vantagens (SACCHET; SPECK, 2012). 

As doações eleitorais por empresas é um tema controverso e permeado de suspeitas. 

Uma extensa literatura internacional e nacional analisa a potencial influência delas para a 

concretização dos interesses e benefícios dos doadores. Alguns estudos indicam que as 

doações permitem o acesso das empresas aos legisladores, reguladores e comissões especiais 

do Congresso, de forma a influenciar os tomadores de decisões (KROSZNER; 

STRATMANN, 1998; SCHULER; REHBEIN; CRAMER, 2002; POWELL; GRIMMER, 

2016), afetar o comportamento dos legisladores nas votações (STRATMANN, 1991, 1995, 

2002; McWILLIAMS; VAN FLEET; CORY, 2002; ARD; GARCIA; KELLY, 2017) ou 

obter contratos com o governo (GOLDMAN; ROCHOLL; SO, 2013; TITL; GEYS, 2018; 

BALTRUNAITE, 2019). Por outro lado, estudos de economia política entendem que 

dinheiro é fundamental para a competição política e, logo, os incentivos para a relação entre 
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os atores políticos e empresariais sempre existirão (PRZEWORSKI, 2018; SPECK, 2016; 

AVELINO; BIDERMAN, 2019). 

No Brasil, conforme Mancuso (2015), a literatura sobre investimento eleitoral divide-

se em três vertentes: (a) a receita de campanha e o desempenho eleitoral; (b) a contribuição 

e os benefícios auferidos pelos doadores; e (c) os determinantes do investimento eleitoral. 

Mancuso (2015) classifica a terceira vertente, a qual essa dissertação se insere, como estudos 

que tornam as receitas ou gastos eleitorais como variáveis dependentes e procuram identificar 

os seus determinantes. Eles são classificados como: políticos (partido do candidato, 

pertencimento à base de apoio ao presidente no Congresso, exercício do mandato e 

magnitude do distrito), sociais (nível de riqueza, idade dos eleitores, número de associações 

e fundações, produto interno bruto per capita, nível de urbanização e índice de Gini 

municipal, presença de transmissoras de televisão e pertencimento à uma região 

metropolitana) e econômicos (setor da empresa, grau de regulação e exposição aos riscos da 

sociedade). 

 

2.1. Fatores políticos 

Sobre os fatores políticos, estudos sugerem que a distribuição dos recursos eleitorais 

ocorre de forma desigual entre os candidatos e algumas características são mais comumente 

identificadas dentre os candidatos com maiores arrecadações. A análise do perfil dos 

candidatos permite identificar os tipos preferidos pelos doadores e aqueles com maior 

facilidade de acesso aos big donors. Os principais candidatos beneficiados com doações 

eleitorais7 concorrem em eleições majoritárias (LEMOS; MARCELINO; PEDERIVA, 2010; 

SPECK, 2012; RIBEIRO; ARAÚJO; ARAÚJO, 2017), à reeleição (LEMOS; 

MARCELINO; PEDERIVA, 2010; MANCUSO; SPECK, 2014) e compõem a base 

governistas (MANCUSO; SPECK, 2014; SILVA & CERVI, 2017). 

Em relação aos cargos dos candidatos, Ribeiro, Araújo e Araújo (2017) observaram 

que nas eleições municipais de 2004 a 2012, o percentual de doações aos candidatos a 

prefeito superou 60% em todos os anos analisados. A distribuição desigual entre os cargos 

também foi observada entre os diferentes cargos das eleições gerais. Quando analisados os 

valores médios gastos pelos candidatos por cargo nas eleições de 2002 a 2012, Speck (2012) 

                                                 
7 Outros estudos também correlacionam a profissão dos candidatos como políticos ou empresários 
(MANCUSO; SPECK, 2014; CERVI et al., 2015), o gênero masculino (MANCUSO; SPECK, 2014) e o maior 
grau de instrução (MANCUSO; SPECK, 2015; MANCUSO; HOROCHOVSKI; CAMARGO, 2018). 
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observou a ordem decrescente aos cargos de presidente, governador, senador, deputado 

federal, prefeito, deputado estadual e vereador. Para fins de comparação, Lemos, Marcelino 

e Pederiva (2010) observaram que as campanhas de senadores apresentaram gastos três vezes 

superiores aos dos deputados federais em 2002 e seis vezes em 2006. Portanto, nas eleições 

municipais, é esperado que os candidatos ao cargo executivo, prefeito, recebam mais recursos 

empresariais, em relação aos postulantes às vagas das Câmaras Municipais. 

Sobre as características dos candidatos, a percepção de competitividade e de capital 

político está diretamente correlacionada com a maior chance de serem eleitos. Um indicador 

comumente utilizado pelos estudos sobre financiamento eleitoral e competitividade é a 

incumbência, ou seja, o fato do candidato buscar a reeleição ao cargo (LEMOS; 

MARCELINO; PEDERIVA, 2010; MANCUSO; SPECK, 2015; MANCUSO; 

HOROCHOVSKI; CAMARGO, 2018; SILVA; GONÇALVES, 2019)8. 

Políticos profissionais são mais conhecidos dos eleitores e possuem maiores chances 

de sucesso e principalmente de serem reeleitos. Tanto os empresários, como os dirigentes 

partidários, demonstram o viés favorável à manutenção do status quo e na preservação dos 

mandatos de políticos eleitos, pois possuem a expectativa de maior probabilidade de sucesso 

em relação aos demais candidatos e os candidatos já provaram em pleitos anteriores o poder 

de seus capitais políticos. Ao receberem mais recursos, podem realizar mais gastos eleitorais, 

possuem maior chance de serem eleitos e reforçam a tendência de serem melhores 

financiados. Além disso, a partir da observação do mandato anterior, o doador conhece o 

comportamento das votações passadas dos candidatos à reeleição, e eles são melhores 

relacionados politicamente e podem permitir o acesso à coalizão que se encontra no poder, 

por exemplos. 

Quando analisados as diversas eleições, anos e cargos, os candidatos em busca da 

reeleição são melhores financiados por recursos empresariais diretos e pelos órgãos 

partidários, apresentam gastos de campanha mais elevados, são mais dependentes das 

doações de empresas que os candidatos desafiantes e a diferença da média de arrecadação 

entre eles é estatisticamente significativa (LEMOS; MARCELINO; PEDERIVA, 2010; 

MANCUSO et al., 2016; MANCUSO; HOROCHOVSKI; CAMARGO, 2018). 

                                                 
8 Outros indicadores de competitividade são correlacionados à avaliação da qualidade dos políticos, conforme 
avaliação de organizações independentes (ARAÚJO; SILOTTO; CUNHA, 2015; SAMUELS, 2001c), e às 
pesquisas de intenção de votos (MANCUSO; HOROCHOVSKI; CAMARGO, 2016; SILVA; GONÇALVES, 
2019). 
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Como exemplo, Mancuso e Speck (2014) destacam que nas eleições para deputado 

federal de 2010, os candidatos incumbentes representaram apenas 10,2% dos candidatos, mas 

eram 53% do decil mais bem financiados. Conforme o modelo multivariado proposto pelos 

autores, controlado os efeitos das demais variáveis, a incumbência aumenta em 14,7 vezes 

as chances de um candidato estar no decil dos candidatos mais bem financiados do respectivo 

distrito9. 

Além da incumbência, outras formas dos doadores avaliarem as chances de vitórias 

dos candidatos são pela análise das pesquisas de intenção de votos e do apoio da candidatura 

pelo governador em exercício como preditores de competitividade. Segundo Silva e 

Gonçalves (2019), existe efeito positivo da intenção de votos e apoio do governador sobre as 

receitas dos candidatos ao Senado em 2014. No caso das doações feitas por pessoas jurídicas, 

em média, o incremento em 1 ponto percentual na pesquisa eleitoral resultou no aumento de 

1,3% no percentual arrecadado, e os candidatos apoiados pelo governador tiveram, em média, 

30,5% mais receita eleitoral em relação aos competidores sem apoio. 

A relação entre contribuição eleitoral das empresas e a competitividade dos 

candidatos também foi observado por Mancuso, Horochovski e Camargo (2016) nas 

campanhas presidenciais de 2014, conforme distribuição assimétrica entre os candidatos. Os 

dois primeiros colocados, Dilma (PT) e Aécio (PSDB), receberam 89,3% do total de receitas 

eleitorais e 90,5% das doações empresariais – a adição da terceira colocada, Marina Silva 

(PSB), eleva os percentuais para 98,9% e 99,7%, respectivamente. Portanto, há indícios que 

as candidaturas competitivas recebem mais financiamento empresarial.  

Em relação aos partidos dos candidatos mais bem financiados nas eleições brasileiras, 

os estudos reforçam o acesso desigual às doações. Quando analisados os principais partidos 

beneficiados pelos vinte maiores doadores nas eleições municipais de 2004 a 2012, Ribeiro, 

Araújo e Araújo (2017) observaram a concentração das contribuições eleitorais nos 

principais partidos: PT, PSDB, PMDB e PFL/DEM. Destacando-se o PT, cujas doações 

foram crescentes no período e os percentuais variaram entre 14%, 26% e 30,6% dos valores. 

Resultado similar foi observado por Almeida et al. (2016), que analisaram os recursos 

disponibilizados aos diretórios nacionais partidários em 2008 e 2012, e identificaram um 

                                                 
9 Segundo modelo proposto pelo estudo de Silva e Gonçalves (2019), os candidatos à reeleição ao Senado em 
2014 receberam menos recursos que os desafiantes, mas as medianas de arrecadação foram superiores. Para os 
autores, é possível a existência de outras variáveis capazes de explicar o maior recebimento de recursos 
eleitorais pelos candidatos. Ademais, destacam-se a eleição ser majoritária e o número pequeno de candidatos, 
em disputa para uma vaga por distrito. 
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restrito número de partidos beneficiados e concentração na distribuição: o PT foi o partido 

mais beneficiado em 2008 (R$ 24,3 milhões, 45,9% das doações) e o PMDB em 2012 (R$ 

33,4 milhões, 29,3% das doações). 

Os estudos que abordam as características partidárias, comumente, associam as 

seguintes variáveis para explicar a diferença de distribuição dos recursos eleitorais aos 

partidos10: a ideologia partidária (SAMUELS, 2001a; MANCUSO; HOROCHOVSKI; 

CAMARGO, 2016; MANCUSO et al., 2016) e o pertencimento à base governista (SILVA; 

CERVI, 2017; LEMOS; MARCELINO; PEDERIVA, 2010; MANCUSO et al., 2016; 

MANCUSO; SPECK, 2015; MANCUSO; HOROCHOVSKI; CAMARGO, 2018). Sobre a 

ideologia dos partidos políticos, Mancuso et al. (2016) observaram que os pequenos partidos 

de extrema esquerda (PCO, PSTU, PCB e PSOL) são marginalizados pelos doadores 

empresariais e, conforme dados da eleição de deputado federal em 2010, não recebem 

recursos ou, quando beneficiados, ganham em menor proporção. Segundo Samuels (2001a), 

em 1994 e 1998, os candidatos de esquerda representaram 31% dos candidatos, ganharam 

20% das vagas disputadas, mas apenas 12% dos recursos eleitorais das empresas. Além disso, 

Bolognesi e Cervi (2011) observaram que os candidatos não eleitos de esquerda tendem a 

arrecadar mais recursos que os não eleitos de direita, mas os candidatos eleitos de esquerda 

recebem menos que os eleitos de direita. 

Mancuso et al. (2016), ao analisar a dependência das doações eleitorais das empresas 

aos candidatos a deputado federal na eleição de 2010, observam a correlação positiva e 

estatisticamente significativa entre ideologia partidária de direita e a maior dependência ao 

financiamento empresarial, quando comparado aos candidatos de esquerda. Os candidatos 

dos principais partidos (PT, DEM, PR, PP, PSDB e PMDB) receberam mais contribuições 

das empresas e, quando analisada a dependência dos recursos empresariais, àqueles 

pertencentes ao PSDB e o DEM foram as mais dependentes e que mais arrecadaram receitas 

oriundas de fontes empresariais. Para os autores, esse fenômeno pode decorrer da preferência 

das empresas em financiar candidatos mais favoráveis ao livre comércio e a menor 

intervenção do Estado na economia, e dos candidatos de direita serem mais prováveis de 

aceitarem o apoio empresarial em suas campanhas. 

                                                 
10 Outras variáveis utilizadas são o tamanho dos partidos, a partir da importância partidária ou o tamanho da 
bancada na Câmara dos Deputados (BOLOGNESI; CERVI, 2011; MANCUSO; HOROCHOVSKI; 
CAMARGO, 2018). 
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Em outro exemplo, analisando as doações empresariais às campanhas para 

presidência em 2014, Mancuso, Horochovski e Camargo (2016) observam a maior 

dependência de recursos das empresas pelos candidatos dos partidos de direita: 72,4% ao 

Pastor Everaldo, 80,6% ao Levy Fidélix (PRTB) e 90,3% do Eymael (PSDC); e a menor 

dependência aos candidatos de esquerda: 13,9% para Luciana Genro (PSOL), 3,3% de José 

Maria (PSTU), e sem doações das empresas ao Mauro Iasi (PCB) e Rui Pimenta (PCO). Para 

os autores, no caso de candidaturas menos competitivas, a dependência variou conforme a 

ideologia partidária, mas no caso das candidaturas competitivas (PT, PSDB e PSB), maiores 

beneficiadas em valor pelas empresas, todas possuem alta dependência (acima de 90%). 

Em relação aos estudos sobre a base governista federal, os candidatos de partidos 

aliados ao governo recebem maior volume de recursos, em relação aos de oposição (LEMOS; 

MARCELINO; PEDERIVA, 2010; SILVA; CERVI, 2017). O sistema brasileiro, que atribui 

grande poder ao poder executivo e importância à formação de coalizões de governo, incentiva 

os doadores eleitorais, que buscam maximizar o acesso político, a concentrarem seus recursos 

nos partidos da base governista, pois estes possuem maior discricionariedade sobre os 

instrumentos e instituições responsáveis pela alocação de recursos do governo federal 

(LEMOS; MARCELINO; PEDERIVA, 2010). 

Segundo Silva e Cervi (2017), a receita média das campanhas dos candidatos 

governistas a deputados federais nas eleições de 2010 e 2014 é, segundo o teste T, 

significativamente superior aos oposicionistas nos dois anos. Além disso, Mancuso e Speck 

(2015), analisando as eleições de 2010, identificaram que candidatos a deputado federal dos 

partidos da coalizão de governo são maioria e possuem chance 30,8% maior de estarem no 

decil mais bem financiado de seus distritos, conforme modelo multivariado. 

Contrariando os resultados anteriores, ao analisadas as doações empresariais diretas 

e indiretas aos candidatos a deputado federal nas eleições de 2014, Mancuso, Horochovski e 

Camargo (2018) observaram que os candidatos da base governista receberam menos doações 

em valor, mas a diferença não foi estatisticamente significativa. Entretanto, analisando as 

doações por intermédio das organizações partidárias, os candidatos governistas foram 

estatisticamente mais beneficiados. 

Portanto, a importância dos recursos empresariais às campanhas dos partidos de 

oposição não pode ser menosprezada. Lemos, Marcelino e Pederiva (2010), quando 

analisaram as receitas dos candidatos a deputado federal e senador do PT, PDT, PMDB, 

PSDB e DEM nas eleições de 2002 e 2006, observam a posição privilegiada do PSDB e 
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DEM como segundo e terceiro principais partidos em arrecadação em 2006 – indicando a 

preferência dos doadores por candidatos de oposição como estratégia de maximização das 

preferências, seu fortalecimento no Congresso e manifestar poder de veto ao Governo. 

Nas eleições para deputado federal em 2010, Silva e Cervi (2017) observaram que os 

candidatos oposicionistas receberam, em média, mais recursos das empresas e, em 2014, 

foram mais dependentes das doações corporativas, em relação aos candidatos governistas. 

Resultado similar foi observado por Mancuso et al. (2016), que observaram a correlação 

negativa e estatisticamente significante entre pertencer à coalizão de governo e ser menos 

dependente das doações corporativas em relação aos partidos de oposição na eleição de 2010 

à Câmara dos Deputados.  

A literatura brasileira sobre os fatores políticos associados ao financiamento eleitoral 

sugere que as campanhas majoritárias ao executivo sejam mais beneficiadas com recursos 

eleitorais que as proporcionais do legislativo – por exemplo, os pleitos de prefeito e 

vereadores nas eleições municipais. Ademais, os candidatos mais competitivos – 

identificados pelo status de incumbência, posição privilegiada nas pesquisas de intenção de 

votos ou com apoio de lideranças políticas, tais como os governadores – recebem mais 

doações eleitorais das empresas.  

 

2.2. Fatores sociais (ou demográficos) 

Quando analisados os fatores sociais, os estudos são bastante diversos, mas 

apresentam resultados divergentes entre si ou não conseguem identificar variáveis que 

apresentem resultados estatisticamente significantes. 

A quase totalidade dos estudos indicam distribuição desigual de recursos nos 

diferentes distritos. Segundo Ribeiro, Araújo e Araújo (2017), ao analisar os principais 

doadores nas eleições municipais de 2004 a 2012, existe concentração de distribuição nos 

estados do Sudeste, na qual foram doados 60% do valor para apenas 50% dos candidatos 

beneficiados. Resultado parcialmente diferente foi observado na análise da eleição a 

deputado federal de 2010 por Speck e Mancuso (2015), que identificaram São Paulo e Minas 

Gerais, responsáveis por 27,7% e 14,5% das doações empresariais, como os distritos mais 

beneficiados com recursos e eleitorado. Para os autores, a distribuição das contribuições 

eleitorais empresariais está correlacionada ao tamanho do eleitorado e, portanto, não há 

grande desigualdade entre os distritos. 
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Lemos, Marcelino e Pederiva (2010) observaram resultado similar ao não observarem 

relação entre o aumento do tamanho do distrito e dos gastos de campanha per capita. Para os 

autores, somente Minas Gerais configura como uma das cinco campanhas mais caras por 

eleitor e dentre os maiores colégios eleitorais brasileiros. Os demais estados com campanhas 

mais caras se concentram principalmente no Nordeste e Centro-Oeste – conclusão também 

observada por Speck (2010) na eleição de deputado federal em 2010. Para ele, a disparidade 

dos custos de campanha está associada às diferenças demográfica estaduais e, portanto, 

necessidade de recursos em cada caso, à competição política mais acirrada, e à presença 

desigual do poder econômico e seus recursos nos distritos. 

Em linha com esta explicação, Samuels (2001c) observou que a maior magnitude dos 

distritos atenuou o efeito da competição eleitoral nas eleições de 1994. Em distritos menores, 

o aumento do número de competidores leva os candidatos a responderem estrategicamente 

com mais gastos, mas o mesmo não ocorre nos distritos maiores. Além disso, algumas 

variáveis de controle se mostraram estatisticamente relevantes, tais como a renda, pirâmide 

etária e urbanização. Candidatos tendem a gastar menos por eleitor em distritos mais ricos e 

com maior população idosa, mas mais em distritos com maior taxa de urbanização. Para o 

autor, eleitores ricos e idosos são menos suscetíveis às práticas clientelistas e os eleitores de 

áreas urbanas são mais caros de serem comprados em relação aos que vivem nas áreas rurais. 

Portanto, em valores absolutos, os distritos eleitorais com maior número de eleitores 

e habitantes são beneficiados com mais recursos eleitorais, inclusive das empresas; e quando 

analisados os gastos e receitas por eleitor, o tamanho dos distritos não aparenta ser 

estatisticamente relevante para explicar os recursos eleitorais alocados aos distritos. 

 

2.3. Fatores econômicos (setoriais e empresariais) 

Os estudos sobre financiamento eleitoral empresarial indicam que poucas empresas 

realizam doações eleitorais no Brasil (ARAÚJO; SPECK, 2019; SANTOS, 2020). Estima-se 

a participação inferior a 1% das empresas registrada no Brasil (ARAÚJO; SPECK, 2019), 

mas, dentre as empresas com maior faturamento, o percentual é 34% (SANTOS, 2020). 

Destas, a maioria não adota a prática recorrente de doação (HEILER; VIANA; SANTOS, 

2015; RIBEIRO; ARAÚJO; ARAÚJO, 2017) e disponibiliza recursos somente a um 

candidato, partido ou comitê financeiro (HEILER; VIANA; SANTOS, 2015; SPECK, 2016), 

mas existe grande desigualdade das contribuições entre os doadores (ARAÚJO; SPECK, 
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2019) e poucos são responsáveis pela maioria do montante doado e beneficiam um pequeno 

número de candidatos e partidos (HEILER; VIANA; SANTOS, 2015; SANTOS, 2020). 

Diante deste cenário, alguns estudos brasileiros destacam a maior participação de 

alguns setores econômicos em relação aos demais (SAMUELS, 2001a; MANCUSO; 

HOROCHOVSKI; CAMARGO, 2016; RIBEIRO; ARAÚJO; ARAÚJO, 2017, SANTOS, 

2020). Segundo eles, os principais setores participantes no financiamento eleitoral no Brasil 

são aqueles sujeitos à intervenção ou influência do governo, e cujos resultados eleitorais são 

mais suscetíveis a influenciar a política macroeconômica, a distribuição de subsídios e a 

regulação econômica, por exemplos (SAMUELS, 2001a). Dentre eles, estão os setores 

financeiro, construção, indústria pesada ou metalúrgica, e suas participações ocorrem de 

forma assimétrica a sua influência e representação na economia brasileira (SAMUELS, 

2001a; MANCUSO; HOROCHOVSKI; CAMARGO, 2016; RIBEIRO; ARAÚJO; 

ARAÚJO, 2017). 

Segundo Mancuso, Horochovski e Camargo (2016), quando analisadas as doações 

empresariais nas campanhas presidenciais em 2014, observa-se a assimetria entre os valores 

doados pelos setores e seu peso, mensurado pelo valor adicionado bruto (VAB). Os setores 

industriais foram os maiores doadores (71,4% das doações, em valor), mas representa apenas 

23,8% do VAB de 2014. As principais doadoras são pertencentes aos setores de indústrias 

de transformação (40,6% do total), construção (25,8%), e serviços financeiros e seguros 

(14%), que juntas representam apenas 24,6% do VAB. 

Além da assimetria setorial, alguns estudos brasileiros destacam outras características 

empresariais, tais como ser do tipo sociedade anônima e capital fechado11 (RIBEIRO; 

ARAÚJO; ARAÚJO, 2017; SANTOS, 2020). Ribeiro, Araújo e Araújo (2017) observou, nos 

casos das eleições municipais de 2004 a 2012, que 65% dos doadores eram sociedades 

anônimas e, destes, somente 36% tinham capital aberto e a maioria não eram listados em 

bolsa. Ademais, segundo o modelo multivariado de Santos (2020), as empresas com maiores 

faturamentos em seus setores obtiveram 165% mais chance de financiarem campanhas 

eleitorais em relação às de menores receitas, e as empresas fundadas mais recentes obtiveram 

                                                 
11 As empresas do tipo sociedade anônima são reguladas por lei específica, 6.404/1976, e podem ser do tipo 
capital aberto ou capital fechado – ambas com fins lucrativos. No primeiro caso, ações são negociadas no 
mercado de valores mobiliários; e no segundo, por ofertas privadas. Nos dos casos, as ações podem ser divididas 
em ordinárias, com direito à voto nos conselhos deliberativos, e preferenciais, não vota, mas tem outros 
benefícios na participação dos lucros, preferência de compra e outros. Por se tratar de uma estrutura mais 
complexa de governança, o instrumento tende a ser utilizado por empresas de maior porte e faturamento. 
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39,9% menos probabilidade de doarem do que as mais antigas – para o autor, isso sugere que 

o engajamento eleitoral está relacionado à manutenção do status quo econômico das 

principais empresas dos setores. Por fim, o modelo indicou que empresas com capital 

estrangeiro na estrutura acionária tiveram 82,1% menos chance de financiarem campanhas 

eleitorais do que as empresas nacionais – indicando a possível facilidade de empresas 

brasileiras articularem seus interesses em um sistema econômico marcados por laços entre 

os atores políticos e econômicos ou pelo impedimento das estrangeiras procederem com tais 

contribuições. 

Portanto, a literatura brasileira indica que as doações eleitorais das empresas nas 

campanhas eleitorais brasileiras ocorrem de forma assimétrica entre os setores e tendem a 

serem realizadas por empresas de capital nacional, de maior porte e faturamento e sociedades 

anônimas, por exemplo.  

 

2.4 Fatores do financiamento eleitoral do setor de saúde 

Tendo em vista que os recursos eleitorais provenientes de empresas estão sujeitos aos 

interesses privado, são distribuídos de maneira desigual e podem beneficiar um grupo em 

detrimento de outros, e os diferentes setores econômico adotam estratégias distintas de 

doação, torna-se importante compreender como a indústria da saúde atua em relação ao 

financiamento partidário e eleitoral. Apesar de poucos, existem alguns estudos sobre o 

financiamento eleitoral pelo setor de saúde nos Estados Unidos (MAKINSON, 1992; 

STEINBROOK, 2007, 2008, 2009; JORGESEN, 2013; BONICA; ROSENTHAL; 

ROTHMAN, 2014; WOUTERS, 2020) e Brasil (SCHEFFER; BAHIA, 2011, 2013, 2015). 

Nos Estados Unidos, o setor de saúde é reconhecido por ser um dos principais 

investidores de campanhas eleitorais e executores da atividade de lobby. Segundo Wouters 

(2020), entre 1999 e 2019, a indústria farmacêutica e de produtos de saúde americana 

gastaram $4,7 bilhões de dólares com lobby nas agências federais e no Congresso americano 

– 7,3% do valor total declarado por todos os setores e lideraram a lista dentre todas as 

indústrias. Além disso, entre 1999 e 2018, contribuíram com $1,3 bilhões de dólares para 

campanhas eleitorais no nível federal e estadual – sendo um dos principais setores doadores. 

Segundo Steinbrook (2007, 2008), trata-se do sexto setor em contribuição às 

campanhas eleitorais norte-americana - tendo doado 123,9 milhões de dólares no ciclo 

eleitoral de 2004, e 98,5 milhões em 2006 (aproximadamente 7% do total de doações) – e o 

maior investidor em lobby no governo federal (aproximadamente 351,1 milhões de dólares 
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em 2006, ou 13,8% das despesas totais com relações governamentais declaradas). Outros 

indicadores destacam a relevância do setor de saúde no financiamento político americano: 

quinze dos vinte maiores doadores eleitorais são produtores de produtos biológicos e 

farmacêuticos; e cinco dos dez maiores investidores de contribuições eleitorais e lobby são 

empresas farmacêuticas (WOUTERS, 2020). 

No Brasil, Scheffer e Bahia (2011, 2013 e 2015) analisaram as doações eleitorais das 

empresas de planos de saúde privados e potenciais benefícios auferidos com o acesso obtido 

aos atores políticos. Durante as eleições de 2006, 2010 e 2014, houve o crescimento das 

contribuições realizadas pelas operadoras de planos de saúde - aumentou de R$ 830 mil reais 

em 2002 para aproximadamente R$ 55 milhões de reais em 201412, ou seja, trinta e duas 

vezes se considerado o valor corrigido pela inflação. 

Assim como o montante doado, a quantidade de partidos beneficiados por doações 

das operadoras de planos de saúde também aumentou. Os recursos tendem a ser 

pluripartidários - sendo 17 partidos beneficiados no pleito de 2006, 19 em 2010, e 23 em 

2014. Sua distribuição é desigual e sempre os três partidos mais beneficiados concentraram 

mais de 60% dos recursos disponibilizados pelas empresas de planos e seguradoras de saúde 

(em 2006 foram o PSDB, DEM e PV, e nos próximos dois pleitos foram o PT, PMDB e 

PSDB). 

Os recursos eleitorais também foram disponibilizados de forma desigual entre os 

candidatos, são altamente concentradas em poucos candidatos (157 em 2010 e 131 em 2014) 

e tendem a beneficiar os representantes eleitos. Em 2006, os recursos das operadoras de saúde 

ajudaram a eleger 28 deputados federais (sendo 14 da Frente Parlamentar da Saúde), 27 

deputados estaduais (destaque à São Paulo e região Sul) e 3 governadores. Em 2010, foram 

38 deputados federais, 26 deputados estaduais, 5 senadores, 5 governadores e o presidente 

da república. Em 2014, foram 29 deputados federais, 24 deputados estaduais, 3 senadores, 3 

governadores e o presidente da república. 

Além da análise geral dos principais doadores, partidos, regiões e candidatos, o estudo 

de Scheffer e Bahia (2015), sobre as eleições de 2014, propõem dois padrões de 

financiamento eleitoral das operadoras de saúde. O primeiro está relacionado ao volume de 

doações pelas empresas: (a) grandes doadoras (Amil, Bradesco Saúde, Qualicorp e grupo 

                                                 
12 O aumento das doações em 2014 pode ser explicado pela mudança da regra de transparência promovido pela 
Resolução 23.406/2014 do TSE, que tornou obrigatória a declaração do doador original quando os recursos 
forem disponibilizados pelos partidos políticos 
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Unimed), com doação anual superior a R$ 5 milhões e responsáveis por 94,5% do total doado 

pelo setor; (b) doadoras médias (sete empresas), entre R$ 150 mil e R$ 1 milhão anual; e (c) 

pequenas doadoras (sete empresas), abaixo de R$ 75 mil anual. 

A segunda sugestão de agrupamento destaca quatro diferentes perfis de 

financiamento eleitoral das empresas seguradoras e de planos de saúde, sendo: (a) 

concentração do apoio aos partidos no governo e aos cargos majoritários (por exemplo, 

Amil); (b) apoio pulverizado entre as empresas de um mesmo grupo econômico (por 

exemplo, o Bradesco Saúde); (c) apoio aos candidatos de cargos proporcionais com interesses 

na agenda corporativa, de entidades médicas e das empresas de saúde (por exemplo, 

Unimed); (d) apoio paroquial para candidatos e empresas com proximidade geográfica e 

vínculos pessoais – geralmente doadores com menor faturamento, cobertura regional de 

atuação e menor contribuição de recursos eleitorais.  

A existência de poucos estudos sobre a doação de recursos financeiros pelas empresas 

do setor de saúde, e a possível ocorrência de troca de favores e corrupção entre políticos e 

empresas do setor, justificam a necessidade de aprofundar os estudos brasileiros sobre o 

comportamento das contribuições eleitorais das empresas de saúde nas eleições municipais.  

Apesar da presente dissertação não se propor a identificar os benefícios auferidos pelas 

empresas de saúde, a adição de variáveis políticas e empresariais ao modelo, novos 

segmentos de empresas considerados (empresas de medicamentos e produtos de saúde) e o 

aprofundamento da análise do financiamento eleitoral do setor de saúde auxiliarão à melhor 

compreensão dos fatores associados ao financiamento eleitoral do setor de saúde no Brasil. 

O próximo capítulo abordará as hipóteses e metodologia utilizadas na dissertação 

para analisar os padrões das doações das empresas de saúde nas eleições majoritárias e 

proporcionais municipais entre 2004 e 2012. 
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3. Hipóteses e Metodologia 

A partir dos estudos sobre o financiamento eleitoral, foram estabelecidas hipóteses 

que auxiliarão na compreensão da relação entre as variáveis do financiamento eleitoral e a 

decisão de contribuição por empresas do setor de saúde. As variáveis explicativas serão os 

fatores associados ao financiamento eleitoral, conforme estudos sobre o tema, e agrupadas 

conforme as características empresariais (porte e tipo da empresa, localização da sede e 

experiência como doador), políticas (ideologia partidária, incumbência e pertencimento à 

base governista federal, ao partido do prefeito e governador em exercício) e demográficas 

(tamanho da população e gastos públicos com saúde e saneamento básico). Os fatores 

relacionados ao financiamento eleitoral estão relacionados a como as empresas doadoras 

garantem o acesso e influência sob agentes políticos e partidários. As variáveis políticas são 

confirmatórias e estão em linha com os resultados observados pelos estudos anteriores, mas 

aquelas relacionadas às empresas doadoras e aos municípios beneficiados são inovadores e, 

na maioria dos casos, não foram exploradas nos estudos brasileiros.  

A primeira hipótese, relacionada às características empresariais, observa que 

empresas registradas como sociedade anônimas realizam doações eleitorais maiores em 

relação às demais empresas. Alguns estudos indicam a correlação positiva entre o 

faturamento das empresas sobre o investimento eleitoral e a maior frequência de empresas 

sociedade anônima dentre os principais doadores eleitorais (RIBEIRO; ARAÚJO; ARAÚJO, 

2017; SANTOS, 2020). Empresas com maior poder econômico e dominância no setor 

possuem incentivos para a manutenção do status quo econômico e podem utilizar o 

financiamento eleitoral como um dos instrumentos de garanti-lo. 

A segunda hipótese é que as operadoras de planos de saúde realizam doações maiores 

em relação às empresas de medicamento e produtos de saúde. Apesar de não haver nenhum 

estudo anterior que tenha abordado esse tema, destacam-se os estudos de Scheffer e Bahia 

(2011, 2013 e 2015) sobre a importância das operadoras de planos de saúde como importantes 

atores no financiamento eleitoral de candidatos e sobre seus interesses na regulação do setor. 

As operadoras de planos de saúde são reguladas pela ANS, responsável por regulamentar os 

produtos e serviços no setor de saúde suplementar em prol do interesse público; e a ANVISA 

é responsável pela autorização de produção e comercialização de medicamentos e produtos 

de saúde pelas empresas. Além de reguladas por agências diferentes, a dinâmica de mercado 

das operadoras de saúde e empresas de medicamentos e produtos de saúde são diferentes: as 
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operadoras são formadas por grandes empresas com atuação nacional e outras regionais; 

enquanto o mercado de medicamentos e produtos de saúde é caracterizado pela presença de 

agentes de diferentes portes e escopo de atuação, tais como: os grandes grupos farmacêuticos 

produtores de medicamentos; distribuidores; importadoras de insumos farmacêuticos e 

produtos médicos; redes de farmácias e empresas independentes responsáveis pela 

comercialização; dentre outros. Portanto, essa hipótese busca identificar a existência de 

indícios que possam diferenciá-los de outros doadores do setor de saúde. 

A terceira hipótese sobre a experiência de doação das empresas será dividida em duas: 

(a) empresas com experiência de doação em mais de uma eleição municipal contribuem com 

mais recursos em relação àquelas com participação em apenas um pleito entre 2004 e 2012; 

(b) empresas doadoras nas eleições municipais e gerais entre 2002 e 2014 realizam 

contribuições maiores nas eleições municipais em relação àqueles com experiência apenas 

nos pleitos locais. Segundo Heiler, Viana e Santos (2015), as empresas que participam 

recorrentemente no financiamento eleitoral são mais experientes e apresentam perfil distinto 

daquelas que doam pela primeira vez. Essa associação pode ocorrer por diversos 

mecanismos, por exemplo: (i) alinhamento ideológico entre doador e partido; (ii) pré-

existência de conexões entre doadores e agentes políticos; (iii) interesse de doadores em 

repetir os benefícios auferidos em outras oportunidades de financiamento eleitoral; e (iv) 

maior experiência do doador eleitoral, a partir do aumento de interações com os atores 

políticos. 

Sobre a quarta hipótese, empresas do setor de saúde são mais prováveis de doarem 

recursos às campanhas dos municípios onde se encontram a sede de suas empresas. Isto é, 

dado que a lógica do financiamento tem sido busca por acesso e influência, é plausível 

acreditar que as empresas busquem intervir onde estão e podem auferir maiores ganhos aos 

negócios. 

Em relação às hipóteses políticas, a quinta afirma que empresas do setor de saúde 

doam valores superiores aos candidatos incumbentes em relação aos desafiantes. Como 

descrito no capítulo anterior, a incumbência é uma variável amplamente analisada pelos 

estudos de financiamento eleitoral e é associada ao maior recebimento de recursos e gastos 

dos candidatos elegíveis à reeleição em relação aos desafiantes (LEMOS, MARCELINO; 

PEDERIVA, 2010; MANCUSO; SPECK, 2015; MANCUSO; HOROCHOVSKI; 

CAMARGO, 2018; SILVA; GONÇALVES, 2019). Candidato no poder possui maior chance 

de ser eleito, pois é conhecido pelos eleitores e tende a ser mais beneficiados com recursos 
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disponibilizados pelos doadores e dirigentes partidários, que acreditam no seu sucesso. Além 

disso, as empresas doam mais recursos a ele, pois possuem expectativas do seu 

comportamento futuro a partir do exercício do mandato anterior e mantêm conexões 

formadas em pleitos anteriores e permitem acesso à classe política no poder. 

Em relação à sexta hipótese, empresas da indústria de saúde contribuem com valores 

superiores aos candidatos e partidos de ideologia de direita. Diversos estudos verificam a 

correlação positiva entre a ideologia de direita dos candidatos com os gastos e receitas de 

campanhas ou sua maior dependência aos recursos empresariais em relação àqueles coligados 

aos partidos de esquerda (SAMUELS, 2001a; MANCUSO; HOROCHOVSKI; CAMARGO, 

2016; MANCUSO et al., 2016). As empresas preferem financiar candidatos e partidos com 

valores mais próximos aos seus – tais como, os favoráveis ao livre comércio e menor 

intervenção do Estado na economia. Portanto, candidatos de direita são mais prováveis de se 

alinharem às empresas e os de esquerda para evita-las. 

A sétima hipótese afirma que empresas do setor de saúde contribuem com valores 

superiores aos candidatos e partidos participantes da coalizão de governo nacional em relação 

aos de oposição. O impacto do pertencimento à base governista sobre o financiamento de 

campanha foi investigado e reconhecido em diversos estudos (SILVA; CERVI, 2017; 

LEMOS; MARCELINO; PEDERIVA, 2010; MANCUSO et al., 2016; MANCUSO; 

SPECK, 2015; MANCUSO; HOROCHOVSKI; CAMARGO, 2018). Segundo eles, o 

sucesso de um bom presidente pode influenciar no bom desempenho eleitoral de seus aliados 

e incentivar os doadores a concentrarem seus investimentos eleitorais nos partidos da base 

governista, pois estes possuem maior probabilidade de acesso aos atores políticos no poder e 

à alocação de recursos do governo federal. 

Em relação à oitava hipótese, empresas do setor de saúde realizam contribuições 

eleitorais maiores aos candidatos do mesmo partido do prefeito em exercício. Analogamente 

à hipótese anterior, os doadores são incentivados a concentrarem os investimentos nos 

candidatos do partido no poder municipal para se aproximar da elite política local e obter 

acesso à alocação de recursos municipais. 

Sobre a nona hipótese, empresas da indústria de saúde realizam doações superiores 

aos candidatos do mesmo partido do governador em exercício. Conforme estudo de Silva e 

Gonçalves (2019), os candidatos a senadores apoiados pelos governadores em exercício nas 

eleições de 2014 obtiveram maior arrecadação de receita em relação aos demais candidatos. 

O apoio do governador está associado à expectativa de sucesso do candidato e, portanto, 
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tende a atrair o interesse dos doadores, que buscam maximizar os ganhos de seus 

investimentos ao financiar candidatos e partidos mais competitivos e se aproximar da elite 

política estadual, capaz de garantir acesso à alocação de recursos dos governos estaduais. 

A décima hipótese afirma que empresas do setor de saúde contribuem com valores 

superiores aos municípios com número maior de habitantes. Os estudos sobre financiamento 

eleitoral observam associação positiva entre população do distrito e os gastos ou receitas de 

campanhas (SPECK; MANCUSO, 2015; RIBEIRO; ARAÚJO; ARAÚJO, 2017).  

Em relação à décima primeira hipótese, empresas do setor de saúde doam mais 

recursos aos municípios com gastos anuais superiores de saúde e saneamento básico. Sendo 

assim, como a doação eleitoral vem sendo utilizada para a busca por acesso e influência, 

espera-se que empresas do setor de saúde interessadas em prover serviços e bens à 

administração pública local escolham financiar disputas eleitorais em municípios com maior 

capacidade de realizarem gastos na gestão dos equipamentos públicos de saúde e aquisição 

de medicamentos, produtos e serviços de saúde. Sendo assim, espera-se a associação positiva 

entre o maior gasto público com saúde e a doação das empresas deste setor. 

 

Metodologia 

Neste estudo sobre os fatores associados ao financiamento eleitoral do setor de saúde 

nas eleições municipais brasileiras, as arrecadações de campanhas serão todas as doações 

auferidas pelo candidato, diretórios partidários ou comitê financeiro, a partir de recursos 

financeiros ou bens e serviços estimáveis doados pelas empresas do setor de saúde, segundo 

registros na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). Para fins de análise, serão desconsiderados os recursos 

próprios e recebidos por pessoas físicas; partidos políticos e outros candidatos; financiamento 

público; arrecadação pela venda de bens, serviços ou organização de eventos; e receita de 

aplicações financeiras das contas bancárias de campanha. 

Serão analisados os dados das eleições municipais majoritárias e proporcionais entre 

2004 e 2012 para os cargos de prefeitos e vereadores, quando as doações empresariais eram 

permitidas. Os dados são provenientes de diferentes fontes de dados, como o Repositório de 

Dados Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o CepespData. Subsidiariamente, 

para composição das variáveis explicativas e controle, serão utilizados dados das eleições 

gerais de 2002 a 2014, do Censo populacional de 2010 e Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do 
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), e das finanças públicas municipais informada pelo 

Ministério da Economia. 

A relação das empresas pertencentes ao setor de saúde, identificadas pelo Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), será obtida pelo Registros de Estabelecimentos e 

Produtos da ANVISA – a partir das empresas produtoras, comercializadoras e distribuidoras 

de medicamentos, medicamentos especiais e produtos de saúde – e pelo Sistema de Cadastro 

de Operadoras (CADOP) da ANS. 

Com o objetivo de garantir a maior robustez à análise dos dados e a identificação das 

características do financiamento eleitoral, o estudo fará uso da análise estatística, a partir da 

estatística descritiva e modelos de regressões multivariadas, para identificação dos principais 

padrões de financiamento eleitoral do setor, e de estudos de casos, que permitirão 

exemplifica-los e destacar outras variáveis importantes, mas não possíveis de serem 

observados a partir dos grandes agrupamentos de casos. A seguir, será detalhado como as 

bases de dados com as principais informações foram manipuladas. 

 

Bases eleitorais e prestações de contas partidárias13 

As bases de resultado eleitoral oferecidas pelo CepespData foram utilizadas para a 

identificação dos candidatos e partidos participantes, os representantes eleitos e outras 

variáveis relacionadas à disputa política. As bases de arrecadação oferecidas pelo TSE são 

separadas em três tipos, conforme o destino da doação: (i) recursos diretos às candidaturas 

(disponíveis desde 2004); (ii) recursos disponíveis aos comitês financeiros, que organizam 

as finanças de campanha das candidaturas de uma certa região (disponíveis nas eleições 

municipais de 2004 a 2012); e (iii) recursos disponibilizados aos partidos políticos pelos 

diretórios regionais e nacionais (disponíveis somente a partir de 2012). 

Algumas alterações foram realizadas nos dados inicialmente publicados pelos TSE, 

tais como: identificação do partido do prefeito e governador em exercício e dos casos 

                                                 
13 É importante notar que, como com quase todos os bancos de dados, foram encontrados diversos desafios, tais 
como: a perda de registros durante o processamento dos dados; a não declaração de fontes ilegais provenientes 
da corrupção; a não declaração de arrecadação pelos candidatos; a mensuração de bens e serviços estimáveis 
de forma não condizente ao valor de mercado; o erro de preenchimento das prestações de contas pelos 
candidatos, comitês financeiros e órgãos dos partidos políticos; e a falta de transparência e omissão na 
divulgação dos relatórios e informações detalhadas dos registros. Apesar de não ser possível declarar a plena 
exatidão das informações, as informações declaradas são oficiais, transparentes e refletem as melhores 
disponíveis para os estudos sobre o financiamento eleitoral no Brasil. 
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classificados como doações realizadas por empresas. Os valores das doações realizadas em 

2004 e 2008 foram corrigidos pela inflação no período para que pudessem ser comparáveis 

com o pleito de 2012 (valor de referência). Foi utilizado o IPCA anual para correção dos 

valores conforme o ano da doação até o último pleito analisado pelo estudo (ou seja, 2012). 

A identificação das empresas doadoras foi feita pela classificação do tipo de receita e 

CNPJ/CPF do doador, conforme bases de dados disponibilizadas pelo TSE. Foram 

considerados como doadores empresariais os casos de doações identificadas como ‘Recurso 

de Pessoas Jurídicas’; e nos casos não discriminados, utilizou-se o seguintes critérios: (i) se 

o registro faziam menção ao número do partido do doador, a contribuição foi classificada 

como doação feita por partido político ou outro candidato14; (ii) se o CNPJ/CPF doador fazia 

menção a algum doador partidário, o registro foi classificado como doação de partido ou 

outro candidato; e (iii) nos demais casos de CNPJ, o registro foi identificado como ‘Recurso 

de Pessoas Jurídicas’. 

As bases das eleições gerais entre 2002 e 2012 foram utilizadas para identificar as 

empresas doadoras nestes pleitos e na identificação do partido dos governadores eleitos e em 

exercício no momento das eleições municipais15. Para a identificação do partido do prefeito 

em exercício e a incumbência dos candidatos nas eleições de 2004, utilizou-se a base das 

eleições municipais de 2000. 

 

Base das empresas do setor de saúde 

Para a construção da relação de empresas do setor de saúde e o seu relacionamento 

com as bases de dados eleitorais fornecidas pelo TSE e CepespData, o presente estudo contou 

com as ajudas de Lucas Falcão (bolsista FAPESP TT3 2019/00603-3) e Guilherme A. Russo, 

responsáveis pela construção da base de dados analisada na dissertação, e o apoio da Rede 

de Pesquisa Aplicada da Fundação Getulio Vargas. A presente dissertação faz parte do 

projeto financiado pela FAPESP (2015/18604-5) e sua contribuição será a compreensão dos 

fatores pela perspectiva das empresas doadoras do setor de saúde e como elas influenciam a 

dinâmica política local (FAPESP 2019/01876-3). 

                                                 
14 Quase todos os casos indicavam partidos políticos dissolvidos, como por exemplo o PRONA. 
15 Foram observados seis casos de governadores eleitos que mudaram de legendas durante o mandato: Rosinha 
Garotinho (PSB para PMDB em RJ), Flamarion Portela (PSL para PT em RR) e Marcelo Miranda (PFL para 
PMDB em TO) eleitos em 2002; Blairo Maggi (PPS para PR em MT) em 2006; Raimundo Colombo (DEM 
para PSD em SC) e Omar Aziz (PMN para PSD em AM) eleitos em 2010. 
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As informações das empresas do setor de saúde foram consolidadas a partir de 

ferramenta de mineração de dados do programa R Studio na consulta da ANVISA16 de 

Funcionamento de Empresas que produzam, comercializam ou distribuam medicamentos. A 

informações das operadoras de saúde estão disponíveis no CADOP, disponível no Portal 

Brasileiro de Dados Abertos nas consultas de Operadoras de Planos de Saúde Ativas17 e 

Canceladas18. Para fins do estudo, foram desconsideradas as operadoras da modalidade 

autogestão – entidades que operam serviços de assistência à saúde de empregados ativos, 

aposentados, pensionistas ou ex-empregados de uma ou mais empresas ou entidade de 

classes, fundações e sindicatos –, pois consideram empresas de outros setores econômicos e 

a operação de planos de saúde não é uma de suas atividades de negócio. 

O principal desafio para elaboração da relação das empresas do setor de saúde está 

relacionado com as limitações impostas pela consulta da ANVISA para a extração das 

informações. Ela não permite que muitas ocorrências sejam processadas, bloqueiam 

comportamento suspeitos dos usuários e muitos registros precisam ser consultados e 

consolidados. Para que a mineração de dados fosse possível, o pesquisador Lucas Falcão 

processou as consultas, a partir das diferentes unidades federativas (UFs), tipo de produto 

registrado e descrição da atividade da empresa. A operacionalização da mineração de dados 

demora dias, a ocorrência de erros são frequentes e exigem a revisão e reprocessamento das 

etapas já concluídas. 

Além do desafio acima, os dados disponibilizados pela ANVISA, apesar de oficiais, 

apresentam viés de seleção, pois somente consideraram os estabelecimentos e produtos 

registrados pela ANVISA. Apesar das deficiências, a relação listada pela ANVISA é um bom 

parâmetro para identificação das empresas do setor de saúde, pois a regulação da vigilância 

sanitária exige que todos os estabelecimentos ligados ao setor de medicamentos e produtos 

de saúde tenham registro neste órgão. 

Para fins de classificação e menção nos próximos capítulos, as empresas cadastradas 

na ANS serão chamadas de operadoras de planos de saúde ou operadoras de saúde; aquelas 

                                                 
16 ANVISA. Consultas. Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/. Último acesso em 30 de junho de 
2021. 
17 Portal Brasileiro de Dados Abertos. Operadoras de planos de saúde Ativas. Disponível em: 
http://dados.gov.br/dataset/operadoras-de-planos-privados-de-saude. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
18 Portal Brasileiro de Dados Abertos. Operadoras de planos de saúde Canceladas. Disponível em: 
http://dados.gov.br/dataset/operadoras-de-planos-de-saude-com-registro-cancelado. Último acesso em 30 de 
junho de 2021. 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/
http://dados.gov.br/dataset/operadoras-de-planos-privados-de-saude
http://dados.gov.br/dataset/operadoras-de-planos-de-saude-com-registro-cancelado
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registradas na ANVISA serão denominadas empresas de medicamentos e (produtos de) 

saúde; e o conjunto delas será as empresas do setor (ou indústria) de saúde. 

 

Outras bases 

As principais informações demográficas dos municípios foram coletadas do IBGE, 

tais como: as informações municipais do rendimento mensal média dos habitantes acima de 

21 anos e percentual de população urbana foram extraídas a partir do Censo 2010; e a 

população dos municípios foi obtida pela projeção anual de população dos municípios. 

O IDHM foi obtido a partir do ranking municipal do Atlas do Desenvolvimento 

Humano do Brasil, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e o PNUD com os dados de educação, saúde e rendimentos do 

Censo 2010. 

Por fim, as despesas municipais anuais de saúde e saneamento foram coletadas a 

partir de informações da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que são 

disponibilizadas pelo IPEA Data. 

 

Modelo de regressão multivariada 

 Este estudo está em linha à recomendação de Mancuso (2015) em relação aos estudos 

sobre determinantes do financiamento eleitoral e aborda as receitas eleitorais recebidas pelos 

candidatos e partidos como variável dependente de modelos multivariados. A variável 

dependente será a soma das doações recebidos pelos candidatos (ou partidos) pelas empresas 

do setor de saúde na eleição, por empresa, transformado em escala logarítmica (log). A 

variável permite que seja identificado as empresas que mais doam aos candidatos e partidos, 

bem como as suas preferências. Além disso, para fins de controle do doador em diferentes 

disputas eleitorais e, portanto, minimizar os efeitos de sua variação, a variável CNPJ será 

utilizada como efeito fixo do modelo. 

Com o intuito da melhor compreensão do financiamento eleitoral pelo setor de saúde, 

serão abordadas outras duas variáveis dependentes: a variável dummy que identifica os 

candidatos (ou partidos) beneficiados com algum recurso eleitoral do setor de saúde; e a soma 

das contribuições eleitorais do setor de saúde recebidas pelos candidatos (ou partidos). Os 

modelos que utilizam essas variáveis dependentes buscam, respectivamente, identificar a 

probabilidade de um candidato (ou partido) ser beneficiado e com quanto recurso do setor. 
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O quadro 1 consolida as principais características do desenho de pesquisa a ser 

aplicado no estudo. 

 
Quadro 1 – Desenho de pesquisa 

População Empresas do setor de saúde 

Vaiáveis 

- VD: Log valor doado pela empresa (i) na eleição municipal (t) ao (i) município, (ii) partido 
por município ou (iii) candidato (x); dummy dos muicípios, candidatos ou partidos 
beneficiados com recurso eleitoral do setor de saúde; Log valor das contribuições eleitorais do 
setor de saúde recebidas pelos muicípios, candidatos ou partidos 
- VIs: empresa S/A, empresa operadora de plano de saúde, doação em mais de uma eleição 
municipal, doação na eleição geral, município do pleito é sede da empresa, incumbência, 
ideologia, partido da coalizão nacional, partido do prefeito em exercício, partido do 
governador em exercício, população e gasto municipal com saúde e saneamento 
- Efeito fixo: CNPJ, UF ou código do município, quando necessário 
- Controles: ano da eleição, renda média mensal, taxa de urbanização e IDHM 

Hipóteses 

H1: empresas registradas como sociedade anônimas realizam doações maiores do que as 
demais empresas 
H2: operadoras de saúde realizam doações maiores em relação às empresas de medicamento e 
saúde 
H3.1: empresas que doaram para mais de uma eleição municipal doam mais recursos que 
aquelas que somente doaram em um pleito entre 2004 e 2012 
H3.2: empresas que doaram para as eleições gerais entre 2002 e 2014 realizam doações 
maiores nas eleições municipais 
H4: empresas do setor de saúde são mais prováveis de doam para disputas dos municípios em 
que possuem sede de suas empresas 
H5: empresas do setor de saúde doam valores maiores aos candidatos incumbentes do que aos 
desafiantes 
H6: empresas da indústria de saúde doem valores maiores ao candidatos e partidos de ideologia 
de direita 
H7: empresas da indústria de saúde doem valores maiores ao candidatos e partidos que fazem 
parte da coalizão de governo nacional 
H8: empresas do setor de saúde realiza contribuições eleitorais maiores aos candidatos do 
mesmo partido do prefeito em exercício, em relação aos demais 
H9: empresas da indústria de saúde faça contribuições eleitorais maiores aos candidatos do 
mesmo partido do governador em exercício, em relação aos demais 
H10: empresas do setor de saúde doam valores maiores aos municípios com número superior 
de habitantes 
H11: empresas do setor de saúde doam valores maiores aos municípios com maiores gastos 
anuais com saúde e saneamento básico 

Técnicas 
estatísticas Estatística descritiva, teste T, análise de variância (ANOVA) e regressão multivariada 

Fonte: Elaboração própria 
 

Os modelos de regressão multivariada analisarão a correlação dos fatores associados 

ao financiamento eleitoral em relação à três grupos de variáveis dependentes relacionadas 

ao: valor doado pela empresa (i) na eleição municipal (t) ao (i) município, (ii) partido por 

município ou (iii) candidato (x). Quando a regressão se referir aos municípios, serão 

utilizadas as variáveis dependentes demográficas e empresariais; no caso dos partidos por 

município, as empresariais e as político-partidárias; e para os candidatos, as variáveis 

empresariais e políticas. 
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Ademais, para cada grupo de variável dependente, serão desenvolvidas três 

regressões em função dos fatores, variáveis independentes, a saber: 

 

(A) Relação do valor doado pela empresa (i) na eleição municipal (t) ao município, partido  

por município ou candidato (x). Neste caso, os efeitos individuais dos municípios, partidos e 

candidatos são considerados variáveis aleatórias e independentes, enquanto os efeitos das 

variáveis empresariais serão fixos. 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑌𝑌itx) =  𝛽𝛽0 + Σ𝑗𝑗=1𝑘𝑘 𝛽𝛽j ∗ 𝑋𝑋jitx + 𝑐𝑐2 ∗ I2i + ⋯+ 𝑐𝑐n ∗ Ini +  𝜀𝜀it. [Com efeito fixo] 

 

(B) Probabilidade de município, partido por município ou candidato (x) ser beneficiado por 

recurso do setor de saúde na eleição municipal (t). Nas regressões relacionadas aos partidos 

por município ou candidatos, os efeitos dos municípios (y) serão fixos. 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑝𝑝xt) =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ 𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2 ∗ 𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝛽z ∗ 𝑋𝑋z +  𝜀𝜀xt. [Sem efeito fixo] 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑝𝑝xt) =  𝛽𝛽0 + Σ𝑗𝑗=1
𝑘𝑘  𝛽𝛽j ∗ 𝑋𝑋jitx + 𝑐𝑐2 ∗ I2i + ⋯+ 𝑐𝑐n ∗ Iny + 𝜀𝜀xt. [Com efeito fixo] 

 

(C) Relação do valor do setor de saúde arrecadado pelo município, partido por município ou 

candidato (x) na eleição municipal (t). Nas regressões relacionadas aos partidos por 

município ou candidatos, os efeitos dos municípios (y) serão fixos 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑊𝑊xt) =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ∗ 𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2 ∗ 𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝛽z ∗ 𝑋𝑋z +  𝜀𝜀xt [Sem efeito fixo] 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑊𝑊xt) =  𝛽𝛽0 + Σ𝑗𝑗=1
𝑘𝑘  𝛽𝛽j ∗ 𝑋𝑋jitx + 𝑐𝑐2 ∗ I2i + ⋯+ 𝑐𝑐n ∗ Iny +  𝜀𝜀xt [Com efeito fixo] 

 

As variáveis independentes foram categorizadas em três blocos: (a) empresarial; (b) 

político; e (c) demográfico. Conforme abaixo: 

 

Variável dependente 

Y (doação da empresa do setor de saúde): valor doado ao município (ou partido por 

município ou candidato), por eleição (t) e empresa do setor de saúde (i). 

p (dummy do recebimento de doação pelo município, partido por município ou 

candidato: valor 0 para município (ou partido por município ou candidato) que não recebeu 

doação do setor de saúde; e 1 para município (ou partido por município ou candidato) 

beneficiado. 
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W (doação recebida pelo candidato ou partido): valor recebido pelo candidato (ou 

partido) das empresas do setor de saúde. 

Efeito fixo 

c: efeito fixo. 

Variáveis independentes empresariais 

X1 (empresa S/A): variável do tipo dummy, sendo 1 as empresas cuja razão social faz 

menção aos termos “sociedade anônima”, “S/A” ou “S.A”. 

X2 (empresa operadora de plano de saúde): variável do tipo dummy, sendo 1 as 

empresas cadastradas no CADOP da ANS. 

X3 (doação em mais de uma eleição municipal): variável do tipo dummy, sendo 1 as 

empresas de saúde, entre as eleições municipais de 2004 e 2012, realizaram contribuições 

em dois ou mais anos. 

X4 (doação na eleição geral): variável do tipo dummy, sendo 1 as empresas de saúde, 

entre as eleições gerais de 2002 e 2014, realizaram contribuições em ao menos um dos anos. 

X5 (município do pleito é sede da empresa): variável do tipo dummy, sendo 1 as 

doações das empresas de saúde cujo município do pleito é o mesmo da sede da empresa, 

conforme cadastrado nas bases da ANS e ANVISA. 

Variáveis independentes políticas 

X6 (incumbência): variável do tipo dummy, sendo 1 aos candidatos a vereadores ou 

prefeitos que tinham sido eleitos no pleito anterior. Tendo em vista que o sistema eleitoral 

brasileiro somente permite a reeleição consecutiva de cargos executivos uma vez, optou-se 

por considerar como uma incumbência mais fraca, os casos que o partido do candidato a 

prefeito é o mesmo do eleito na eleição anterior no município. 

X7 (ideologia): variável com três categorias de ideologia partidária (esquerda, centro 

e direita). A classificação da ideologia dos partidos baseou-se nos estudos de Zucco Jr. e 

Lauderdale (2011), de Mancuso et al. (2016) e de Maciel, Alarcon e Gimenes (2017). 

X8 (partido da coalizão nacional): variável do tipo dummy, sendo 1 ao partido 

participante da coalizão do governo nacional no ano da eleição. A classificação baseou-se 

nos estudos de Zucco Jr. e Lauderdale (2011) e de Mancuso et al. (2016). 

X9 (partido do prefeito em exercício): variável do tipo dummy, sendo 1 ao partido do 

prefeito eleito no pleito anterior. 
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X10 (partido do governador em exercício): variável do tipo dummy, sendo 1 ao partido 

do governador em exercício. Para composição desta variável, considerou-se os casos de 

trocas de legendas durante o mandato. 

Variáveis independentes demográficas 

X11 (população): faixas de população, conforme agrupamento utilizado pelo IBGE 

para os agrupamentos populacionais dos municípios, foram obtidas a partir da expectativa 

anual da população dos municípios, conforme informações do IBGE. As faixas populacionais 

utilizadas são: (a) 1 a 2 mil habitantes; (b) 2.001 a 5 mil habitantes; (c) 5.001 a 10 mil 

habitantes; (d) 10.001 a 20 mil habitantes; (e) 20.001 a 50 mil habitantes; (f) 50.001 a 100 

mil habitantes; (g) 100.001 a 500 mil habitantes; (h) acima de 500 mil habitantes. 

X12 (Log do gasto municipal com saúde e saneamento): transformação logarítmica da 

variável contínua em reais que indica o gasto anual do município com despesas de saúde e 

saneamento básico. 

Variáveis de controle 

X13 (IDHM): variável contínua de 0 (baixo índice de desenvolvimento) a 1 (alto 

desenvolvimento), calculada com base nas informações do Censo 2010 do IBGE pelo PNUD. 

O índice é formado por diversos indicadores e calcula o desenvolvimento humano do 

município, conforme parâmetros de saúde, renda e educação. A variável busca controlar 

outras características municipais que possam impactar na relação entre as variáveis. 

X14 (renda média mensal): variável contínua que indica a renda mensal média dos 

cidadãos de um município, conforme dados do Censo 2010. Para utilização no modelo de 

regressão, a variável foi transformada em escala logarítmica de base 10 (log10). A teoria 

observa que a relação negativa entre a riqueza dos distritos e o gasto por eleitor (SAMUELS, 

2001c). Os eleitores em municípios mais ricos seriam menos suscetíveis às práticas 

clientelistas e, portanto, há menos incentivo para os candidatos e partidos alocarem mais 

recursos em tais práticas. 

X15 (taxa de urbanização): variável contínua de 0% a 100% que indica o percentual 

de população urbana do município, conforme dados do Censo 2010. Samuels (2001c) associa 

a maior taxa de urbanização com o maior gasto por eleitor nos distritos. O custo para que os 

eleitores da cidade sejam cooptados a votar em um candidato é maior do que nas áreas rurais 

e há incentivos para que partidos e candidatos arrecadem mais recursos de campanha e 

busquem o apoio dos doadores empresariais. 
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X16 (ano): variável que indica o ano da eleição analisada e busca controlar os efeitos 

das diferentes eleições na relação entre as demais variáveis. 

 

Estudos de casos 

Neste estudo, casos múltiplos serão utilizados para exemplificar as principais 

conclusões observadas pelos modelos de regressões multivariadas e na categorização dos 

padrões de financiamentos eleitoral das empresas do setor de saúde. A escolha dos casos 

analisados foi feita a partir da identificação dos principais empresas doadoras, municípios e 

candidatos beneficiados, segundo o montante de recursos eleitorais doados ou recebidos. 

No caso das principais empresas, inicialmente, foram levantadas as vinte principais 

doadoras, por CNPJ, mas selecionou as trezes organizações que atuam primordialmente da 

indústria de saúde e a principal doadora, que apesar de não ser uma empresa primordialmente 

de saúde, tem um perfil diferente das outras analisadas. 

Em relação aos casos dos municípios cujas candidaturas mais arrecadaram recursos 

eleitorais do setor de saúde, foram levantadas as dez principais e selecionou os três 

municípios, cuja a população é inferior a 500 mil habitantes e não são capitais. Tratam-se de 

casos emblemáticos e que fogem do padrão de capitais estaduais populosas, que geralmente 

são os casos preferidos para o financiamento eleitoral dos partidos políticos e das empresas.  

Por fim, foram selecionados os dez principais candidatos beneficiados com recursos 

do setor de saúde, todos concorrentes ao cargo de prefeitos, e o principal candidato a 

vereador, que apresenta um perfil incomum e que se assemelha ao do principal prefeito.  

Quanto aos instrumentos de pesquisas, foi utilizada a coleta de dados secundários, 

tais como as informações obtidas nos endereços eletrônicos das empresas e suas subsidiárias, 

e na busca por notícias veiculadas a partir de 2000 em três dos principais jornais brasileiros 

– Folha de São Paulo, O Globo e Valor Econômico – e no buscador Google Notícias. As 

palavras-chave utilizadas foram: o nome da empresa, subsidiárias e grupos econômicos; o 

nome dos sócios, fundadores e principais executivos; nome dos municípios e ano das 

eleições; nome dos candidatos e partido. Também foram utilizadas duas ou mais palavras-

chaves. Por fim, quando um fato relevante era encontrado – por exemplos, denúncia de 

envolvimento do candidato ou da empresa com atos de improbidade administrativa e 

corrupção – novas buscas com termos específicos do evento eram feitas para sua melhor 

compreensão. 
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A coleta de informações pelas fontes secundárias19, em conjunto com a análise 

estatística e as regressões multivariadas dos dados quantitativos do financiamento eleitoral, 

permite o uso de múltiplas fontes de evidência e triangulação dos dados para a descrição dos 

casos com as principais informações e a categorização dos padrões de financiamentos 

eleitoral das empresas do setor de saúde nas eleições municipais. 

Finalmente, todo o material coletado foi organizado em tabelas que detalhavam os 

casos, a partir das hipóteses definidas a partir da revisão de literatura e elencadas no início 

do capítulo. Com o intuito de analisar as particularidades dos casos, foram consideradas as 

interações das empresas doadoras, e dos candidatos, partidos e municípios beneficiados pelo 

setor de saúde. A análise e a identificação dos padrões foram feitas a partir da análise 

individual e conjunta dos casos. 

Os próximos dois capítulos irão explorar a análise dos fatores associados ao 

financiamento eleitoral, citados anteriormente. O seguinte abordará os relacionados ao setor 

de saúde, e o posterior analisará aqueles relacionados às variáveis políticas e demográficas. 

  

                                                 
19 Inicialmente, havia o interesse de realizar coleta de dados primários, mas devido à sensibilidade do tema, aos 
impedimentos da pandemia para a realização de entrevistas presenciais e ao curto prazo para a realização do 
estudo de mestrado, não foi possível realizar a pesquisa de campo e entrevistas com os dirigentes das principais 
empresas doadoras e candidatos beneficiados com doações das empresas do setor de saúde 
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4. Quem são os principais doadores do setor de saúde no financiamento das eleições 

municipais? 

Este capítulo tem como objetivo a compreensão da importância do setor de saúde 

como doador nas eleições municipais brasileiras e identificar quais características 

empresariais influenciam o financiamento eleitoral das empresas do setor de saúde nas 

eleições municipais. A partir do teste das hipóteses empresariais estudadas neste capítulo, 

espera-se que, em média, o valor anual doado seja maior nos casos das disputas que ocorram 

no município-sede da empresa, de doadores do tipo sociedade anônima e com experiência 

como doador nas eleições municipais e gerais. Em geral, são exceções os estudos que 

consideram as variáveis empresariais para explicar a distribuição de recursos nas eleições. 

Conforme será detalhado a seguir, as análises permitem a conclusão que o maior porte 

e a prática recorrente como doadora influenciam para as empresas do setor de saúde, 

sobretudo de capital nacional, realizem contribuições eleitorais maiores. Além disso, os 

estudos de casos indicam que não há um único perfil de doação, mas padrões razoavelmente 

diferentes conforme três parâmetros de análise: (a) o montante anual doado por elas, (b) pelo 

destino das doações – os casos indicam que a distribuição das doações aos diretórios 

partidários nacionais e estaduais é diferente da feita aos candidatos, comitês financeiros de 

campanhas e diretórios municipais – e (c) pela concentração ou dispersão das doações entre 

empresas do grupo econômico e dentre os candidatos e partidos beneficiados. 

O capítulo será dividido em duas partes. Primeiro, serão analisadas (i) a relevância 

do setor de saúde como doadora nas eleições municipais de 2004 a 2012; (ii) as principais 

características dos doadores do setor de saúde; e (iii) a influência dos fatores setoriais ao 

financiamento eleitoral municipal. Na segunda parte, será feito um breve perfil das principais 

empresas de saúde doadoras nas eleições municipais, a partir do perfil de doação dos 

principais doadores do setor de saúde. 

 

4.1 Panorama das doações do setor de saúde 

A maioria dos estudos brasileiros sobre o financiamento eleitoral brasileiro adotam a 

perspectiva da demanda dos recursos eleitorais pelos candidatos e partidos beneficiados 

(CERVI et al., 2015; ARAÚJO; SILOTTO; CUNHA, 2015; MANCUSO et al., 2016; SILVA 

& CERVI, 2017). Dentre eles, são exceções aqueles que consideram as variáveis 

empresariais para explicar a distribuição de recursos entre os candidatos. O presente capítulo, 
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em contraste a maioria dos estudos, abordará os fatores a partir da perspectiva das empresas 

doadoras e das variáveis setoriais e empresariais. 

Em geral, quando abordados os setores econômicos no financiamento eleitoral, os 

estudos destacam a importância dos setores de construção, indústria pesada e financeiro como 

principais doadores aos candidatos e partidos (SAMUELS, 2001a; MANCUSO, 

HOROCHOVSKI, CAMARGO, 2016; SANTOS, 2020)20. Segundo estudo de Ribeiro et al. 

(2017), dentre as vinte maiores empresas doadoras aos candidatos nas eleições de 2004, com 

doações superiores a R$ 894 mil reais, cinco eram da construção civil e sete eram indústrias; 

em 2008, doações a partir de R$ 1,5 milhão de reais, cinco eram empresas da construção civil 

e três indústrias; e em 2012, doações a partir de R$ 1,4 milhões de reais, três eram da 

construção civil e nove indústrias. No caso das empresas do setor de saúde e considerando 

as doações aos comitês financeiros e diretórios partidários, nove empresas doaram mais de 

R$ 1 milhão de reais – com destaque para a Coimbra (R$ 9,3 milhões), farmacêuticas Hypera 

e União Química (R$ 4,4 e 1,8 milhões), hospitais Santa Paula e Nove de Julho (R$ 2,5 e 1,8 

milhões), e operadoras Amil e Unimed do Brasil (R$ 2,1 e 1,1 milhões) em 2012. 

Apesar do baixo ativismo eleitoral quando comparado aos setores de outras atividades 

econômica (ARAÚJO; SPECK, 2019), algumas das empresas do setor de saúde estão dentre 

os principais financiadores eleitorais brasileiros. Segundo Ribeiro, Araújo e Araújo (2017), 

a Coimbra Importação e Exportação Ltda foi a quinta principal empresa doadora nas eleições 

de 2012; e a Amil Assistência Médica Internacional S/A foi a décima-quinta em 2014. Além 

disso, Scheffer e Bahia (2011, 2013 e 2015) destacam o interesse do setor de saúde em 

estabelecer conexões políticas devido à forte intervenção do governo na distribuição de 

subsídios, regulação de preços e regulação econômica no setor, por exemplo. 

As análises a seguir contribuem, a partir da análise das empresas do setor de saúde, 

na compreensão de algumas indagações não respondidas pela literatura sobre financiamento 

eleitoral – tais como: quais motivos podem explicar o interesse de algumas empresas no 

financiamento eleitoral, e como as características setoriais e empresariais podem influenciar 

o comportamento das empresas e sua decisão de contribuição. 

                                                 
20 Nestes estudos, o setor de saúde, apresenta aproximadamente 1% das doações dentre os setores analisados. 
Neste estudo, a participação do setor de saúde nas eleições municipais é 2,8% em valor e suas empresas doam, 
em média, valores superiores aos dos demais setores, mas as metodologias de classificação das empresas de 
saúde em todos os estudos são diferentes. A maioria dos estudos utilizam a subclasse do CNAE das empresas 
doadoras para classificação setorial e o presente estudo considerou os cadastros das empresas na ANVISA e 
ANS.  
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Conforme a tabela 1, apesar de representar apenas 1,6% das empresas doadoras 

(1.917 casos), o setor de saúde é responsável por contribuir com 2,8% do valor doados (R$ 

50,8 milhões de reais) pelas empresas nas eleições municipais de 2004 a 2012. Portanto, em 

média, o setor de saúde realiza doações anuais maiores que ao observado por outras 

empresas. 

Quando analisado o valor anual das doações, temos que as empresas de saúde (�̅�𝑥 = 

R$ 42,8 mil) contribuem em média com um valor 73% superior aos dos demais setores (�̅�𝑥 = 

R$ 24,6 mil), sendo essa diferença estatisticamente significante, conforme o teste T (t = -

3,4008, p-valor = 0,001). As médias superiores das doações eleitorais anuais das empresas 

do setor de saúde podem ser observadas quando discriminadas as receitas eleitorais dos 

candidatos (R$ 33,8 mil contra R$ 17,3 mil dos demais setores) e comitê financeiros (R$ 

41,7 mil e R$ 26,7 mil), entretanto não dos partidos políticos (R$ 302,9 mil do setor de saúde 

e R$ 372,5 mil dos demais, sendo que a diferença estatisticamente não diferentes).  

 
Tabela 1 – Quantidade de empresas doadoras e valor doado para as campanhas municipais por setor nas eleições 
municipais (2004 a 2012) 

Tipo de 
beneficiado 

e setor 

Valor total doado por empresas  Valor anual doado por empresas 

Total doado 
(em R$) 

% 
R$ 

N 
empresa 

% 
N 

Valor 
médio 

(em R$) 
 

N 
doações 
anuais 

Mín. 
(em 
R$) 

Mediana 
(em R$) 

Máx. (em 
R$) 

Média 
(em R$) 

Desvio 
padrão 
(em R$) 

Candidatos 
Setor de 

saúde 
54.454.719 3,0 1.613 1,6 33.760  1.881 15 6.000 4.293.755 28.950 121.410 

Outros 
setores 

1.771.927.608 97,0 102.221 98,4 17.334  115.145 0 2.492 28.500.009 15.389 125.642 

Total 
candidatos 

1.826.382.327 100 103.834 100 -  117.026 - - - - - 

Partidos 
Setor de 

saúde 
19.689.096 2,2 65 2,7 302.909  65 150 99.000 4.306.000 302.909 677.756 

Outros 
setores 

885.163.823 97,8 2.376 97,3 372.544  2.376 0 20.000 81.665.000 372.544 2.549.547 

Total 
partidos 

904.852.919 100 2.441 100 -  2.441 - - - - - 

Comitês 
Setor de 

saúde 
23.818.111 3,1 571 2,0 41.713  636 10 7.633 4.966.432 37.450 207.425 

Outros 
setores 

756.375.925 96,9 28.297 98,0 26.730  30.831 0 5.000 5.750.512 24.533 116.233 

Total 
comitês 

780.194.036 100 28.868 100 -  31.467 - - - - - 

Geral 
Setor de 

saúde 
97.961.926 2,8 1.917 1,6 51.102  2.291 10 6.230 9.260.187 42.759 249.973 

Outros 
setores 

3.413.467.356 97,2 121.132 98,4 28.180  138.500 0 3.000 81.665.800 24.646 382.956 

Total geral 3.511.429.282 100 123.049 100 -  140.791 - - - - - 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 



49 

 

 

 

Apesar de poucas empresas contribuírem aos diretórios partidários (menos de 3,4% 

do total), o valor médio doado a eles é superior aos demais tipos de beneficiados e o 

comportamento dos respectivos doadores podem indicar similaridades em porte e disposição 

de doação entre as empresas. Nos casos das empresas do setor de saúde, foram doados, em 

média, R$ 302,9 mil reais aos diretórios partidários – vinte e uma vezes superior à média 

geral de R$ 42,8 mil – e ela é quinze vezes superior nos demais setores – sendo as médias 

iguais a R$ 372,5 mil e R$ 24,6 mil, respectivamente. Apesar dos dados referentes às doações 

aos diretórios partidários estarem disponíveis somente em 2012, observa-se que o acesso a 

eles é restrito e utilizado por doadores empresariais dispostos a contribuírem com mais 

recursos financeiros. 

Conforme outro ponto de destaque na tabela 1, o valor máximo doado pelas empresas 

do setor de saúde é inferior aos demais setores, que possuem uma maior quantidade absoluta 

de doadores com contribuições superiores a 1 milhão de reais. A principal empresa doadora 

do setor de saúde, a Distribuidora Coimbra Ltda, contribuiu com R$ 9,3 milhões de reais a 

um candidato e um comitê financeiro nas eleições municipais de 2012. Dentre as empresas 

dos demais setores, a maioria dos recursos foram doados aos diretórios partidários e 

destacam-se as construtoras Andrade Gutierres (R$ 81,7 milhões), OAS S.A (R$ 60 milhões), 

Queiroz Galvão S.A (R$ 54,3 milhões) e Camargo Corrêa (R$ 46,4 milhões), mas também a 

Mosaic Fertilizantes P&K Ltda (30,5 milhões), o Banco BMG S.A (R$ 28,7 milhões) e a JBS 

S.A (R$ 23,4 milhões). 

Durante o período de 2004 a 2012, observa-se o crescimento da importância das 

doações indiretas realizadas pelas empresas de saúde aos comitês financeiros e diretórios 

partidários. Segundo a tabela 2, foram doados R$97,9 milhões, sendo R$ 54,4 milhões 

recebidos pelas candidaturas (55,6%), R$23,8 milhões aos comitês financeiros (24,3%) e 

R$19,7 milhões (20,1%) pelos diretórios partidários21. No período, doações feitas pelo setor 

de saúde nas eleições municipais aumentaram 184% – foram doados R$ 21,1 milhões em 

2004, R$ 31,4 milhões em 2008 e R$ 60 milhões em 201222 – e o número de empresas 

doadoras aumentou 25%. Observa-se que não apenas mais empresas do setor de saúde 

                                                 
21 Nas eleições de 2004 e 2008 o TSE não exigia a prestação de conta dos recursos eleitorais auferidos pelos 
diretórios partidários. 
22 Os valores financeiros deste estudo foram corrigidos pela inflação, conforme índice IPCA-IBGE, e 
apresentam valor referência 2012. 
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contribuíram eleitoralmente, mas os valores doados aumentaram – sobretudo com o início do 

reporte pelo TSE das receitas dos diretórios partidários e a maior importância dos comitês 

financeiros nas eleições de 2012 (aumento de 179% do valor doado no período).  

Além disso, destaca-se que em 2012, os recursos doados pelo setor de saúde aos 

diretórios partidários representam 36%, referente a R$ 19,7 milhões, do valor doado naquele 

ano. As 65 empresas do setor de saúde (3,4% do total), que doaram aos diretórios partidários, 

contribuíram, em média, com um valor médio anual sete vezes superior ao observado aos 

candidatos e comitês financeiros. Alguns dos principais doadores no período, tais como as 

empresas Distribuidora Coimbra, Grupo Amil, Hypera S/A e União Química, passaram a 

doar valores mais expressivos a partir de 2012.  

 
Tabela 2 - Quantidade, volume e valor médio de recursos doados pelas empresas de saúde por tipo de entrada 
nas eleições municipais (2004 a 2012), valores atualizados 2012 em reais 

Beneficiário 
da doação 

Quantidade de doadores  Valor total (em milhão R$)  Valor médio (em mil R$) 
2004 2008 2012 ∑ ∆  2004 2008 2012 ∑ ∆ Variação  2004 2008 2012 ∑ ∆ 

Empresas de saúde 
Candidatos 528 652 701 1.613 33%  14,8 17,1 22,6 54,5 56% 53%  28,0 26,2 32,2 33,8 15% 

Partidos 0 0 65 65 0%  0 0 19,7 19,7 20% 0%  0 0 302,9 302,9 0% 
Comitês 217 206 213 571 -2%  4,6 6,5 12,8 23,8 24% 179%  21,0 31,4 60,0 41,7 185% 

Total 676 771 844 1.917 25%  19,4 23,5 55,0 98,0 100% 184%  28,7 30,5 65,2 51,1 128% 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Apesar da maioria dos recursos ainda serem destinados diretamente aos candidatos, 

observa-se que o aumento mais expressivo das doações aos comitês financeiros e diretórios 

partidários (em 2012, eles representaram 59% do valor doado). Conforme o gráfico 1, os 

valores médios anuais doados pelas empresas por tipo de beneficiado variam e a diferença é 

maior e estatisticamente significativa aos diretórios partidários estadual/distrital e nacional, 

em relação aos demais23. A média dos diretórios nacionais e estaduais (R$ 495 mil e R$ 

163,2, respectivamente) é mais de 5 vezes superior aos dos candidatos (�̅�𝑥 = R$ 28,9 mil), 

comitês financeiros (�̅�𝑥 = R$ 37,4 mil) e diretórios municipais (�̅�𝑥 = R$ 35,7 mil). 

 

                                                 
23 A análise ANOVA sugere que ao menos um dos grupos é estatisticamente diferente dos demais (F = 52.377 
e p-valor = 0,000) e sugere que a média das doações realizadas aos diretórios partidários nacionais e estaduais 
são maiores que as demais. O teste T comprova que somente elas são estatisticamente diferentes em relação às 
demais. 
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Gráfico 1 – Valor anual doado pelas empresas de saúde (valores em R$ e em escala logarítmica) por tipo de 
beneficiário nas eleições municipais (2004 a 2012) 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

A receita média anual superior e o predomínio das principais empresas doadoras 

dentre as contribuições eleitorais aos diretórios partidários indicam a possibilidade de as 

variáveis operarem de forma distinta nas doações aos diretórios partidários nacionais e 

estaduais. Por um lado, as respectivas empresas doadoras, na maioria dos casos, contribuem 

com valores maiores e menos desiguais entre elas – possivelmente são empresas com perfil 

mais parecidos entre si. Além disso, conforme será abordado no próximo capítulo, algumas 

variáveis do financiamento eleitoral associadas aos casos dos diretórios partidários estaduais 

e nacionais estão mais fortemente associadas às eleições gerais do que municipais. 

Até o momento, as empresas de saúde foram discutidas como um bloco único, mas, 

quando analisamos os valores doados por empresas, a elevada desigualdade e concentração 

das doações são observadas. Isto é, poucas empresas são responsáveis pela maioria, em valor, 

das receitas eleitorais destinadas aos candidatos. Consequentemente, poucos doadores são 

responsáveis pela contribuição de milhões de reais, enquanto a maioria das empresas doam 

valores menores, entre centenas e R$10 mil reais. A seguir, serão analisadas as doações do 

setor de saúde a partir das empresas e suas características. 

 

4.1.1 Quais são as empresas de saúde que doam? 

As empresas de saúde analisadas no presente estudo podem ser classificadas como 

empresas produtora, distribuidora ou comercializadora de medicamentos e produtos de saúde 

com registro na Anvisa, e como operadora de saúde com registro na ANS. 

No Brasil, as operadoras de planos de assistência à saúde são responsáveis pela 

prestação direta de serviço ou pela cobertura de custos assistências de saúde aos clientes, 

mediante pagamento à operadora contratada e/ou o reembolso ao prestador do serviço 
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médico, hospitalar e odontológico. A modalidade mais comum é de medicina (e odontologia) 

de grupo, que comercializam planos de saúde (e odontológicos) a partir do uso de estrutura 

própria e contratada para fornecer a prestação dos serviços. Outras importantes modalidades 

são as cooperativas de grupo, a filantropia, administradoras e as seguradoras especializadas. 

As cooperativas médicas são organizações do tipo cooperativas, sem fins lucrativos 

e formadas a partir da associação de pessoas para comercialização de planos de saúde ou 

odontológicos, construção de rede própria de atendimento e contratação de terceiros. A 

Unimed, associação de médicos, é a maior cooperativa médica do Brasil e o Sistema Unimed 

é constituído por 375 cooperativas médicas e 17 milhões de usuários. 

A modalidade filantropia é formada por entidades sem fins lucrativos que operam 

planos privados de assistência à saúde, certificadas como entidade filantrópica, e declaradas 

de utilidade pública perante ao Ministério da Justiça e demais órgãos públicos competentes. 

A seguir, as administradoras são empresas que administram planos de assistência à saúde 

financiados por outras operadoras e, portanto, não possuem rede própria, credenciada ou 

referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos. Por fim, as seguradoras 

especializadas em saúde são sociedades seguradoras autorizadas a operar planos de saúde, 

não contam com rede própria e remuneram diretamente os prestadores de serviços integrantes 

da rede ou os clientes pelas despesas feitas em profissionais não referenciados. 

A análise das vinte principais empresas farmacêuticas e operadoras de planos de 

saúde no Brasil indica que os principais grupos econômicos do setor financiaram 

eleitoralmente as disputas municipais e, em sua maioria, os recursos são provenientes de 

empresas de capital nacional. 

O quadro 2 ilustra as principais operadoras de saúde brasileiras em 2012, segundo o 

número de beneficiários. Destacam-se a Unimed, maior grupo de cooperativas médicas, três 

seguradoras especializadas em saúde – Bradesco Saúde (primeira colocação), Sul América 

(quinta) e Porto Seguro (18ª colocada) – e cinco empresas da modalidade medicina de grupo 

– Amil (segunda e nona colocada), Notre Dame Intermédica (terceira), Hapvida (quarta), 

Golden Cross (11ª colocada) e a Green Line (15ª colocada). Dentre os nove grupos 

econômicos citados, quatro (44%) realizaram contribuições eleitorais nas eleições 

municipais, a saber: Amil, Unimed, Golden Cross e Green Line. O percentual é superior ao 

parâmetro setorial de 6,3% de empresas operadoras de planos de saúde doadoras. 
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Quadro 2 – Ranking das 20 principais operadoras de saúde, por número de beneficiários, no Brasil em 2012 

# Operador de Saúde Origem Grupo 
econômico 

Market 
share (%) 

Empresa 
doadora? 

Grupo 
econômico 
doador? 

1 Bradesco Saúde Nacional Bradesco 8,1 Não Não 
2 Amil Assistência Médica Internacional  Nacional Amil 6,9 Sim, 2,2MM Sim, R$7,4MM 
3 Notre Dame Intermédica Saúde Nacional Notre Dame 3,8 Não Não 
4 Hapvida Assistencia Medica Nacional Hapvida 3,4 Não Não 
5 Sul América Seguro Saúde Nacional Sul América 3,2 Não Não 
6 Central Nacional Unimed - Coop. Nacional Unimed 3,1 Não Não 
7 Unimed - Belo Horizonte Cooperativa Nacional Unimed 2,8 Não Não 
8 Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa Nacional Unimed 2,1 Não Não 
9 Amico Saúde Nacional Amil 2,0 Sim, R$1MM Sim, R$7,4MM 
10 Unimed-Rio Coop. de Trabalho Medico Nacional Unimed 2,0 Não Sim, R$4,9MM 
11 Vision Med. Assistência Médica Nacional Golden Cross 1,6 Sim, R$100k Sim, R$100k 
12 Unimed Porto Alegre – Coop. Médica Nacional Unimed 1,5 Não Sim, R$4,9MM 
13 Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa Nacional Unimed 1,4 Não Sim, R$4,9MM 
14 Unimed Campinas – Coop. de Trabalho Nacional Unimed 1,3 Não Sim, R$4,9MM 
15 Green Line Sistema de Saúde Nacional Green Line 1,3 Não Não 
16 Unimed do Estado de SP – Fed. Estadual Nacional Unimed 1,2 Sim, R$1,6MM Sim, R$4,9MM 
17 Unimed Seguros Saúde Nacional Unimed 1,1 Não Sim, R$4,9MM 
18 Porto Seguro - Seguro Saúde Nacional Porto Seguro 1,0 Sim, R$523k Não 
19 Unimed de Fortaleza Soc. Cooperativa Nacional Unimed 0,9 Não Sim, R$4,9MM 
20 Unimed de Belém Coop. de Trabalho Nacional Unimed 0,8 Não Sim, R$4,9MM 
Fonte: Elaboração própria, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ANS TABNET, referente à 
consulta de dez/12, somente beneficiário de assistência médica e excluída a modalidade de autogestão. 

 

Destaca-se que todas tinham capital nacional, pois, em 2012, ainda existia a restrição 

de participação e controle acionário estrangeiro destas empresas. Além disso, dentre as vinte 

empresas, somente cinco (25%) realizaram doações e na maioria dos casos, os grupos 

econômicos pulverizam as doações em mais de uma empresa que as compõem. Dois 

exemplos são a Amil, que realizou doações pelo Amil, Amico Saúde, Hospital Santa Paula e 

Hospital 9 de Julho; e a Unimed, que realizou contribuições a partir de mais de cinquenta 

empresas do Sistema Unimed. 

Quando analisadas as vinte principais empresas farmacêuticas atuantes no mercado 

brasileiro em 2011, observa-se a presença de empresas de origem nacional e estrangeiras. 

Nove empresas da lista (45%) realizaram doações eleitorais municipais entre 2004 e 2012, 

mas quando observados os grupos econômicos, nove dentre quinze (60%) realizaram 

doações. Esses percentuais são superiores ao parâmetro geral de 1,5% das empresas de 

medicamentos e saúde doadoras. Duas conclusões podem ser observadas: primeiro, que os 

grupos econômicos da indústria farmacêutica são formados a partir de diferentes empresas 

com razões sociais e raiz do CNPJ distintas; segundo, as doações dos grupos econômicos são 

concentradas em algumas empresas que as compõem. Exemplificando, o grupo NC é 

formado pelas empresas EMS Pharma, Multilab Indústria, Legrand, Germed e outras, mas os 

R$ 116 mil doados foram concentrados nas duas primeiras empresas citadas; outro exemplo, 
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a Hypera/Hypermarcas é formada pela Neoquímica, Mantecorp, Brainfarma e etc, mas quase 

a totalidade dos R$ 4,4 milhões de reais foram doados pelo CNPJ principal, referente à 

Hypermarcas S/A. 

Outra conclusão importante é quanto ao predomínio dos grupos econômicos e 

empresas nacionais como doadores eleitorais. Dentre os grupos econômicos estrangeiros, 

Pfizer, Bayer, Takeda, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim e Merck não realizaram nenhuma 

doação eleitoral registrada nas eleições municipais. Quando o fazem, há a preferência para 

que as doações ocorram pelas empresas nacionais adquiridas. Em relação aos casos da 

Sanofi-Aventis e Supera, as doações ocorreram a partir das farmacêuticas nacionais 

pertencentes ao grupo econômico – Medley e Eurofarma, respectivamente. O único caso de 

doador estrangeiro da lista é a Novartis, que contribuiu diretamente com R$ 45,8 mil reais e 

R$ 190,8 mil reais pela empresa nacional adquirida, Sandoz do Brasil. 

 
Quadro 3 – Ranking das 20 principais empresas farmacêuticas, por faturamento, no Brasil em 2011 

# Laboratório farmacêutico Origem Grupo econômico Empresa 
doadora? 

Grupo econômico 
doador? 

1 EMS Pharma Nacional Grupo NC Sim, R$23k Sim, R$116k 
2 Medley Nacional Sanofi Sim, R$23k Sim, R$23k 
3 Aché Nacional Aché Sim, R$915k Sim, R$1,1MM 
4 Sanofi-Aventis França Sanofi Não Sim, R$23k 
5 Eurofarma Nacional Supera Sim, R$610k Sim, R$610k 
6 Neo Química Nacional Hypera Não Sim, R$4,4MM 
7 Novartis Suíça Novartis Sim, R$46k Sim, R$237k 
8 MSD EUA Supera Não Sim, R$610k 
9 Pfizer EUA Pfizer Não Não 

10 Bayer Pharma Alemanha Bayer Não Não 
11 Teuto Brasileiro Nacional Teuto Sim, R$346k Sim, R$346k 
12 Takeda Japão Takeda Não Não 
13 Astra Zeneca Suécia Astra Zeneca Não Não 
14 Boehringer Ingelheim Alemanha Boehringer Ingelheim Não Não 
15 Merck Serono Suíça Merck Não Não 
16 Biolab-Sanus Farma Nacional Biolab-Sanus Farma Sim, R$664k Sim, R$664k 
17 Legrand Nacional Grupo NC Não Sim, R$116k 
18 Sandoz do Brasil Nacional Novartis Sim, R$191k Sim, R$237k 
19 Germed Alemanha Grupo NC Não Sim, R$116k 
20 Libbs Nacional Libbs Sim, R$1,1MM Sim, R$1,1MM 

Fonte: Elaboração própria, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Relatório IMS/Flash 2012. 
 

A análise das maiores empresas de medicamentos, produtos de saúde e operadoras de 

planos de saúde revelam que há uma grande participação delas como doadoras eleitorais nas 

eleições municipais, sobretudo das empresas de capital nacional, e as empresas operam as 

contribuições de forma a concentrar ou dispersar as doações entre as diferentes empresas do 

grupo econômico. A seguir, serão analisadas as características empresariais que influenciam 

no financiamento eleitoral pelas empresas do setor de saúde. 
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4.1.2 O perfil de doação 

Apesar da maioria das empresas do setor de saúde serem aptas a contribuírem para as 

campanhas eleitorais, apenas uma reduzida proporção delas utiliza essa estratégia. O número 

de empresas identificadas como do setor de saúde no estudo são 114.613, sendo 2.975 

operadoras de planos de saúde e 111.638 empresas de medicamentos e saúde. Destas, 

somente 1.918 (1,7%) contribuíram para as campanhas eleitorais de 2004, 2008 e 2012 – 

sendo 188 operadoras (6,3% das operadoras de saúde ou 0,2% do setor de saúde) e 1.730 

empresas de medicamentos e saúde (1,5% delas ou do setor). 

Dentre as doadoras do setor de saúde, as empresas de medicamentos e produtos de 

saúde doaram 82,4% em valor (R$ 79,7 milhões) e representam 90,2% dos casos (1.918), 

entretanto, proporcionalmente, um número maior de operadoras de planos de saúde 

participam das eleições municipais e contribuem com mais recursos – elas doaram 17,6% em 

valor (R$ 18,2 milhões) e representam 9,8% das empresas doadoras do setor de saúde (188 

casos). Em média, o valor anual doado pelas operadoras de saúde foi de R$ 78,6 mil reais, o 

que representa mais de 100% superior aos R$ 38,7 mil das empresas de medicamento e 

produtos de saúde, e essa diferença é altamente significativa segundo o teste T (t = -2,4472 e 

p-valor = 0.01498). 

Quando analisadas as modalidades de operadoras de planos de saúde, as cooperativas 

médicas, seguradoras de saúde e medicinas de grupos se destacam e apresentam os 

percentuais mais elevados de participação dentro da modalidade – respectivamente, 14,8% 

(57 casos de 386), 13,8% (4 de 29) e 8,4% (96 de 1.148) – e em relação aos doadores do setor 

de saúde: operadores de medicina de grupo são apenas 5% (96 casos) das empresas doadoras 

do setor de saúde, mas contribuem com 10,5% das contribuições eleitorais (R$ 10,3 milhões); 

no caso das cooperativas médicas, 57 casos (3%) e 5,7% do total doado (R$ 5,7 milhões); e 

das seguradoras de saúde, 4 casos (0,2%) e 1,2% do total doado (R$ 1,2 milhões). Tratam-se 

das modalidades relacionadas às maiores operadoras de saúde brasileiras, conforme 

analisadas anteriormente, e algumas das empresas figuram os principais doadores do setor de 

saúde nas eleições municipais – por exemplo, as operadoras de saúde Amil e Unimed.   
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Gráfico 2 – Valor anual doado pelas empresas de saúde (valores em R$ e em escala logarítmica) por tipo de 
empresa e órgão regulador nas eleições municipais (2004 a 2012) 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Outro fator relevante ao financiamento eleitoral pelas empresas se refere ao tamanho 

da empresa. Quando analisado os principais doadores de campanhas eleitorais, muitos 

estudos associam a maior capacidade de contribuição à sua identificação como empresas de 

capital aberto listadas na BM&FBovespa (ALMEIDA et al., 2016) e ao seu porte – em 

especial dos principais doadores serem sociedades anônimas (RIBEIRO, ARAÚJO; 

ARAÚJO, 2017). Neste estudo, utilizaremos a classificação como sociedade anônima como 

um indicador de que a empresa seja de um porte maior e tenha um maior faturamento em 

relação àquelas que não o são. 

As empresas sociedades anônimas realizaram 190 doações anuais (8,3%), totalizando 

R$ 27,5 milhões (28,1%); enquanto as demais empresas representam 2.101 casos (91,7%) e 

R$ 70,5 milhões (71,9%). Apesar de não ser o grupo que doa o maior montante de recursos, 

as empresas do tipo sociedade anônima doam, em média, R$ 144,7 mil reais – valor mais de 

quatro vezes superior aos  R$ 33,5 mil doado pelas demais empresas do setor24. Sendo assim, 

na média, empresas sociedade anônimas contribuem com doações eleitorais maiores.  

                                                 
24 Segundo o teste t, as médias dos dois grupos são significativamente diferentes (t = -3,3155 e p-valor = 0.0011). 
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Outra forma de analisar o financiamento eleitoral empresarial é a partir da quantidade 

de campanhas beneficiadas pelos doadores. Segundo Speck (2016), as empresas que 

financiam as campanhas eleitorais, conforme seu padrão de doação, pode ter duas 

expectativas distintas em relação às consequências de sua doação. Quando doam apenas a 

um candidato, as empresas buscam influenciar o resultado eleitoral e garantir benefícios 

associados a ele. Por outro lado, quando contribuem a diversos candidatos, há o interesse de 

estabelecer acessos aos políticos eleitos para auferidos ganhos futuros. 

A tabela 3 detalha a quantidade de empresas de saúde que realizaram doações a uma 

ou mais candidaturas e os casos não direcionados a um candidato específico, mas aos 

diretórios partidários e comitês financeiros. Apesar da expectativa de aumento da proporção 

de empresas doadoras aos diretórios partidários e comitês financeiros com o início do reporte 

pelo TSE das receitas eleitorais dos partidos a partir de 2012, entre 2004 e 2012, ela diminuiu 

de, aproximadamente, 33% para 25%, respectivamente. Neste período, a faixa que sofreu 

maior aumento foi a relacionada às empresas que contribuíram somente a uma campanha – 

46% no caso dos prefeitos (de 249 para 363 casos) e 23% para vereadores (de 239 para 294), 

e foram superiores à variação da quantidade de empresas doadoras: 29% (446 para 574) e 

15% (431 para 496), respectivamente.  
 
Tabela 3 – Número de disputas financiadas pelas empresas de saúde nas eleições municipais (2004 a 2012) 

Número de campanhas financiadas Prefeitos  Vereadores 
2004 2008 2012  2004 2008 2012 

0 147 119 143  147 119 143 
1 249 308 363  239 303 294 
2 31 31 39  23 23 26 
3 7 17 10  9 11 7 
4 5 9 5  2 12 5 
5 1 3 3  2 2 5 

Mais que 5 6 5 11  9 15 16 
Total 446 492 574  431 485 496 

% de doações para nenhuma campanha 33,0% 24,2% 24,9%  34,1% 24,5% 28,8% 
% de doações para uma campanha 55,8% 62,6% 63,2%  55,5% 62,5% 59,3% 
% de doações para várias campanha 11,2% 13,2% 11,8%  10,4% 13,0% 11,9% 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Destaca-se que a maioria das empresas financiam apenas uma candidatura para 

prefeito ou vereador. Portanto, segundo a tipologia proposta por Speck (2016), a maioria dos 

doadores buscam influenciar um resultado eleitoral específico. Ocorreu o aumento da 

proporção de casos de empresas de saúde que doaram para apenas uma candidatura de 

prefeito ou vereador no período. Nos pleitos ao executivo municipal, 249 (55,8% de todas as 

doadoras), 308 (62,6%) e 363 (63,2%) empresas do setor doaram para apenas uma 



58 

 

 

candidatura nas eleições de 2004, 2008 e 2012. Algo similar é identificado para as eleições 

de vereadores: 239 (55,5%), 303 (62,5%) e 294 (59,3%) nos respectivos anos. Portanto, a 

tabela 3 indica a preferência crescente e predominante da maioria dos doadores em 

financiarem somente uma disputa eleitoral e buscarem a concretização de um resultado 

eleitoral específico. 

Quando analisadas as empresas do tipo sociedade anônima, geralmente de maior 

porte e faturamento, a quase maioria das empresas doaram apenas um candidato – 13 (37,1% 

do total de empresas sociedade anônimas), 31 (59,6%) e 25 (50%) candidatos a prefeito, 

respectivamente, nas eleições municipais de 2004, 2008 e 2012; e 15 (41,7%), 20 (47,6%) e 

29 (54,7%) candidatos a vereador. Destaca-se que o percentual de empresas sociedade 

anônima doadoras para mais de uma candidatura é o dobro em relação às empresas do setor 

de saúde – 9 (25,7%), 11 (21,2%) e 11 (22%) no caso de prefeitos; e 8 (22,2%), 12 (28,6%) 

e 10 (18,9%) no caso de vereadores. Além disso, quando analisados os principais doadores 

do setor de saúde, com contribuição superior a R$ 500 mil reais nas eleições municipais entre 

2004 e 2012, a maioria doou a mais de um candidato – 6 (66,7% das principais empresas 

doadoras do setor de saúde), 13 (86,7%) e 15 (57,7%) candidatos a prefeito; e 4 (30,8%), 10 

(66,7%) e 10 (58,8%). No caso dos principais doadores, observa-se a tendência a 

beneficiarem mais de um candidato e o interesse em financiarem mais de uma disputa. 

Quando analisadas as quantidades de partidos beneficiados e municípios com 

disputas eleitorais financiadas pelas empresas do setor de saúde, observa-se que a maioria 

delas doaram para apenas um partido e município em cada ano eleitoral. Em relação aos 

partidos, 550 (81,4%), 616 (79,9%) e 681 (80,7%) empresas concentraram as contribuições 

eleitorais anuais em apenas um partido nas eleições de 2004, 2008 e 2012, respectivamente. 

Quanto aos municípios, 583 (86,2%), 640 (83%) e 722 (85,5%) doações concentraram em 

apenas um município, respectivamente. Portanto, de forma geral, a tentativa de influenciar o 

resultado eleitoral ou garantir o acesso aos políticos é algo localizado em um determinado 

município ou região do Estado – principalmente nas regiões e municípios mais populosos e 

em que a empresa possua sua sede, parque industrial ou centro de distribuição. 

Quando analisadas as empresas do tipo sociedade anônimas, a maioria delas realizam 

doações para somente um partido e município em cada ano eleitoral, mas os percentuais são 

inferiores aos observados no setor de saúde. Em relação aos partidos, 30 (58,8% dos casos 

de sociedades anônimas), 47 (68,1%) e 40 (57,1%) empresas sociedade anônimas 

concentraram as contribuições eleitorais anuais em apenas um partido nas eleições de 2004, 
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2008 e 2012, respectivamente. Quanto aos municípios, 37 (72,5%), 49 (71%) e 45 (64,3%) 

doações concentraram em apenas um município, respectivamente. Além disso, quando 

analisadas as empresas do setor de saúde que contribuíram eleitoralmente com mais de R$ 

500 mil reais, a maioria delas doaram a mais de um partido e município em cada ano –8 

(62,5% dos casos dos principais doadores), 13 (88,9%) e 18 (81,5%) empresas doaram para 

mais de um partido nas eleições municipais de 2004, 2008 e 2012, respectivamente; e 9 

(56,2%), 16 (88,9%) e 20 (74,1%) empresas contribuíram em mais de um município. 

Portanto, as maiores empresas e principais doadores tendem a diversificar suas doações em 

mais de uma disputa eleitoral.  

Em relação à variável relacionada à sede da empresa, 15.169 (50,7%) das 

contribuições anuais são direcionadas aos municípios onde as empresas possuem sede – 

totalizando R$ 454,1 milhões (52,6%) em valor. A média da doação nos municípios em que 

se localizam as sedes das empresas é R$ 29,9 mil reais, mas não é significativamente maior25 

àquelas localizadas em outros municípios (média de R$ 27,7 mil) – o que pode estar 

relacionado ao fato da sede, parque industrial e centro de distribuições de uma empresa nem 

sempre coincidirem no mesmo município.  

Conforme observado anteriormente, além da concentração das doações eleitorais das 

empresas do setor de saúde em poucos candidatos, partidos e disputas municipais, a maioria 

delas, 1.279 empresas (67% do total), somente contribuíram em um dos anos eleitorais e não 

continuaram a prática de doação. Portanto, a maioria das empresas doadoras somente 

participam uma vez e não adotam a contribuição eleitoral como prática recorrente. Segundo 

a tabela 4, as empresas do setor de saúde que contribuíram eleitoralmente em dois ou mais 

pleitos municipais, em média, doam valores anuais mais elevados em relação às empresas 

participantes de apenas um deles; e o mesmo ocorre nos casos das empresas que também 

participaram das eleições gerais (pleitos estaduais e federais). Além disso, os doadores 

recorrentes nas eleições municipais, em geral, também realizam doações nos pleitos estaduais 

e federais: dentre as empresas que doaram em somente um pleito municipal, somente 20% 

(318 de 1.597 casos) delas doaram em alguma das eleições gerais de 2002 a 2014, mas é 53% 

(169 de 320 casos) dos doadores recorrentes nas eleições municipais.  

 

 

                                                 
25 Segundo o teste t, as médias dos dois grupos são significativamente diferentes (t = -1,1426 e p-valor = 0.2532). 
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Tabela 4 – Frequência de empresas de saúde doadoras por número de competições financiadas nas eleições 
municipais (2004 a 2012) 

Frequência de doação N % Valor anual 
médio doado 

Desvio 
padrão 

Somente 1 vez na eleição municipal 1.279 66,7% R$ 13.802 R$ 36.234 
1 vez na eleição municipal e em alguma eleição geral 318 16,6% R$ 89.324 R$ 339.500 
Mais de 1 vez na eleição municipal 151 7,9% R$ 20.322 R$ 33.380 
Mais de 1 vez na eleição municipal e em alguma eleição geral 169 8,8% R$ 121.422 R$ 393.347 

Total 1.917 100% - - 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 
 

Em média, o valor anual doado pelas empresas do setor de saúde que contribuíram 

em dois ou mais anos eleitorais municipais, ou participantes das eleições gerais, é superior 

às empresas de saúde que doaram somente para uma eleição municipal (67% dos 1.917 

casos). Destacam-se duas conclusões: primeiro, as empresas com experiência nas eleições 

municipais doaram, em média, um valor 47% maior em relação aquelas referentes a um pleito 

(R$ 13,8 mil e R$ 20,3 respectivamente); segundo, quando analisadas as doadoras nas 

eleições gerais, o valor da contribuição é, em média, 36% maior (R$ 89,3 mil e R$ 121,4 

mil). 

Quando analisadas as empresas sociedade anônima do setor de saúde, observa-se que 

o percentual de empresas sociedades anônimas que também doaram em eleições gerais, 50% 

(71 de 142 casos de sociedade anônima), é superior aos 25% (487 de 1.917 casos do setor de 

saúde) observado nas empresas do setor de saúde. Ademais, dentre as empresas sociedade 

anônima que apenas doaram aos pleitos municipais, 44% (62 dos 142 casos) realizaram 

doações em apenas um ano eleitoral – percentual inferior aos 67% referente ao setor de saúde. 

Portanto, dentre as empresas de maior faturamento, um maior percentual delas realiza 

doações nas eleições gerais e é menos comum os casos de participação em apenas uma 

eleição municipal em relação ao setor de saúde. 

O gráfico 3 ilustra que apesar de representar apenas 694 das doações anuais (38,4%), 

as empresas doadoras em mais de um pleito municipal contribuíram com 53% (R$ 51,9 

milhões), em valor, das doações feitas pelo setor de saúde, e o valor médio anual é 

significantemente maior (t = -3,522 e p-valor = 0,0006) às doadoras participantes em somente 

um pleito (R$ 74,8 mil e R$ 28,9 mil, respectivamente). Resultado similar foi observado às 

empresas doadoras nas eleições gerais: representam 695 doações (38,4%) e 75,5% (R$ 74 

milhões) do valor total doado pelo setor, e valor médio anual (�̅�𝑥 = R$ 106,4 mil) 

estatisticamente maior (t = -5,4167e p-valor = 0.0000) às empresas doadoras somente nas 

eleições municipais (�̅�𝑥 = R$ 15,1 mil). 
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Gráfico 3 – Valor anual doado pelas empresas de saúde (valores em R$ e em escala logarítmica) por recorrência 
de doação nas eleições municipais (2004 a 2012) e gerais (2002 a 2014) 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Portanto, a experiência como doador contribui para que as empresas do setor de saúde 

participem no financiamento das eleições gerais e realizem contribuições eleitorais maiores. 

Conforme a empresa de saúde assume a estratégia de maior recorrência de doação nas 

eleições municipais, estaduais e federais, ela está disposta a contribuir com um valor médio 

superior àquelas com doações limitadas aos pleitos municipais e somente a um ano delas. 

Sendo assim, a hipótese de que as empresas do setor de saúde mais experientes tendem a doar 

montantes maiores de contribuições do que as menos experientes é observada. A seguir, a 

partir das variáveis empresariais e valor da contribuição eleitoral média anual, será proposta 

uma sugestão de categorização das empresas doadoras do setor de saúde. 

 

4.1.3 Categorias do perfil de doação 

Em estudo sobre as doações das empresas operadoras de planos de saúde nas eleições 

de 2014, Scheffer e Bahia (2015), propuseram o agrupamento dos doadores, a partir do 

volume de doações realizadas: (a) grandes doadoras (Amil, Bradesco Saúde, Qualicorp e 
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grupo Unimed), com doação anual superior a R$ 5 milhões e responsáveis por 94,5% do total 

doado pelo setor; (b) doadoras médias (sete empresas), contribuições entre R$ 150 mil e R$ 

1 milhão anual; e (c) pequenas doadoras (sete empresas), doações inferiores a R$ 75 mil 

anual. O presente estudo seguirá a abordagem dos autores em agrupar os doadores conforme 

suas doações anuais, mas irá propor duas mudanças para aprimorar a análise: (i) novas faixas 

de financiamento eleitoral serão propostas; (ii) serão analisadas as características 

empresariais, citados anteriormente, em cada faixa. 

A tabela 5 propõe cinco faixas de financiamento eleitoral anual das empresas do setor 

de saúde: (a) até R$ 49.999,99, que representa 87% dos casos e 19% do total doado; (b) entre 

R$ 50 mil e R$ 999.999,99, 6% dos casos e 9% do total doado; (c) entre R$ 100 mil e R$ 

499.999,99, 6% dos casos e 29% do total doado; (d) entre R$ 500 mil e R$ 999.999,99, 20 

casos (1%) e 13% das doações; e (e) acima de R$ 1 milhão, 11 casos e 29% do total doado. 

Portanto, um reduzido número de empresas contribui acima de R$ 500 mil reais (menos de 

2% dos casos), mas são responsáveis por mais de 40% do total doado pelas empresas do setor 

de saúde nas eleições municipais. 

Quando analisamos as empresas a partir do valor anual distribuído nas eleições 

municipais de 2004 a 2014, observa-se que as empresas que realizam contribuições mais 

baixas, até R$ 500 mil reais, tendem a doar a maioria do valor para os pleitos localizados nos 

municípios ou região em que a empresa possui sua sede (acima de 50% dos doadores). No 

caso das empresas com doação anual entre R$ 500 mil e 1 milhão de reais, elas distribuem, 

em média, 49% dos recursos para o financiamento de campanhas eleitorais em outros 

municípios. Por fim, os onze doadores com contribuição superior a R$ 1 milhão de reais 

tendem, em média, a doar a maior parte dos recursos aos diretórios partidários nacionais e 

estaduais (6 casos) e não é possível identificar os candidatos e municípios beneficiados. 

Em relação às demais variáveis empresariais, dentre as 2.291 empresas doadoras do 

setor de saúde, 8% (190) são do tipo sociedade anônimas e 10% (232) operadoras de planos 

de saúde, mas, conforme esperado pelas hipóteses, estas características são mais frequentes 

nos casos de faixas de doações anuais mais elevadas – sendo 55% dos doadores acima de R$ 

1 milhão de reais são do tipo sociedade anônima, e 35% das empresas de saúde que 

contribuem entre R$ 500 mil e 1 milhão de reais anuais são operadora de saúde. 
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Tabela 5 – Perfil das empresas de saúde doadoras nas eleições municipais (2004 a 2012), por faixa de doação 
anual em R$ 

Faixa de 
doação anual 

(em R$) 

Geral  Características dos 
doadores (em %)  Beneficiário da doação (em %) 

Total 
doado 
(em R$ 
milhão) 

% 
valor 
doado 

N % N 

% 
doador 
recor.  

municip. 

Média 
anual por 
empresa 

(em R$ mil) 

 
% 

oper. 
saúde 

% 
S/A 

% doador 
recorrente 

gerais 
 

% 
doações 
ao mun. 

sede 

% 
doações 

outro 
mun. 
região 

% 
doações 

aos 
demais 
mun. 

% doações 
aos dir. 

est. e mun. 

Até 49.999,99 18,9 19 1.986 87 27 9,5  9 7 25  59 13 28 0 
De 50.000 a 
99.999,99 9,3 9 132 6 47 70,1  14% 12 54  43 12 41 4 

De 100.000 a 
499.999,99 28,8 29 142 6 56 202,9  15% 18 70  41 11 37 11 

De 500.000 a 
999.999,99 12,4 13 20 1 65 619,8  35% 35 90  29 7 49 14 

Acima de 
1.000.000 28,6 29 11 0 55 2.595,7  27% 55 100  22 5 19 55 

Total 98,0 100  100 30 42,8  10% 8% 30%  56% 13% 29 2 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Portanto, em comparação às maiores doadoras, as empresas do setor de saúde cujas 

contribuições anuais são inferiores tendem a direcionar a maior parte dos recursos eleitorais 

aos municípios ou região onde se localiza a sede da empresa, possuem menor experiência 

como doadoras nas eleições municipais e gerais, possuem faturamento menores – tais como 

os microempreendedores individuais e as empresa individual de responsabilidade limitada – 

e são menos frequentes os tipos operadoras de saúde e sociedade anônima. As empresas com 

doações anuais maiores não concentram os recursos eleitorais nos municípios e regiões da 

sede da empresa, direcionam aos diretórios partidários nacionais e estaduais, são doadores 

recorrentes nas eleições municipais e gerais e mais frequentemente pertencem aos tipos 

sociedades anônimas e registradas na ANS. 

Dado o alto nível de desigualdade dentre os doadores do setor de saúde e à 

concentração de uma pequena quantidade de empresas responsáveis pela maioria do 

montante disponibilizado pelo setor de saúde, a próxima seção focará nas vinte principais 

empresas doadoras, por valor doado total. 

 

4.2. Quem são os campeões de financiamento eleitoral no nível municipal? 

A relação das 20 principais doadoras do setor de saúde, tabela 6, concentra 40% do 

valor doado pelo setor de saúde nas eleições municipais de 2004 a 2012 e algumas delas não 

atuam somente na indústria de saúde. Todas as empresas da lista também realizaram, ao 

menos uma vez, doações nas eleições gerais de 2002 a 2014, e, portanto, a prática do 

financiamento da atividade eleitoral não é algo excepcional. Além disso, treze delas doaram 

em mais de uma eleição municipal – sendo quatro delas em todos os três pleitos analisados. 
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Portanto, ao analisar detalhadamente os casos, não encontramos um único perfil de doação, 

mas padrões razoavelmente diferentes. 

A relação de empresas da lista que não atuam somente na indústria de saúde (30%, 6 

de 20) incluem a Distribuidora Coimbra, a Companhia Brasileira de Distribuição, a Cotia 

Vitória, a White Martins, a Associação de Ensino de Marília e a Bandeirante Química. A 

principal empresa doadora é a Coimbra Importação e Exportação, empresa fundada em 1996 

com sede em Rondônia e filial no Acre, que atua como loja e distribuidora de produtos, 

inclusive medicamentos. A contribuição total de R$ 9,3 milhões concentrou-se 

principalmente em 2012 – restrita ao financiamento da candidatura do dono da empresa 

quando concorreu à prefeitura de Porto Velho/RO e do comitê financeiro de seu partido. 

A terceira principal doadora é a Companhia Brasileira de Distribuição, empresa do 

segmento de varejo, dona das marcas Extra e Pão de Açúcar, mas também atuante em 

negócios secundários, tais como drogarias e produção de alimentos e outros bens. Nos três 

pleitos eleitorais analisados, a empresa contribuiu com R$ 4 milhões de reais. A maioria dos 

recursos foram distribuídos aos candidatos (R$ 2,3 milhões), sendo 101 candidatos e 60 

municípios beneficiados. Neste caso, diferenciando do padrão mais comumente observado, 

a empresa optou pela doação a um número maior de candidatos, partidos e município. 

A Cotia Vitória Serviços e Comércio S/A, ou Cotia Trading (doação total de R$ 1,9 

milhões), sexta principal, é uma empresa de comércio exterior, com autorização para 

exportação e importação de insumos farmacêuticos e medicamentos. A empresa está 

localizada em outros países e também em São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Vitória/ES, 

Cariacica/ES. As doações concentram-se nos Estados do Espírito Santo (R$ 1,4 milhões, 

73,8%) – em municípios da Grande Vitória, próximos ao Porto de Tubarão - e Santa Catarina 

(R$500 mil reais, 26,2%), sendo que dos dezesseis candidatos beneficiados, quatro são de 

Vitória/ES e dez de Curiacica/ES. Neste caso, a empresa tem preferência por financiar 

campanhas eleitorais em municípios onde desenvolve seus negócios. 

A décima principal doadora é a White Martins (doação de R$ 1,3 milhões de reais), 

empresa de produção de gases industriais e medicinais, que atende diversos setores 

industriais, mas também o laboratorial, farmacêutico e hospitalar, por exemplo. Suas doações 

são descentralizadas a mais de quarenta candidatos e municípios beneficiados. A empresa 

tem como estratégia a adoção de múltiplos CNPJs conforme a região geográfica de atuação 

e filiais – por exemplo, White Martins Gases Industriais Ltda (CNPJ 35.820.448/0001-36), 
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White Martins Gases Industriais do Nordeste (CNPJ 24.380.578/0001-89 e filiais) e White 

Martins Gases Industriais do Norte (CNPJ 34.597.955/0001-90 e filiais). 

Na lista dos principais doadores, a White Martins doadora é relacionada à região 

nordeste, com sede em Jaboatão dos Guararapes/PE, e alocação dos recursos ocorreu entre 

os anos de 2004 e 2008, sobretudos às disputas para prefeitura em um município na Bahia e 

trinta e nove municípios de Pernambuco. Por fim, os valores doados são similares. Pode ser 

observada a coordenação das contribuições, a partir da similaridade dos valores doados entre 

os municípios, por exemplo: em 2004, das vinte e quatro candidaturas beneficiadas, catorze 

receberam R$ 15,3 mil, quatro com R$ 30,6 mil, e três com R$ 61,1 mil; em 2008, dentre 

vinte e três beneficiadas, quatro receberam R$ 10 mil, cinco com R$ 15 mil, cinco com R$ 

19,9 mil, quatro com R$ 24,9 mil, três com R$ 34,9, dois. Neste caso, a prática de 

financiamento eleitoral pela White Martins indica ser recorrente, estruturada e visa 

influenciar o resultado eleitoral de diversas disputas de prefeituras nos municípios de 

Pernambuco. 

A décima quarta maior doadora é a Associação de Ensino de Marília (doação de R$ 

929 mil reais), organização de ensino que gere a Universidade de Marília e conta com 

laboratórios de pesquisa de medicina e produção de medicamentos. A maior parte dos 

recursos são distribuídos entre candidatos do município de Marília, onde a empresa possui 

sede. Seu padrão é concentrar as doações nos municípios de maior interesse à sua atuação e 

garantir o acesso aos com maiores chances de serem eleitos. 

A décima sétima maior doadora é a Bandeirante Química (R$722 mil reais), que atua 

no segmento químico e produz insumos para a indústria farmacêutica e para uso 

medicamentoso. Pertencente ao Grupo Bandeirante Brazmo, com sede em Mauá/SP, ele 

conta com empresas com sede em Suzano/SP (Formiline, Formica, Denver Imper), Santos 

(Concais) e Cotia/SP (Denver Especialidades). Assim como no caso da Associação de Ensino 

Marília, as doações se concentraram nos municípios onde o grupo econômico possui sede e 

plantas industriais: em Mauá/SP, a empresa contribuiu com doações ao PT (R$ 26 mil) em 

2004, 2008 e 2012; em Santos/SP, todas as doações ocorreram em 2008, sendo R$ 224,3 mil 

ao candidato a prefeito do PMDB e R$ 9,8 mil a três candidatos; e em Suzano/SP, R$ 62,3 

mil ao candidato a prefeito do PFL/DEM em 2008, e R$ 400 mil ao candidato a prefeito pelo 

PSDB em 2012. 
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Tabela 6 – 20 principais empresas de saúde doadoras nas eleições municipais (2004 a 2012), segundo valores 
doados (em R$) 

Nome da Empresa S/A Plano 
saúde 

Várias 
eleições 
munic. 

Alguma 
eleição geral 

N 
cand. 

N 
mun. 

Valor doado (em R$ mil) 

Candidatos Partidos Comitês Total % 

Coimbra Import. e Export. Não Não Sim Sim 2 1 4.303 0 5.043 9.346 10% 
Hypera Sim Não Não Sim 2 14 9 4.306 42 4.357 4% 

Companhia Brasileira de 
Distribuição Sim Não Sim Sim 101 60 2.265 790 916 3.971 4% 

Hospital Santa Paula Sim Não Não Sim 0 3 0 2.500 0 2.500 3% 
Amil Assist. Médica 

Internacional Sim Sim Não Sim 3 6 200 1.350 600 2.150 2% 

Cotia Vitória Serv. E 
Comércio Sim Não Sim Sim 16 7 1.069 600 238 1.906 2% 

União Química Farm. 
Nacional Sim Não Sim Sim 4 8 80 1.475 300 1.855 2% 

Hospital 9 de Julho Sim Sim Não Sim 1 2 0 1.750 0 1.750 2% 
Unimed do Est. De SP – 
Fed. Est. das Coop. Méd. Sim Sim Sim Sim 212 78 1.467 0 141 1.608 2% 

White Martins Gases Ind. 
do Nordeste Não Não Sim Sim 42 40 994 0 279 1.274 1% 

Unimed do Brasil – Conf. 
Nac. Coop. Médicas Não Sim Não Sim 1 3 50 1.100 0 1.150 1% 

Libbs Farmacêutica Não Não Sim Sim 25 21 657 302 162 1.121 1% 
Amico Saúde Não Sim Não Sim 3 6 200 250 510 960 1% 

Assoc. de Ensino de 
Marília Não Não Sim Sim 5 3 455 0 474 929 1% 

Aché Lab. Farmacêuticos Sim Não Sim Sim 16 16 656 117 141 915 1% 
Supermax Brasil Sim Não Sim Sim 5 2 726 0 0 726 1% 

Bandeirante Química Não Não Sim Sim 8 3 721 0 1 722 1% 
Plamed Plano de Assist. 

Méd. Não Sim Sim Sim 23 17 646 0 22 669 1% 

Pro-Saúde Assist. Médica Não Sim Não Sim 5 4 628 0 38 666 1% 
Biolab Sanus Não Não Sim Sim 17 24 346 25 294 664 1% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

As empresas que atuam primordialmente no setor de saúde são a maioria das vinte 

principais doadoras do setor de saúde (70%, 14 de 20). Dentre os hospitais, destaque ao 

Hospital Santa Paula e Hospital 9 de Julho, quarta e oitava maiores doadoras, com doações 

totais de R$ 2,5 milhões e R$ 1,8 milhões de reais, respectivamente. Nos dois casos, os 

principais beneficiários das doações foram os diretórios partidários e concentraram em 

poucos municípios. 

Dentre as operadoras de saúde, a Amil Assistência médica é a quinta maior doadora 

do setor e a principal operadora (R$ 2,2 milhões). Apesar de seus recursos beneficiarem os 

candidatos, a empresa realiza mais doações indiretas nos diretórios partidários (R$ 1,4 

milhões) e os comitês financeiros (R$ 600 mil). Outras menores são a Amico Saúde (R$ 960 

mil), a Plamed (R$ 668,9 mil) e a Pró-Saúde (R$ 666,4 mil). 

A Unimed (nona e décima primeira principal doadora do setor) realiza as doações por 

diferentes CNPJs e a estratégia de disponibilização dos recursos difere entre eles – cinquenta 
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e quatro CNPJs da Unimed realizaram doações entre 2004 e 2012, indicando a atuação mais 

desconcentrada como grupo econômico. A nona principal doadora é a Unimed do Estado de 

São Paulo, com contribuição de R$ 1,6 milhões distribuídas primordialmente a diversos 

candidatos (212 candidaturas em 78 municípios). No caso da Unimed do Brasil, foram 

doados R$1,2 milhões de reais, mas a quase totalidade dos recursos foram distribuídos aos 

diretórios partidários e limitados a apenas 3 municípios. 

  As empresas farmacêuticas também se destacam dentre as principais empresas de 

saúde. Dentre as principais estão a Hypera (segunda posição e doação de R$ 4,4 milhões), 

União Química (sétima posição e doação de R$ 1,9 milhões), Libbs (décima segunda posição 

e doação de R$ 1,1 milhões), Aché (décima quinta posição e doação de R$914,7 mil reais), 

Biolab (vigésima posição e doação de R$664,5 mil reais). Com exceção da União Química e 

Hypera, que beneficiaram principalmente os diretórios partidários, as demais farmacêuticas 

direcionaram a maior parte dos recursos aos candidatos e foram direcionados a algumas 

dezenas de candidatos e municípios. 

Com o intuito de melhor compreender a organização do setor de saúde, os principais 

atores do setor e seus perfis de doações, serão abordados breves relatos dos principais 

doadores, dentre aqueles com atuação exclusiva em atividades relacionadas à saúde e 

pertencentes à relação dos vinte maiores doadores26. Portanto, serão analisados catorze dos 

vinte principais doadores - sendo que quatro pertencem ao Grupo Amil e as empresas da 

família Bueno (Amil Assistência Médica Internacional, Amico Saúde, Hospital Santa Paula 

e Hospital Nove de Julho), e dois ao Sistema Unimed. 

Conforme a concentração ou dispersão das doações entre as empresas do grupo 

econômico, e aos candidatos, partidos e municípios, serão propostos seis perfis diferentes de 

doação das empresas do setor de saúde: (a) uma empresa e alta concentrada devido à conexão 

da empresa ao candidato ou partido (por exemplo, Distribuidora Coimbra e Plamed); (b) uma 

empresa e alta concentração devido à conexão da empresa aos interesses locais (por exemplo, 

Plamed, Supermax Brasil, Pró-Saúde/Samcil); (c) uma empresa e alta concentração aos 

diretórios partidários de diversos partidos e poucos candidatos (por exemplo, Hypera e União 

Química); (d) uma empresa e dispersão entre muitos candidatos e municípios (por exemplo, 

Libbs, Aché e Biolab Sanus); (e) diversas empresas do grupo econômico e alta concentração 

aos diretórios partidários de diversos partidos e poucos candidatos (por exemplo, Grupo 

                                                 
26 Para fins de estudo de caso, será detalhado o caso da Distribuidora Coimbra, pois trata-se de um perfil 
incomum dentre os demais doadores da lista. 
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Amil); (f) diversas empresas do grupo econômico e elevada dispersão, conforme atuação nos 

diversos municípios (por exemplo, Unimed).   

 

Distribuidora Coimbra: a principal empresa doadora em 2012 e seu sócio-candidato 

Fundada em 1996 por Mario Gonçalves Ferreira, a Distribuidora Coimbra iniciou 

suas atividades na cidade de Porto Velho/RO para suprir a necessidade local por produtos 

diversos. Nos anos seguintes, expandiu suas operações com a abertura de filiais – em 

Guajará-Mirim/RO, Ji-Paraná/RO e Rio Branco/AC (em 2006) – para atender clientes nos 

estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso e exportar produtos para a Bolívia27. 

Em 2012, a empresa foi premiada pela Associação Brasileira de Atacadistas e 

Distribuidores de Produtos Industrializados (ABAD) como a nona maior atacadista brasileira 

em faturamento e a maior fora do eixo São Paulo – Rio de Janeiro28. No mesmo ano, o dono 

da empresa, registrado com o nome de urna “Mario Português da Coimbra” (nome escolhido 

pelo candidato como identificação na eleição), se candidatou à prefeitura de Porto Velho pelo 

PPS, mas não se elegeu. 

Entre 2004 e 2012, a Distribuidora Coimbra doou R$76,3 mil reais ao Comitê 

Financeiro Único do PT de Porto Velho em 2004, quando o partido venceu a prefeitura 

municipal. Entretanto, sua maior contribuição eleitoral ocorreu em 2012 (99% do total 

doado), quando seu fundador se candidatou para a prefeitura e foram alocados R$ 4,3 milhões 

de reais no financiamento de sua candidatura e R$ 5 milhões ao partido, a partir do Comitê 

Financeiro Único do PPS em Porto Velho. 

Naquela eleição, Mario Gonçalves Ferreira (PPS) ficou na quarta posição no primeiro 

turno (16,6% dos votos) e a maioria dos recursos empresariais arrecadado em sua campanha 

vieram da Distribuidora Coimbra (98,5% do total arrecadado). Apesar disso, não é possível 

interpretar a ineficácia do dinheiro ao sucesso eleitoral, pois segundo pesquisa do IBOPE, a 

intenções de votos de sua candidatura passou de 7% em agosto de 2012 para 17% em 

setembro – portanto, estatisticamente empatado em segundo lugar com outros três 

candidatos, mas seu índice de rejeição era o mais elevado dentre os candidatos (28% em 

setembro de 2012). 

                                                 
27 Distribuidora Coimbra. Disponível em: https://www.dcoimbra.com.br/ext_info.asp?categoria=aempresa& 
categoria2=aempresa. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
28 Rondoniaagora, 08 de agosto de 2012. Disponível em: https://www.rondoniagora.com/politica/mario-
portugues-vai-receber-premio-como-o-maior-atacadista-fora-do-eixo-sul-sudeste. Último acesso em 30 de 
junho de 2021. 

https://www.dcoimbra.com.br/ext_info.asp?categoria=aempresa&%20categoria2=aempresa
https://www.dcoimbra.com.br/ext_info.asp?categoria=aempresa&%20categoria2=aempresa
https://www.rondoniagora.com/politica/mario-portugues-vai-receber-premio-como-o-maior-atacadista-fora-do-eixo-sul-sudeste
https://www.rondoniagora.com/politica/mario-portugues-vai-receber-premio-como-o-maior-atacadista-fora-do-eixo-sul-sudeste
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O caso da Distribuidora Coimbra exemplifica o uso do poder econômico do sócio em 

uma empresa familiar para financiar suas aspirações políticas. Destaca-se que neste caso, o 

candidato foi financiado sobretudo com o capital próprio e também precisou disponibilizar 

recursos financeiros ao partido para viabilizar a sua campanha. 

 

Plamed: a convergência do poder econômico, familiar e político em Sergipe 

Com mais de 37 anos de existência, a Plamed é uma operadora de planos de saúde 

originária de Aracajú/SE, com atuação em outros estados do Nordeste pela rede credenciada 

de médicos e atendimento de urgência no Brasil através do Sistema Abramge29 – associação 

composta por operadoras de saúde suplementar, com o objetivo de garantir atendimento, de 

urgência e emergência, aos usuários fora da área de cobertura de seus planos de saúde. 

A Plamed contribuiu R$ 668,9 mil reais nas eleições municipais de 2008 e 2012 – 

beneficiando principalmente candidatos a vereadores e prefeitos dos municípios de Sergipe, 

seu principal estado de atuação. Em 2008, R$ 181,4 mil (27% do total doado) foram 

destinados a dez candidatos em nove municípios; e R$ 487,5 mil (73%) para catorze 

candidatos em onze municípios em 2012. Em ambos os anos, um dos membros da família 

fundadora recebeu recursos eleitorais, e o aumento do montante doado em 2012 foi 

acompanhado pela mudança do principal partido beneficiado pela Plamed – o PSD, partido 

a qual o sócio da empresa e outros membros da família são filiados. O PSD, fundado em 

2011, foi beneficiado com R$ 359 mil (54% do total) para sete candidatos, dentre eles o filho 

do sócio da Plamed e vereador por Aracajú, Fábio Mitidieri. 

As doações da Plamed exemplificam a coexistência da elite política e econômica 

regionais no Brasil, a partir de uma mesma família. Os Mitidieri possuem quatro importantes 

políticos no cenário político de Sergipe: o pai, Luiz Mitidieri, sócio da Plamed e eleito por 

cinco mandatos de deputado estadual entre 1987-1995 (PMDB) e 2007-2018 (PSDB e PSD); 

o filho, Fábio Mitidieri (PDT entre 2007-2011 e, posteriormente, PSD), eleito vereador por 

Aracajú entre 2009 e 2012, secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de Aracajú em 2011 

e de Trabalho do Governo do Estado de Sergipe em 2013, e eleito deputado federal por 

Sergipe nas eleições de 2014 e 2018; a filha, Maisa Mitidieri (PSD), deputada estadual eleita 

                                                 
29 Plamed. Disponível em: https://plamed.com.br/sobre-nos. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://plamed.com.br/sobre-nos
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por Sergipe em 2018; e o irmão, Jorge Mitidieri, eleito primeiro suplente do senador Rogério 

Carvalho (PT) em 201830. 

O caso Plamed exemplifica como o uso da empresa familiar pode contribuir para o 

fortalecimento político de seus membros e vínculos afetivos, garantir influência em algumas 

zonas eleitorais e na organização regional de alianças. Em 2008, a candidatura mais 

beneficiada por recursos foi do filho, Fábio Mitidieri (PDT), para vereador por Aracajú/SE 

(R$ 53,6 mil); a segunda, R$ 43,6 mil, foi de Pedro Barbosa Neto (PMDB) na disputa pela 

prefeitura de Boquim/SE, cidade natal do pai Luiz Mitidieri e área de influência política da 

família31. Em 2012, quando todos os quatro membros políticos da família se encontravam 

filiados ao PSD, R$ 359 mil (74% do total doado em 2012) foram doados ao partido e R$ 

128,5 mil a outros cinco partidos (PC do B, PSB, PMDB, PSC e PL/PR). O principal 

candidato beneficiado foi novamente o vereador Fábio Mitidieri (PSD) com R$ 129 mil; 

seguido de cinco candidatos a prefeitos do PSD pelos municípios sergipanos de Boquim, 

Canhoba, Carira, Japoatã e Porto da Folha receberam R$ 50 mil cada da Plamed. 

Assim como no caso da Distribuidora Coimbra, a Plamed teve um membro da família 

fundadora e seu partido como principais beneficiados, mas, diferentemente do Mário 

Português da Coimbra, os Mitidieri já exerciam influência política em Sergipe e os recursos 

da empresa também foram utilizados para beneficiar outros candidatos e partidos – em prol 

do fortalecimento de sua influência em diferentes regiões do estado e concretizar alianças 

capazes de impulsionar a carreira de seus membros e vínculos afetivos32. Portanto, o caso da 

Plamed oferece similaridades ao primeiro perfil de doador, mas também ao seguinte: um 

doador com interesse regional específico. 

 

Supermax Brasil e Pro-Saúde Assistência Médica/Samcil: concentração das doações 

eleitorais nas regiões de atuação dos negócios 

Fundada em 1987 na Malásia, o Grupo Supermax é fabricante de luvas de latéx para 

procedimentos médicos e odontológicos com exportação para mais de 160 países nas regiões 

América, Europa, Oriente Médio, Ásia e Pacífico Sul. Atualmente conta com onze fábricas 

                                                 
30 LIMA, Jozailto. JL Política. Disponível em: https://www.jlpolitica.com.br/entrevista/luiz-mitidieri-fabio-
tera-que-trabalhar-para-a-vaga-de-governador-em-2022. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
31 Fábio Mitidieri, 20 de setembro de 2018. Disponível em: http://www.fabiomitidieri.com.br/centenas-de-
boquinenses-caminham-em-apoio-a-fabio-e-maisa-mitidieri/. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
32 LIMA, Jozailto. JL Política, 07 de outubro de 2018. Disponível em: https://jlpolitica.com.br/noticias/eleicoes-
2018/os-mitidieri-mostraram-ser-uma-familia-de-folego-politico. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://www.jlpolitica.com.br/entrevista/luiz-mitidieri-fabio-tera-que-trabalhar-para-a-vaga-de-governador-em-2022
https://www.jlpolitica.com.br/entrevista/luiz-mitidieri-fabio-tera-que-trabalhar-para-a-vaga-de-governador-em-2022
http://www.fabiomitidieri.com.br/centenas-de-boquinenses-caminham-em-apoio-a-fabio-e-maisa-mitidieri/
http://www.fabiomitidieri.com.br/centenas-de-boquinenses-caminham-em-apoio-a-fabio-e-maisa-mitidieri/
https://jlpolitica.com.br/noticias/eleicoes-2018/os-mitidieri-mostraram-ser-uma-familia-de-folego-politico
https://jlpolitica.com.br/noticias/eleicoes-2018/os-mitidieri-mostraram-ser-uma-familia-de-folego-politico
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na Malásia e oito centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 

Hong Kong, Singapura e Japão33. No Brasil, a Supermax está localizado em Curitiba/PR34. 

A Supermax financiou cinco candidaturas entre 2008 e 2012, totalizando R$ 725,6 

mil reais, e a maioria dos recursos foram destinados às disputas em Curitiba (99,3% do total). 

Os principais beneficiados foram os candidatos a prefeitos de Curitiba Beto Richa (PSDB) 

em 2008 (R$ 199,4 mil ou 27,5%) e Luciano Ducci (PSB) em 2012 (R$ 500 mil ou 68,9%). 

Observa-se a tendência da Supermax em apoiar o candidato incumbente e seu interesse pela 

continuidade da gestão na Prefeitura de Curitiba: em 2004 e 2008, as candidaturas vitoriosas 

de Beto Richa (PSBD) tiveram o vice Luciano Ducci (PSB), que assumiu o cargo de prefeito 

em 2010 com a renúncia de Richa para disputar a eleição vitoriosa de governador do Paraná. 

Em relação à Pro-Saúde, também conhecida pela operadora de planos de saúde 

Samcil, a empresa fundada em 1961 por Luiz Roberto Silveira Pinto foi o primeiro convênio 

médico a operar no Brasil. Sua expansão ocorreu a partir da aquisição de hospitais próprios 

e carteiras de clientes de outros planos, mas, em 2011, por problemas econômico-financeiros, 

sofreu a intervenção da ANS, vendeu sua carteira de clientes, fechou todos os hospitais 

próprios e decretou regime de liquidação extrajudicial. Ao longo de sua existência, a Samcil 

adquiriu e geriu diversos hospitais em São Paulo/SP e Grande São Paulo (Santo André/SP, 

São Bernardo do Campo/SP e Mauá/SP) – como, por exemplos, o Hospital Santo André, 

Hospital Maternidade Pereira Barreto, Hospital e Maternidade Mauá, Hospital Modelo, 

Hospital Vasco da Gama e outros. 

Em 2004, a Samcil contribuiu com R$ 666,4 mil reais para candidatos a prefeito e 

vereadores em municípios onde estavam localizados seus hospitais. Em São Bernardo do 

Campo, a empresa contribuiu com R$ 305,3 mil reais (45,8% do total) para a campanha dos 

candidatos Vincentinho (PT), reeleito, e Dib (PSB). Em Santo André, foram beneficiados o 

candidato a prefeito incumbente, João Avamileno (PT) com R$ 204,6 mil (30,7%), e o 

vereador Claudio Malatesta (PT) e o Comitê Financeiro Único do PT, com R$ 38,2 mil 

(5,7%) cada. Em São Paulo, foi doado R$ 45,8 mil reais (6,9%) ao candidato a vereador 

incumbente Raul Siqueira Cortez Junior (PL/PR). Por fim, em Mauá, o candidato a vereador 

Paulo Soares Bio (PMDB) foi beneficiado com R$ 34,4 mil reais (5,2%). 

                                                 
33 Supermax. Disponível em http://www.supermax.com.my/html/corporate_info.aspx?ID=110&PID=111. 
Último acesso em 30 de junho de 2021. 
34 Supermax. Disponível em http://supermax-brasil.com/empresa/. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

http://www.supermax.com.my/html/corporate_info.aspx?ID=110&PID=111
http://supermax-brasil.com/empresa/
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Os casos Supermax e Samcil exemplificam o segundo perfil de doadores, que a partir 

de uma empresa alocam os recursos eleitorais em municípios ondem concentram as suas 

estruturas de negócio – tais como a sede, estrutura produtiva ou de atendimento. Apesar de 

não ser possível afirmar o interesse de auferir benefícios a partir das doações, observa-se que 

a proximidade territorial, os interesses regionalizados e as possíveis conexões existentes entre 

os sócios das empresas e os atores políticos podem contribuir aos vínculos eleitorais criados. 

 

Hypera S/A e União Química Farmacêutica Nacional: as principais farmacêuticas 

doadoras e a preferência pelos diretórios partidários 

O terceiro perfil de doadores é caracterizados pelos casos da Hypera e a União 

Química, duas das maiores farmacêuticas brasileiras em faturamento. Em ambos os casos, as 

empresas concentram a maior parte das doações a partir de uma das empresas do grupo 

econômico e os principais beneficiados são os diretórios partidários nacionais e estaduais de 

diversos partidos. Há alguns casos de recursos eleitorais direcionados à candidatos 

específicos, mas representam um pequeno percentual do total doado e a análise das fontes 

secundárias indicam a possibilidade de as doações serem articuladas a partir de lideranças 

partidárias estaduais ou nacionais. 

A União Química foi fundada em 1936 como Laboratório Prata e adquirida por João 

Marques de Paulo em 1970, sua expansão foi feita pela aquisição da primeira fábrica em 

Embu Guaçu/SP, a mudança da razão social em 1980, a compra de marcas e empresas, e as 

parcerias com laboratórios internacionais – possibilitando a expansão das linhas de produtos 

e áreas de atuação35. Atualmente, a União Química possui unidades fabris em Embu Guaçu 

(adquirida em 1973), Pouso Alegre/MG (início em 2000), onde também se localiza o 

principal centro de distribuição, Brasília/DF (início em 2006), Taboão da Serra/SP (2015) e 

Guarulhos/SP (início em 2017). 

Em relação a Hypera Pharma, antiga Hypermarcas, sua formação está relacionada à 

estratégia de sucessivas aquisições e venda de ativos feitas pelo seu fundador, o empresário 

goianiense João Alves de Queiroz Filho, a partir de 2001 e que culminou na especialização 

de uma empresa primordialmente farmacêutica em 2018. Iniciada em 2001, sob o nome de 

Prátika Industrial Ltda e posteriormente como Assolan Industrial Ltda, atuou nos setores de 

produtos de limpeza (marcas Assolan e Fácil), alimentício (Etti) e cosmético. Em 2007 e anos 

                                                 
35 União Química. Disponível em: https://www.uniaoquimica.com.br/sobre-nos/institucional/nossa-historia/. 
Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://www.uniaoquimica.com.br/sobre-nos/institucional/nossa-historia/
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seguintes, a empresa mudou seu nome para Hypermarcas e focou em novas aquisições nos 

setores de higiene e beleza (Ceil, Hydrogen Cosméticos, Inal, Jontex, Pom Pom, Cremer, 

Sanifill, Bitufo, etc) e farmacêutico (DM Farmacêutica, Farmasa, Neoquímica, Luper, York, 

Mantecorp, etc); em 2011, vendeu suas marcas de produtos alimentícios e de limpeza e, em 

2015, as de higiene e beleza36. 

No final de 2010 e em 2011, a Hypermarcas anunciou a construção de três novos 

parques industriais e dois centros de distribuição em Goiás, sendo transferida a maioria da 

sua produção de medicamentos para Anápolis/GO e de produtos de higiene e beleza em 

Aparecida de Goiânia/GO e Senador Canedo/GO37.  Em 2011, foi assinado o protocolo de 

intenção entre o governador Marconi Perillo (PSDB) e a Hypermarcas para os investimentos 

da empresa em Goiás, bem como a concessão de crédito do programa estadual Formentar e 

a cessão de um terreno de 13 alqueires pela prefeitura de Senador Canedo, do prefeito Túlio 

Sérvio Barbosa Coelho (PSB). Destes acordos, desde de 2012, a empresa goza de benefícios 

fiscais no estado38, conforme regras da lei estadual 17.442/2011 e contrapartidas negociadas. 

Além disso, a partir de conversas iniciadas em 2010 e com início da estruturação em 

agosto de 2011, algumas empresas farmacêuticas se alinharam para criada uma organização 

que representasse os interesses das farmacêuticas de capital nacional perante o governo - o 

Grupo Farma Brasil (GFB), criado em 2012 pelas empresas Hypermarcas, Aché, Biolab, 

Cristália, Libbs, EMS, Hebron, Eurofarma e União Química39. 

Outro fato relevante envolvendo a Hypera e a União Química foi a criação da joint-

venture Bionovis, em parceria com as farmacêuticas Aché e EMS40. A superfarmacêutica 

nacional, como ficou conhecida, tinha como objetivo a pesquisa, desenvolvimento, produção, 

distribuição e comercialização de produtos biotecnológicos para uso em medicina humana. 

O anúncio da parceria ocorreu em 2012 e em 2013 a criação da joint venture foi aprovada 

                                                 
36 FONTES, Stella; MACHADO, Ana Paula. Valor Econômico, 03 de março de 2020. Disponível em:  
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/03/historia-do-grupo-foi-construida-por-dezenas-de-
aquisicoes.ghtml. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
37 FERREIRA, Sônia. O Popular, 29 de junho de 2011. Disponível em 
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/hypermarcas-concentra-80-das-opera%C3%A7 %C3%B5es-
em-goi%C3%A1s-1.15603. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
38 CARREIRO, Marcos N. O Popular, 01 de outubro de 2019. Disponível em: 
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/lei-muda-regras-para-concess%C3%A3o-de-incentivos-fiscais-
1.1899639. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
39 SCARAMUZZO, Mônica. Valor Econômico, 12 de julho de 2012. Disponível em: 
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2012/07/12/laboratorios-criam-grupo-farmabrasil.ghtml. Último 
acesso em 30 de junho de 2021. 
40 Aché. Disponível em https://www.ache.com.br/noticias/ache-cria-empresa-de-produtos-biologicos-em-
conjunto-com-outros-tres-laboratorios-nacionais/. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/03/historia-do-grupo-foi-construida-por-dezenas-de-aquisicoes.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/03/historia-do-grupo-foi-construida-por-dezenas-de-aquisicoes.ghtml
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/hypermarcas-concentra-80-das-opera%C3%A7%20%C3%B5es-em-goi%C3%A1s-1.15603
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/hypermarcas-concentra-80-das-opera%C3%A7%20%C3%B5es-em-goi%C3%A1s-1.15603
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/lei-muda-regras-para-concess%C3%A3o-de-incentivos-fiscais-1.1899639
https://www.opopular.com.br/noticias/politica/lei-muda-regras-para-concess%C3%A3o-de-incentivos-fiscais-1.1899639
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2012/07/12/laboratorios-criam-grupo-farmabrasil.ghtml
https://www.ache.com.br/noticias/ache-cria-empresa-de-produtos-biologicos-em-conjunto-com-outros-tres-laboratorios-nacionais/
https://www.ache.com.br/noticias/ache-cria-empresa-de-produtos-biologicos-em-conjunto-com-outros-tres-laboratorios-nacionais/
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pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em uma decisão rápida e 

unânime41. A Bionovis, recebeu empréstimos do BNDES em 2016, totalizando R$ 203,2 

milhões de reais, para a construção de uma unidade industrial em Valinhos (SP) e ao 

desenvolvimento de medicamentos42.  

Em relação aos contratos firmados pela Hypera e o BNDES entre 2001 e 2006, a 

empresa foi a farmacêutica mais beneficiada com recursos (1,26 bilhões de reais), a partir 

das empresas Hypermarcas, Cosmed e Neoquímica, para a aquisição em empresas, melhoria 

e expansão da capacidade produtiva e o desenvolvimento de novos medicamentos. Em 

relação à União Química, entre 2004 e 2017, nenhum contrato foi firmado diretamente entre 

a União Química e o BNDES, mas alguns parceiros de pesquisas foram beneficiados, por 

exemplos: R$ 15,3 milhões de reais à Fundação Butantan em 2013 para o desenvolvimento 

de medicações de tratamento ao câncer43 e  R$ 4,3 milhões à União Brasileira de Educação 

e Assistência da Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) em 2015 

para remédio contra a tuberculose44. 

Observa-se que as decisões de negócios tomadas pela Hypera no início da década de 

2010 a aproximou dos atores políticos, em especial do governo federal e estadual de Goiás, 

para possibilitar ganhos fiscais com a mudança de seu parque industrial, a aprovação das suas 

aquisições, vendas e parcerias e em prol do fortalecimento da indústria farmacêutica 

nacional. Observa-se que todos os recursos doados pela empresa, R$ 4,4 milhões, se 

concentraram em 2012 e a maioria das doações ocorreram aos diretórios partidários e comitês 

financeiros (99,8%), sendo o Diretório Nacional do PT beneficiado com R$ 2,7 milhões 

(61,4%) e do PSDB com R$ 1 milhão (23,5%). Além disso, o PT também recebeu recursos 

substanciais ao diretório estadual de São Paulo, R$450 mil (10,3%), e do Rio Grande do Sul, 

R$ 50 mil (1,1%). Apesar da preferência da empresa em beneficiar o PT, os recursos foram 

alocados de forma dispersa a diversos partidos e estados brasileiros.  

 

                                                 
41 RESENDE, Thiago. Valor Econômico, 20 de fevereiro de 2013. Disponível em: 
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2013/02/20/cade-aprova-criacao-da-superfarmaceutica-
bionovis.ghtml. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
42 AMORIM, Daniela. Exame, 04 de fevereiro de 2016. Disponível em: https://exame.com/negocios/bndes-
aprova-r-401-milhoes-para-bionovis-e-orygen/. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
43 BNDES, 09 de julho de 2013. BNDES apoia desenvolvimento de remédio contra câncer. Disponível em: 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20130709_butantan_funtec. 
Último acesso em 30 de junho de 2021. 
44 BNDES, 26 de novembro de 2013. BNDES apoia desenvolvimento de nova droga contra tuberculose. 
Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20141127_ 
funtec_tuberculose. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2013/02/20/cade-aprova-criacao-da-superfarmaceutica-bionovis.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2013/02/20/cade-aprova-criacao-da-superfarmaceutica-bionovis.ghtml
https://exame.com/negocios/bndes-aprova-r-401-milhoes-para-bionovis-e-orygen/
https://exame.com/negocios/bndes-aprova-r-401-milhoes-para-bionovis-e-orygen/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20130709_butantan_funtec
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20141127_%20funtec_tuberculose
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20141127_%20funtec_tuberculose
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Tabela 7 – Relação de doações registradas da Hypera S/A nas eleições municipais (2004 a 2012), em R$ 

Beneficiado Cargo Partido Município UF Ano Valor doado 
(em R$) % 

Hypera S/A – 02.932.074/0001-91 
Dir. nacional PT - PT BR BR 2012 2.675.000 61,4% 
Dir. nacional PSDB - PSDB BR BR 2012 1.025.000 23,5% 
Direção estadual/distrital PT - PT SP SP 2012 450.000 10,3% 
Direção estadual/distrital PT - PT RS RS 2012 50.000 1,1% 
Dir. nacional PC do B - PC do B BR BR 2012 25.000 0,6% 
Direção estadual/distrital PSDB - PSDB MG MG 2012 20.000 0,5% 
Comitê financeiro único PT - PT Pedras de Fogo PB 2012 20.000 0,5% 
Direção estadual/distrital PPS - PPS PE PE 2012 17.000 0,4% 
Dir. nacional PDT - PDT BR BR 2012 17.000 0,4% 
Direção estadual/distrital PTB - PTB SP SP 2012 15.000 0,3% 
Comitê financeiro único PSD - PSD Mogi das Cruzes SP 2012 10.000 0,2% 
Direção estadual/distrital PMDB - PMDB PE PE 2012 5.000 0,1% 
Roberval Gois Vereador PMDB Recife PE 2012 4.947 0,1% 
Antonio Amaral Junior Prefeito PT Ourinhos SP 2012 4.000 0,1% 
Dir. municipal PT  PT Serra Azul SP 2012 4.000 0,1% 
Comitê financeiro para prefeito PT Prefeito PT Ilha Solteira SP 2012 4.000 0,1% 

Comitê financeiro único PT  PT Espírito Santos do 
Turvo SP 2012 4.000 0,1% 

Comitê financeiro único PTB  PTB Itapororoca PB 2012 4.000 0,1% 
Dir. municipal PT  PT Viradouro SP 2012 3.000 0,1% 

Total - - - - - 4.356.947 100% 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Os demais recursos eleitorais da Hypera, R$ 156,9 mil (3,6%), foram doados, em 

parcelas inferiores a R$ 25 mil cada e além do PT e PSDB, aos órgãos partidários ou 

candidatos do PC do B, PPS, PDT, PTB, PSD e PMDB nos estados de São Paulo, 

Pernambuco, Minas Gerais e Paraíba. Além disso, observam-se alguns casos anedóticos de 

municípios com população inferior a cerca de 100 mil habitantes, tais como Pedras de 

Fogo/PB, Itapororoca/PB, Ourinhos/SP, Serra Azul/SP, Ilha Solteira/SP, Espírito Santo do 

Turvo/SP e Viradouro/SP. 

As empresas farmacêuticas Hypera, Libbs e Aché contribuíram eleitoralmente, R$ 4 

mil reais cada e por caso, ao PT nas disputas dos municípios de Espírito Santo do Turvo/SP, 

Serra Azul/SP e Ilha Solteira/SP em 2012. Hypera e Libbs doaram R$ 4 mil cada, e Aché, 

R$ 8 mil, ao PT em Ourinhos/SP; Hypera e Aché contribuíram com R$ 3 mil cada, e Libbs, 

R$ 4 mil, ao PT em Viradouro/SP; a Hypera doou contribuiu R$ 4 mil ao PT, e a Aché e a 

Libbs, R$ 4 mil cada, ao PTB em Itapororoca/PB. Por fim, no caso mais emblemático, Pedras 

de Fogo/PB, Hypera, Libbs e Aché doaram R$ 20 mil cada e União Química, R$ 25 mil, ao 

PT, e Biolab Sanus, R$ 7,6 mil, ao PMDB. 

Seguindo o perfil da Hypera, a maior parte dos recursos doados pela União Química 

ocorreu em 2012 (99,5% do total doado). Os principais beneficiados foram os diretórios 
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partidários de diversos partidos, sendo o PT o principal beneficiado com R$ 500 mil reais ao 

diretório nacional (27%), R$ 100 mil (5,4%) ao estadual do Rio Grande do Sul e R$ 200 mil 

ao comitê financeiro único de São Paulo/SP. Além dele, o diretório nacional do PC do B, 

partido da base aliada no governo nacional, recebeu R$ 650 mil (35%); o comitê financeiro 

único do PSD em Poço de Caldas/MG recebeu R$ 100 mil (5,4%); e o nacional do PSDB, 

partido da oposição, recebeu R$ 75 mil (4%). 

 
Tabela 8 – Relação de doações registradas da União Química Farmacêutica Nacional S/A nas eleições 
municipais (2004 a 2012), em R$ 

Beneficiado Cargo Partido Município UF Ano Valor doado 
(em R$) % 

União Química Farmacêutica Nacional S/A – 60.665.981/0001-18 
Dir. nacional PC do B - PC do B BR BR 2012 650.000 35,0% 
Dir. nacional PT - PT BR BR 2012 500.000 27,0% 
Comitê financeiro único PT - PT SP SP 2012 200.000 10,8% 
Direção estadual/distrital PSDB - PSDB SP SP 2012 150.000 8,1% 
Direção estadual/distrital PT - PT RS RS 2012 100.000 5,4% 
Direção estadual/distrital PSD - PSD Poços de Caldas MG 2012 100.000 5,4% 
Dir. nacional PSDB - PSDB BR BR 2012 75.000 4,0% 
Aurilécio Moreira da Cunha Prefeito PT Pedras de Fogo PB 2012 25.000 1,3% 
José Queiroz de Lima Prefeito PDT Caruaru PE 2012 25.000 1,3% 
Raul Belens Jungmann Pinto Vereador PPS Recife PE 2012 20.000 1,1% 
Celso do Carmo Jatene Vereador PTB São Paulo SP 2004 10.128 0,5% 

Total - - - - - 1.855.128 100% 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Em relação aos candidatos, a União Química doou R$ 25 mil (1,3%) às campanhas 

para prefeito de Aurilécio Cunha (PT) em Pedra de Fogo/PB, conforme visto anteriormente, 

e de José Lima (PDT) em Caruaru/PE, e R$ 20 mil (1,1%) ao vereador Raul Jungmann (PPS) 

de Recife/PE em 2012; e R$ 10,1 mil ao vereador Celso Jatene (PTB) de São Paulo/SP em 

2004.  

Em relação aos casos da Hypera e União Química, observou-se a distribuição da 

maior parte dos recursos eleitorais aos diretórios partidários nacionais e estaduais de diversos 

partidos, em especial do PT, PC do B e PSDB, e as doações aos candidatos, em menor 

volume, seguiram as estratégias conjuntas de doações com outras empresas farmacêuticas. A 

análise das fontes secundárias não conseguiu identificar interesses particulares das empresas 

farmacêuticas – por exemplo, presença de plantas industriais, centro de distribuição ou pela 

importância comercial dos municípios – capazes de explicar o motivo dos investimentos 

eleitorais nos municípios de pequeno porte identificados anteriormente. Existe a 

possibilidade, a ser investigada em trabalhos futuros, da coordenação das doações pelos 
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diretórios partidários, em especial do PT e partidos da base governista - responsáveis pela 

quase totalidade dos casos identificados. 

 

Farmacêuticas Libbs, Aché e Biolab Sanus:  doações dispersas em diversos candidatos, 

municípios e regiões 

O quarto perfil de doadores tem como características a alocação dos recursos a partir 

de poucas empresas do grupo econômico e sua dispersão entre muitos candidatos e 

municípios. São exemplos dele a Libbs Farmacêutica, a Aché Laboratórios Farmacêuticos e 

a Biolab Sanus Farmacêutica – todas empresas farmacêuticas de origem nacional e com sedes 

e principais centros produtivos no Estado de São Paulo. A Libbs, fundada em 1958, é uma 

empresa farmacêutica brasileira de capital privado com sede em São Paulo/SP e complexo 

industrial e centro de distribuição em Embu das Artes/SP45. 

A farmacêutica Biolab teve seu início em 1997 no município de Taboão da Serra/SP 

e sua fusão com a Sanus Farmacêutica em 1999. A Biolab Sanus possui um escritório central 

em São Paulo/SP, fábricas em Jandira/SP (adquirida em 2008), Taboão da Serra/SP e 

Bragança Paulista/SP (aquisição em 2013), e centro de distribuição em Pouso Alegre/MG 

(inaugurado em 2016)46. Em 2012, realizou a joint venture Orygen Biotecnologia com a 

Eurofarma para a produção de medicamentos biológicos e biosimilares, e com unidade fabril 

no complexo industrial da Eurofarma em Itapevi/SP47; e a parceria Biolab-Emcure para 

produção de medicamentos hospitalares e oncológicos na unidade fabril da Biolab em 

Taboão da Serra. 

Em relação à Aché, ela foi formada pela fundação da distribuidora de medicamentos 

Prodoctor por Adalmiro Dellape Baptista, Victor Siaulys e Antônio Gilberto Depieri em 1966 

e, posteriormente, compra da Aché, pertencente ao médico Phillipe Aché. Atualmente, o 

Grupo Aché Biosintética conta com cinco plantas industriais em São Paulo/SP, 

Guarulhos/SP, Londrina/PR (referente à empresa Nortis), Anápolis/GO (Melcon) e Cabo de 

Santo Agostinho/PE. 

                                                 
45 Libbs. Disponível em: https://www.libbs.com.br/sobre-nos/quem-somos/. Último acesso em 30 de junho de 
2021. 
46 Biolab. Disponível em: https://www.biolabfarma.com.br/pt/nossa-historia/. Último acesso em 30 de junho de 
2021. 
47 Biolab. Disponível em: https://www.biolabfarma.com.br/pt/viver-bem/orygen-biotecnologia/638. Último 
acesso em 30 de junho de 2021. 

https://www.libbs.com.br/sobre-nos/quem-somos/
https://www.biolabfarma.com.br/pt/nossa-historia/
https://www.biolabfarma.com.br/pt/viver-bem/orygen-biotecnologia/638
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O crescimento da Aché nas décadas de 1970 a 90 ocorreu pela aquisição do grupo 

estrangeiro Bracco-Novoterápica e linhas de negócios da Schering-Plough, pela 

comercialização dos produtos Parke-Davis no Brasil e pela formalização de joint venture 

com a Merck Sharp & Dohme. Durante a década de 2000 passou pela profissionalização da 

gestão e entrada no mercado de medicamentos genéricos e fitoterápicos com a aquisição da 

Biosintética em 2005. Posteriormente, foram realizadas aquisições, com destaque à compra 

de 50% da Melcon, responsável pela produção de medicamentos hormonais na planta de 

Anápolis/GO, em 2010, da Nortis Farmacêutica, localizada em Londrina/PR, e o Laboratório 

Químico-Farmacêutico Tiaraju, de Santo Ângelo/RS48 em 2016. Participou da criação da 

joint venture brasileira Bionovis com outras farmacêuticas em 2012; e, a partir negociações 

de instalação da fábrica e centro de distribuição no Complexo Industrial Portuário de Suape 

em Pernambuco (inaugurado em 2018) e concessão de benefícios fiscais, assinou o Protocolo 

de Intenções em 2015, durante a gestão do governador Paulo Câmara (PSB)49. 

Ademais, destaca-se que todos os três grupos econômicos foram beneficiados com 

empréstimos com o BNDES. A Libbs, entre 2004 e 2014, recebeu R$ 600,2 milhões em 

contratos com o BNDES para a construção do parque fabril em Embu (SP) e ao 

desenvolvimento de novos medicamentos. Entre 2004 e 2017, o Grupo Aché foi beneficiado 

com R$ 626,6 milhões, a partir das empresas Aché e Biosintética, para aquisição da empresa 

Nortis Farmacêutica, compra de equipamentos, investimentos em pesquisa, desenvolvimento 

e modernização do parque fabril. A Biolab Sanus foi benefiada com o contrato de R$ 45,5 

milhões em 2006 para o desenvolvimento de medicamentos e a construção de uma planta 

semi-industrial em Itapecerica da Serra/SP, e a Orygen Biotecnologia, fundada pela Biolab 

Sanus e Eurofarma, recebeu R$ 200,2 milhões de reais em 2015 para investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento e a construção de uma unidade industrial em São Carlos/SP. 

Em relação aos investimentos eleitorais realizados pelas três empresas nas eleições 

municipais de 2004 a 2012, observa-se a preferência pela alocação direta dos recursos aos 

candidatos ou aos órgãos partidários municipais – tais como os comitês financeiros e 

diretórios municipais. A Libbs apoiou diversos partidos e candidatos com R$ 1,1 milhão de 

reais – sendo R$ 30,5 mil reais em 2004 (um partido e dois municípios), R$ 560,7 mil em 

                                                 
48 Aché. Disponível em: https://www.ache.com.br/quem-somos/nossa-historia/. Último acesso em 30 de junho 
de 2021. 
49 Suape. Disponível em: http://www.suape.pe.gov.br/pt/noticias/1292-grupo-ache-inaugura-fabrica-de-
medicamentos-em-suape. Último acesso em 30 de junho de 2021. 



79 

 

 

2008 (cinco partidos e seis municípios), e R$ 555 mil em 2012 (oito partidos e dezessete 

municípios). Sua estratégia de investimento eleitoral ampliou a partir dos pleitos de 2008, 

quando passou a apoiar mais partidos e municípios – ao invés de somente beneficiar o PC do 

B em Porto Alegre/RS e Manaus/AM, em 2008, começou a realizar doações ao PDT, PPS, 

PSB e PT Caruaru/PE, Recife/PE, João Pessoa/PB e Embu das Artes/SP. 

 
Tabela 9 – Relação de doações registradas da Libbs Farmacêutica nas eleições municipais (2004 a 2012), em 
R$ 

Beneficiado Cargo Partido Município UF Ano Valor doado 
(em R$) % 

Libbs Farmacêutica Ltda – 61.230.314/0001-75 
Jose Queiroz de Lima Prefeito PDT Caruaru PE 2008 249.210 21,7% 
Dir. nacional PC do B - PC do B BR BR 2012 125.000 10,9% 
Dir. nacional PT - PT BR BR 2012 125.000 10,9% 
Comitê fin. para vereador PC do B Vereador PC do B São Paulo SP 2008 74.763 6,5% 
Ricardo Vieira Coutinho Prefeito PSB João Pessoa PB 2008 62.302 5,4% 
Comitê fin. para vereador PPS Vereador PPS Recife PE 2008 62.302 5,4% 
Francisco Nascimento de Brito Prefeito PT Embu SP 2008 37.381 3,3% 
Jussara Rosa Cony Vereador PC do B Porto Alegre RS 2012 35.000 3,1% 
Adir Gomes Teixeira Vereador PT São Paulo SP 2012 30.000 2,6% 
Carlos Gomes Batista Vereador PT Embu das Artes SP 2012 30.000 2,6% 
Francisco Nascimento de Brito Prefeito PT Embu das Artes SP 2012 30.000 2,6% 
Dir. nacional PSDB - PSDB BR BR 2012 25.000 2,2% 
Jamil Murad Vereador PC do B São Paulo SP 2008 24.921 2,2% 
Manuela Pinto Vieira D’Ávila Prefeito PC do B Porto Alegre RS 2008 24.921 2,2% 
Comitê financeiro único PSB - PSB Embu SP 2008 24.921 2,2% 
Aurilécio Moreira da Cunha Prefeito PT Pedras de Fogo PB 2012 20.000 1,7% 
Direção estadual/distrital PSDB - PSDB MG MG 2012 20.000 1,7% 
Jose Queiroz de Lima Prefeito PDT Caruaru PE 2012 17.000 1,5% 
Raul Belens Jungmann Pinto Vereador PPS Recife PE 2012 17.000 1,5% 
Manuela Pinto Vieira D’Ávila Vereador PC do B Porto Alegre RS 2004 15.267 1,3% 
Comitê financeiro único PC do B - PC do B Manaus AM 2004 15.267 1,3% 
Jamil Murad Vereador PC do B São Paulo SP 2012 10.000 0,9% 
João Bernardino Leite Vereador PT Embu das Artes SP 2012 10.000 0,9% 
Comitê fin. para vereador PFL/DEM Vereador PFL/DEM São Paulo SP 2012 10.000 0,9% 
Airton Carlos Lauriano dos Santos Vereador PTB São Caetano do Sul SP 2012 5.000 0,4% 
Antonio Marcos Carvalho de Brito Prefeito PSDB São Roque SP 2012 5.000 0,4% 
Jorge Roberto Scheneider Vereador PTB Campinas SP 2012 5.000 0,4% 
Roberval Gois Vereador PMDB Recife PE 2012 5.000 0,4% 
Amarildo Dudu Bolito Prefeito PT Rincão SP 2012 4.000 0,3% 
Antonio Amaral Junior Prefeito PT Ourinhos SP 2012 4.000 0,3% 
Cícero Aparecido da Silva Prefeito PT Ilha Solteira SP 2012 4.000 0,3% 
Erilson Claudio Rodrigues Prefeito PTB Itapororoca PB 2012 4.000 0,3% 
Leomax da Costa Bandeira Prefeito PMDB Lucena PB 2012 4.000 0,3% 
Luciana Maria Retz Prefeito PT Espírito Santos do Turvo SP 2012 4.000 0,3% 
Dir. mun. PT - PT Serra Azul SP 2012 4.000 0,3% 
Dir. mun. PT - PT Viradouro SP 2012 3.000 0,3% 

Total - - - - - 1.146.255 100% 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Diferentemente da farmacêutica Libbs, cujas contribuições eleitorais foram 

crescentes entre 2004 e 2012, houve diminuição dos investimentos eleitorais feitos pela 
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Biolab Sanus no período – totalizando R$ 664,5 mil, sendo R$ 313 mil reais em 2004 (sete 

partidos e treze municípios, sendo doze na Paraíba), R$ 311,5 mil em 2008 (quatro partidos 

e dez municípios, sendo oito em São Paulo), e R$ 40 mil em 2012 (três partidos e dois 

municípios, sendo ambos da Paraíba). realizou diversas doações eleitorais para candidatos e 

partidos de diversos municípios. As maiores doações foram feitas ao Comitê Financeiro 

Único do PC do B em Manaus/AM em 2004 (R$ 152,7 mil ou 23% do total doado); R$ 87,2 

mil (13,1%) ao candidato Jorge Mudalen (PFL/DEM), candidato a prefeito por Guarulhos 

em 2008; R$ 62,3 mil (9,4%) cada ao candidato a prefeito em João Pessoa/PB, Ricardo 

Coutinho (PSB), e Comitê Financeiro de Vereadores do PPS em Recife/PE em 2008. Os 

demais beneficiados receberam doações eleitorais inferiores a R$ 50 mil reais. 

 
Tabela 10 – Relação de doações registradas da Biolab Sanus nas eleições municipais (2004 a 2012), em R$ 

Beneficiado Cargo Partido Município UF Ano Valor doado 
(em R$) % 

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda – 49.475.833/0001-06 
Comitê financeiro único PC do B - PC do B Manaus AM 2004 152.667 23,0% 
Jorge Tadeu Mudalen Prefeito PFL/DEM Guarulhos SP 2008 87.223 13,1% 
Ricardo Vieira Coutinho Prefeito PSB João Pessoa PB 2008 62.302 9,4% 
Comitê fin. para vereador PPS Vereador PPS Recife PE 2008 62.302 9,4% 
Comitê financeiro único PT - PT Andradina SP 2008 37.381 5,6% 
Marcus Odilon Ribeiro Coutinho Prefeito PDT Santa Rita PB 2004 30.534 4,6% 
Dir. nacional PSDB - PSDB BR BR 2012 25.000 3,8% 
Maria de Lourdes Aragão Cordeiro Prefeito PDT Monteiro PB 2004 15.267 2,3% 
Nailde Fernandes Panta da Silva Vereador PFL/DEM João Pessoa BR 2004 15.267 2,3% 
Pedro Batista de Andrade Prefeito PMDB Bananeiras PB 2004 15.267 2,3% 
Sebastião Alberto Candido da Cruz Prefeito PSDB Solanea PB 2004 15.267 2,3% 
Valter Marcone Medeiros Prefeito PSDB São João do Cariri PB 2004 15.267 2,3% 
Veneziano V. do R. Segundo Neto Prefeito PMDB Campina Grande PB 2004 15.267 2,3% 
Heitor Camarin Junior Prefeito PT Laranjal Paulista SP 2008 12.460 1,9% 
Joaquim Ferreira de Lima Vereador PT Jandira SP 2008 12.460 1,9% 
Omar de Oliveira Leite Prefeito PT Itirapina SP 2008 12.460 1,9% 
Comitê fin. para vereador PT Vereador PT Cruzeiro SP 2008 12.460 1,9% 
Roberto Pedro Medeiros Filho Prefeito PTB São João do Cariri PB 2012 10.000 1,5% 
Marcos Antonio da Silva Prefeito PSB Cabedelo PB 2004 7.633 1,1% 
Maria Clarice Ribeiro Borba Prefeito PMDB Pedras de Fogo PB 2004 7.633 1,1% 
Comitê financeiro único PMDB - PMDB Conde PB 2004 7.633 1,1% 
Comitê financeiro único PMDB - PMDB Itabaiana PB 2004 7.633 1,1% 
Comitê financeiro único PPB/PP - PPB/PP Pianco PB 2004 7.633 1,1% 
Comitê financeiro único PT - PT São Sebastião da Grama SP 2008 6.230 0,9% 
Jose Mauro Barcellos Prefeito PT Patrocínio Paulista SP 2008 6.230 0,9% 
Margarida Maria Silveira Gomes Prefeito PSB Mogeiro PB 2012 5.000 0,8% 

Total - - - - - 664.483 100% 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (NA. S). Elaboração própria. 

 

As doações do grupo farmacêutico Aché Biosintética totalizaram R$ 1,3 milhões de 

reais - sendo R$ 213,7 mil reais em 2004 pela Biosintética (cinco partidos e seis municípios, 

sendo três na Paraíba), R$ 753,9 mil em 2008 pela Aché (cinco partidos e quatro municípios), 
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e R$ 354 mil em 2012 pela Aché (sete partidos e treze municípios). A maioria dos recursos 

doados pela Aché foram distribuídos para os candidatos a vereadores e prefeitos em 

Guarulhos/SP (R$ 530 mil ou 40% do total), onde a empresa possui sua principal unidade 

fabril. Em 2008 foram distribuídos R$ 381,3 mil (29%) para quatro candidatos, sendo dois 

candidatos concorrentes à prefeitura (Carlos Campos do PSDB e Sebastião Campos do PT); 

em 2012, foram R$ 150 mil (11%) para o candidato à reeleição (Sebastião de Almeida do 

PT) e o comitê financeiro único de seu partido (PT). O principal candidato beneficiado foi 

Jose Queiroz de Lima, quando candidato à prefeitura de Caruaru/PE em 2008, quando 

recebeu R$ 249,2 mil (219%). 

 
Tabela 11 – Relação de doações registradas da Aché Biosintética nas eleições municipais (2004 a 2012),em R$ 

Beneficiado Cargo Partido Município UF Ano Valor doado 
(em R$) % 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A – 60.659.463/0001-91 
Jose Queiroz de Lima Prefeito PDT Caruru PE 2008 249.210 19,0% 
Carlos Roberto de Campos Prefeito PSDB Guarulhos SP 2008 186.907 14,3% 
Sebastião Alves de Almeida Prefeito PT Guarulhos SP 2008 186.907 14,3% 
Sebastião Alves de Almeida Prefeito PT Guarulhos SP 2012 75.000 5,7% 
Comitê financeiro único PT - PT Guarulhos SP 2012 75.000 5,7% 
Ricardo Vieira Coutinho Prefeito PSB João Pessoa PB 2008 62.302 4,8% 
Comitê fin. para vereador PPS Vereador PPS Recife PE 2008 62.302 4,8% 
Dir. nacional PC do B - PC do B BR BR 2012 25.000 1,9% 
Dir. nacional PSDB - PSDB BR BR 2012 25.000 1,9% 
Dir. nacional PT - PT BR BR 2012 25.000 1,9% 
Aurilécio Moreira da Cunha Prefeito PT Pedras de Fogo PB 2012 20.000 1,5% 
Direção estadual/distrital PSDB - PSDB MG MG 2012 20.000 1,5% 
Jose Queiroz de Lima Prefeito PDT Caruru PE 2012 17.000 1,3% 
Raul Belens Jungmann Pinto Vereador PPS Recife PE 2012 17.000 1,3% 
Direção estadual/distrital PTB - PTB SP SP 2012 15.000 1,1% 
Comitê financeiro único PT - PT Guarulhos SP 2008 6.230 0,5% 
Roberval Gois Vereador PMDB Recife PE 2012 5.000 0,4% 
Amarildo Dudu Bolito Prefeito PT Rincão SP 2012 4.000 0,3% 
Antonio Amaral Junior Prefeito PT Ourinhos SP 2012 4.000 0,3% 
Cícero Aparecido da Silva Prefeito PT Ilha Solteira SP 2012 4.000 0,3% 
Erilson Claudio Rodrigues Prefeito PTB Itapororoca PB 2012 4.000 0,3% 
Leomax da Costa Bandeira Prefeito PMDB Lucena PB 2012 4.000 0,3% 
Luciana Maria Retz Prefeito PT Espírito Santos do Turvo SP 2012 4.000 0,3% 
Dir. municipal PT  - PT Serra Azul SP 2012 4.000 0,3% 
Comitê financeiro único PT - PT Ourinhos SP 2012 4.000 0,3% 
Dir. municipal PT - PT Viradouro SP 2012 3.000 0,2% 
Moacir de Souza Vereador PT Guarulhos SP 2008 1.246 0,1% 
Biosintética Farmacêutica Ltda – 53.162.095/0001-06 
Francisco das Chagas Francilino Vereador PT São Paulo SP 2004 76.334 5,8% 
Welson Gasparini Prefeito PSDB Ribeirão Preto SP 2004 38.167 2,9% 
Comitê financeiro único PC do B - PC do B Manaus AM 2004 38.167 2,9% 
Lauro Sergio Maia de Vasconcelos Prefeito PMDB Catole do Rocha PB 2004 22.900 1,7% 
Alexandre Braga Pegado Prefeito PDT Conceição PB 2004 15.267 1,2% 
Antonio Porcino Sobrinho Prefeito PMDB Itaporanga PB 2004 7.633 0,6% 
Nádia Campeão Vereador PC do B São Paulo SP 2004 1.527 0,1% 

Total - - - - - 1.309.101 100% 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 
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Conforme já citado no estudo de caso da Hypera, há a possibilidade dos grandes 

grupos farmacêuticos coordenarem as contribuições eleitorais aos municípios menores com 

população inferior a aproximadamente 100 mil habitantes, mas, em 2008 e 2012, existe a 

possibilidade de outros investimentos eleitorais para grandes centros urbanos e diretórios 

partidários terem seguido a mesma lógica – sobretudo pela similaridade dos valores doados 

e do partido e município beneficiado. Em 2012, os grupos econômicos farmacêuticos Libbs, 

Aché Biosintética e Biolab Sanus contribuíram com R$ 25 mil cada ao Diretório Nacional 

do PSDB; e Hypera, Libbs e Aché Biosintética com R$ 20 mil cada ao Diretório Estadual de 

Minas Gerais. Em relação às disputas à prefeitura de Caruaru/PE, Libbs e Aché Biosintética 

doaram R$ 249,2 mil cada em 2008 e R$ 17 mil cada em 2012 para a candidaturas de José 

Queiroz de Lima (PDT). Na disputa à prefeitura de João Pessoa/PB, Libbs, Aché Biosintética 

e Biolab Sanus contribuíram com R$ 62,3 mil cada em 2008 ao candidato Ricardo Vieira 

Coutinho (PSB). Em relação aos pleitos em Recife/PE, Libbs, Aché Biosintética e Biolab 

Sanus doaram com R$ 62,3 mil cada em 2008 ao comitê financeiro para vereador do PPS; e 

Libbs, Aché Biosintética, em 2012, contribuíram, respectivamente, com R$ 17 mil e R$ 5 

mil cada para as campanhas a vereadores de Raul Jungmann (PPS) e Roberval Gois (PMDB). 

Destaca-se que a coordenação das contribuições eleitorais pelas empresas 

farmacêuticas citadas acima não comprova a existência de uma estratégia deliberada dos 

doadores para influenciarem em conjunto o resultado eleitoral e deverá ser melhor explorada 

em estudos futuros, mas podemos sugerir três hipóteses sobre o motivo da sua ocorrência: 

(a) os candidatos e lideranças partidárias beneficiados por recursos das farmacêuticas 

possuem acesso às empresas e sugerem o valor a ser doado; (b) eles possuem acesso às 

associações de representação dos interesses das indústrias farmacêuticas, que articulam o 

valor a ser doado pelas empresas; ou (c) as empresas se articulam em conjunto para 

influenciar os resultados eleitorais e beneficiar candidatos e partidos específicos. 

Em relação aos casos dos grupos econômicos Libbs, Aché Biosintética e Biolab 

Sanus, observou-se a distribuição dos recursos eleitorais em múltiplos partidos, candidatos e 

municípios – e em menor volume aos diretórios partidários nacionais e estaduais. Além disso, 

observou-se a recorrência das três em doações eleitorais coordenadas em diversas campanhas 

eleitorais, a partir de 2008. Existe a possibilidade, a ser investigada em trabalhos futuros, da 

coordenação das doações às três farmacêuticas ter ocorrido pela mobilização da mesma 

associação de representação de interesses a qual façam parte ou pela estratégia conjunta delas 

para influenciar os resultados eleitorais. 
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Família Bueno e Grupo Amil: a operadora de saúde que mais doou nas eleições 

municipais 

O Grupo Amil, fundado pelo médico Edson Bueno, utilizou a estratégia de pulverizar 

as contribuições eleitorais a partir de diversas empresas do grupo ou relacionadas com a 

família do fundador. A Amil Saúde Ltda, Amil Assistência Médica Internacional S/A e 

Amico Saúde Ltda são empresas comercializadora de planos de saúde e atuam na modalidade 

medicina de grupo (juntas doaram R$ 3,2 milhões). Os hospitais 9 de Julho e Santa Paula 

fazem parte da rede hospitalar Rede Ímpar (R$ 4,3 milhões), controlada pelo fundo de 

investimento Genoma III que, por sua vez, tem recursos da família Bueno, a maior acionista. 

A história da Amil se inicia com a compra da Casa de Saúde São José em Duque de 

Caxias/RJ por Edson Bueno em 1978 e outros hospitais, que deram origem a Empresa de 

Serviços Hospitalares (Esho) para a administração dos ativos adquiridos. Posteriormente, foi 

criado a Amil Assistência Médica Internacional no Rio de Janeiro/RJ em 1978. O 

crescimento da Amil ocorreu de forma orgânica e pelas aquisições feitas a partir de 2002 –

tais como a Amico Saúde, fundida com a Dix Saúde, Blue Life Assistência Médica, Medcard, 

CliniHauer e Medial Saúde – e pela aquisição de carteiras de clientes de outras operadoras 

de saúde (por exemplo, a carteira pessoa física da Porto Seguro e Semic em 2006). Além 

disso, em 2007, a Amil Participações exerceu a opção de compra das cotas da Empresa de 

Serviços Hospitalares (Esho), pertencente à família Bueno50. 

Destaca-se que a JLP, controladora da Amil Participações (Amilpar), foi adquirida 

pela UnitedHealth Group, maior empresa norte-americana do setor de saúde, em 2012, mas 

Edson Bueno continuou como diretor-presidente e presidente do conselho de administração 

da Amilpar. A família Bueno tinha como estratégia a priorização dos negócios hospitalares, 

que possuem margens de lucros maiores em relação à gestão de planos de saúde51. Segundo 

Scheffer e Bahia (2015), a aprovação da venda da Amil ocorreu com grande rapidez pela 

ANS e órgãos do governo – algo não comum para negociações daquela complexidade. 

Ademais, o empresário também se envolveu em denúncia relacionada à abertura do 

setor de saúde brasileiro ao capital estrangeiro, que possibilitaria a venda de ativos da família 

                                                 
50 Amil. Disponível em: https://www.amil.com.br/institucional/#/historia. Último acesso em 30 de junho de 
2021. 
51 Saúde Business. Disponível em: https://www.saudebusiness.com/mercado/amil-comprada-por-americana-
unitedhealth. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://www.amil.com.br/institucional/#/historia
https://www.saudebusiness.com/mercado/amil-comprada-por-americana-unitedhealth
https://www.saudebusiness.com/mercado/amil-comprada-por-americana-unitedhealth
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aos investidores estrangeiros. Segundo o ex-Procurador da República, Rodrigo Janot, o ex-

presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, negociou com os empresários André 

Esteves e Edson Bueno a medida provisória 656/2014 (convertida em lei 13.097/2015), que 

alterou a legislação e permitiu o investimento de capital estrangeiro no setor hospitalar 

brasileiro52. A lei beneficiou o Banco BTG Pactual, de Esteves, na venda das ações da Rede 

D’Or São Luiz ao fundo soberano de Cingapura (GIC)53; e havia rumores que, antes de sua 

morte, Edson Bueno negociava a venda de seus nove hospitais, vinculados à Rede Ímpar, ao 

GIC ou à UnitedHealth Group54. 

Entre 2004 e 2012, as empresas ligadas à Família Bueno do Grupo Amil contribuíram 

eleitoralmente com R$ 7,4 milhões de reais a partir de cinco empresas diferentes. Destaca-se 

que 99,1% do valor ocorreu em 2012 e a maioria dos recursos foram direcionados a diferentes 

diretórios partidários nacionais e alguns estaduais. O PT, partido no poder em 2012 e na qual 

o ex-ministro da saúde Alexandre Padilha era filiado, recebeu a maioria das doações 

eleitorais das empresas relacionadas à família Bueno (R$ 4 milhões do total doado pelo 

Grupo, 53,2%) – o diretório nacional do PT foi beneficiado com R$ 3,2 milhões (43%) do 

Hospital 9 de Julho S/A e Santa Paula S/A e R$ 400 mil (5,4%) da Amil Assistência Médica 

Internacional S/A; o diretório estadual de São Paulo recebeu R$ 250 mil (3,4%) do Hospital 

Santa Paula S/A; e o comitê financeiro misto de Recife/PE recebeu R$ 100 mil (1,3%).  

O segundo principal partido beneficiado foi o PFL/DEM (R$ 1,3 milhões, 17,5%) – 

em 2012, o diretório nacional recebeu R$ 1,1 milhão (14,8%) do Hospital Santa Paula e da 

Amil; e os candidatos Rodrigo Maia e Gilberto Arantes com R$ 100 mil cada (1,3%) – e o 

terceiro foi o PSDB, que recebeu R$ 1 milhão de reais (13,5%) pelo comitê financeiro da 

campanha de José Serra à prefeitura de São Paulo em 2012. Além deles, o diretório estadual 

do Rio Grande do Norte do PMDB, R$ 600 mil (8%) dos mesmos doadores; e o nacional do 

PRB recebeu R$ 200 mil da Amil e da Amico Saúde (2,7%). Portanto, o Grupo Amil optou 

pela doação de diferentes partidos e candidatos. 

Conforme dito anteriormente, dentre os candidatos beneficiados, destaque ao ex-

ministro da saúde, José Serra (PSDB), que em 2012 disputou a eleição pela prefeitura de São 

                                                 
52 Valor Econômico. Disponível em: https://valor.globo.com/politica/noticia/2017/09/14/cunha-negociou-
propina-com-btg-e-amil-aponta-denuncia-de-janot.ghtml. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
53 Saúde Business. Disponível em: https://www.saudebusiness.com/hospital/fundo-de-cingapura-compra-16-
da-rede-d%C2%B4or-por-r-33-bi.  Último acesso em 30 de junho de 2021. 
54 Isto É Dinheiro. Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/ele-herdou-bilhoes/ . Último acesso em 
30 de junho de 2021. 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2017/09/14/cunha-negociou-propina-com-btg-e-amil-aponta-denuncia-de-janot.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2017/09/14/cunha-negociou-propina-com-btg-e-amil-aponta-denuncia-de-janot.ghtml
https://www.saudebusiness.com/hospital/fundo-de-cingapura-compra-16-da-rede-d%C2%B4or-por-r-33-bi
https://www.saudebusiness.com/hospital/fundo-de-cingapura-compra-16-da-rede-d%C2%B4or-por-r-33-bi
https://www.istoedinheiro.com.br/ele-herdou-bilhoes/
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Paulo/SP e o comitê financeiro do partido recebeu R$ 1 milhão (13,4%) da Amil e Amico 

Saúde. As duas empresas doaram R$ 100 mil reais para cada um dos dois principais 

candidatos à prefeitura de Barueri/SP, Carlos Zicardi (PMDB) e Gilberto Arantes 

(PFL/DEM), em 2012 – quando adquiriu um prédio em Alphaville para acomodar sua área 

administrativa e anunciou a construção de um novo hospital no município. Outros 

beneficiados foram Luciano Ducci (PSB) em Curitiba/PR e Rodrigo Maia (PFL/DEM) no 

Rio de Janeiro com R$ 100 mil cada (1,3%). 

  
Tabela 12 – Relação de doações registradas da Família Bueno/Grupo Amil nas eleições municipais (2004 a 
2012), em R$ 

Beneficiado Cargo Partido Município UF Ano Valor doado 
(em R$) % 

Hospital 9 de Julho S/A  – 60.884.550/0001-54 
Dir. nacional PT - PT BR BR 2012 1.750.000 23,5% 
Miriam Athie Vereador PPS São Paulo SP 2004 9.160 0,1% 
Hospital Santa Paula S/A  – 60.777.901/0001-16 
Dir. nacional PT - PT BR BR 2012 1.450.000 19,5% 
Direção estadual/distrital PMDB - PMDB RN RN 2012 500.000 6,7% 
Dir. nacional PFL/DEM - PFL/DEM BR BR 2012 300.000 4,0% 
Direção estadual/distrital PT - PT SP SP 2012 250.000 3,4% 
Amil Assistência Médica Internacional S/A – 29.309.127/0001-79 
Dir. nacional PFL/DEM - PFL/DEM BR BR 2012 800.000 10,8% 
Comitê fin. para prefeito PSDB Prefeito PSDB SP SP 2012 500.000 6,7% 
Dir. nacional PT - PT BR BR 2012 400.000 5,4% 
Luciano Ducci Prefeito PSB Curitiba PR 2012 100.000 1,3% 
Direção estadual/distrital PMDB - PMDB RN RN 2012 100.000 1,3% 
Comitê financeiro único PT - PT Recife PE 2012 100.000 1,3% 
Carlos Zicardi Prefeito PMDB Barueri SP 2012 50.000 0,7% 
Gilberto Macedo Gil Arantes Prefeito PFL/DEM Barueri SP 2012 50.000 0,7% 
Dir. nacional PRB - PRB BR BR 2012 50.000 0,7% 
Amico Saúde Ltda  – 51.722.957/0001-82 
Comitê fin. para prefeito PSDB Prefeito PSDB SP SP 2012 500.000 6,7% 
Dir. nacional PRB - PRB BR BR 2012 150.000 2,0% 
Rodrigo F. Ibarra Epitácio Maia Prefeito PFL/DEM Rio de Janeiro RJ 2012 100.000 1,3% 
Direção estadual/distrital PMDB - PMDB RN RN 2012 100.000 1,3% 
Carlos Zicardi Prefeito PMDB Barueri SP 2012 50.000 0,7% 
Gilberto Macedo Gil Arantes Prefeito PFL/DEM Barueri SP 2012 50.000 0,7% 
Comitê financeiro único PSD - PSD Mogi das Cruzes SP 2012 10.000 0,1% 
Amil Saúde Ltda – 53.162.095/0001-06 
Antonio Carlos Rodrigues Vereador PL/PR São Paulo SP 2008 62.302 0,8% 

Total - - - - - 7.431.463 100% 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Em relação ao caso do Grupo Amil, observou-se a estratégia de pulverizar as 

contribuições eleitorais entre cinco empresas do grupo ou ligadas à família Bueno para 

beneficiar diferentes diretórios partidários e candidatos pertencentes a partidos políticos 

distintos. Há indícios que a estratégia de alocação dos recursos não seja dada pelo 

alinhamento partidário do sócio Edson Bueno, mas pelo relacionamento pessoal com 
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eventuais políticos, o interesse de formar ou manter conexão com lideranças partidárias 

nacionais, regionais e em locais onde as empresas do grupo atuem.  

 

Unimed: gestão descentralizada do Sistema Unimed e influência na estratégia de 

contribuições eleitorais 

Por fim, o último perfil de doadores, caracterizado pela pulverização das doações 

entre diferentes empresas do grupo e candidatos beneficiados, tem o Sistema Unimed de 

cooperativas médicas como principal exemplo. Ele apoiou mais de 91 candidatos a prefeitos 

em 66 municípios e 249 vereadores em 94 municípios, totalizando R$ 5 milhões de reais 

doados a partir de 54 diferentes empresas – sendo que duas delas, a Unimed do Estado de 

São Paulo (R$ 1,6 milhões, 30%) e a Unimed do Brasil (R$1,2 milhões, 24%), concentram 

55,7% do valor doado pelo Sistema Unimed nas eleições municipais de 2004 a 2012. 

As Unimeds surgiram na década de 1960 com a estratégia de proteger os interesses 

da classe médica perante as empresas de medicina de grupo e garantir maiores rendimentos 

aos médicos cooperados. São 347 cooperativas com gestão autônoma e 34 cooperativas 

regionais, estruturadas como organizações sem fins lucrativos em prol dos associados, mas 

com características de negócio similar às das seguradoras de saúde e medicina de grupo. Cada 

cooperativa possui membros da diretoria, assembleia geral dos cooperados e estrutura de 

governança própria. 

Nas eleições municipais de 2004 a 2012, o volume de doações variou entre os anos. 

As empresas do Sistema Unimed doaram R$ 1,7 milhões de reais em 2004 (34,4% do total 

doado pelo Sistema Unimed), R$ 177,1 mil em 2008 (3,6%) e R$ 3,1 milhões em 2012 (62%) 

– sendo R$ 1,1 milhões aos diretórios partidários (22,9%). Os principais beneficiados foram 

o diretório estadual em Minas Gerais do PP (R$ 600 mil, 12,1%) e do PT (R$ 200 mil, 4%) 

e o diretório municipal do PSB em Belo Horizonte/MG (R$ 300 mil, 6,1%) pela Unimed do 

Brasil em 2012. Além destes órgãos partidários, alguns candidatos receberam volumes 

elevados de recursos de outras cooperativas – por exemplo, o candidato a vereador em 

Niterói/RJ em 2012, Pedro Bittencourt (PPS), recebeu R$ 125 mil (2,5%) da Unimed São 

Gonçalo; Nelson Santos (PL/PR) recebeu R$ 91,6 mil (1,8%) para a eleição de prefeito em 

Guaratinguetá/SP. Os demais beneficiados receberam doações iguais ou inferiores a R$ 65 

mil reais. 

Além disso, destaca-se a estratégia de muitas das cooperativas Unimed em financiar 

diversos concorrentes ou partidos em um mesmo município – sendo comum a doação de 
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valores similares entre eles. Por exemplo, na eleição para a prefeitura de Campinas/SP de 

2012, os candidatos a prefeitos, Jonas Ferreira (PSB) e Pedro Serafim Jr. (PDT) receberam 

R$ 65 mil (1,3% do total doado pelo Sistema Unimed) cada. 

Observa-se que devido a tomada de decisão descentralizada das cooperativas do 

Sistema Unimed, as contribuições são realizadas diversas empresas, que alocam os recursos 

conforme os seus interesses e área de atuação de cada operadora de saúde. A estratégia de 

doação para diversos candidatos, partidos e municípios indica o interesse das empresas em 

se aproximarem e formarem conexões com diferentes lideranças políticas regionais – 

independente da afinidade ideológica. 
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5. Os fatores políticos e demográficos: a importância do município, o partido e o 

candidato na doação 

A partir do conhecimento sobre o setor de saúde, as principais empresas doadoras e 

a influência dos pressupostos empresariais do financiamento eleitoral, o atual capítulo tem 

como objetivo analisar a distribuição das doações segundo os fatores políticos e 

demográficos. A maioria dos estudos sobre o financiamento eleitoral analisam as receitas 

financeiras pela perspectiva dos candidatos beneficiados e uma ampla literatura sobre as 

variáveis políticas foi desenvolvida (LEMOS; MARCELINO; PEDERIVA, 2010; 

MANCUSO; SPECK, 2014; MANCUSO, 2015; CERVI et al., 2015; SILVA & CERVI, 

2017), mas poucos estudos analisam a influência das características demográficas na decisão 

das empresas na alocação dos recursos eleitorais (SAMUELS, 2001c; RIBEIRO; ARAÚJO; 

ARAÚJO, 2017). 

Especificamente sobre o financiamento eleitoral das empresas do setor de saúde, os 

estudos identificaram as principais empresas doadoras e os benefícios potenciais esperados 

(SCHEFFER; BAHIA, 2011, 2013, 2015). Este capítulo busca explorar estes dois grupos de 

fatores eleitorais e, conjuntamente com as características empresariais, analisar modelos de 

regressões que possam contribuir na compreensão de como as empresas do setor de saúde 

alocam os investimentos eleitorais municipais. 

Em relação às hipóteses das variáveis demográficas do financiamento eleitoral, é 

esperado que os doadores do setor de saúde, em média, contribuam com valores maiores às 

disputas que ocorram em municípios com maior número de habitantes e maiores gastos 

anuais com saúde e saneamento. 

Sobre as hipóteses relacionadas às características políticas, elas serão analisadas pela 

perspectiva do partido político (ideologia e pertencimento à base da coalizão do governo 

federal) e do candidato (incumbência e pertencimento ao partido do prefeito e governador 

em exercício). Espera-se que, em média, as empresas do setor de saúde contribuam com 

doações maiores aos candidatos incumbentes e partidos de direita que façam parte da coalizão 

do governo federal e sejam os mesmos dos prefeitos e governadores em exercício. 

Conforme será detalhado a seguir, as análises permitem concluir que os fatores 

associados ao financiamento eleitoral influenciam de forma distinta as doações realizadas 

pelas empresas do setor de saúde aos diretórios partidários estaduais e nacionais – influência 

da coalizão do governo nacional e experiência do doador nas eleições gerais – e aos 
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candidatos, comitês financeiros e diretórios municipais – onde se destacam a experiência 

como doador e o porte da empresa como variáveis correlacionadas à maior doação. 

Além disso, as empresas do setor de saúde doam de forma distintas às campanhas de 

prefeitos e vereadores. No primeiro caso, ser do mesmo partido do governador em exercício 

contribui para o recebimento de doações mais elevadas dos doadores do setor e ser de um 

partido de esquerda prejudica. Entretanto, no caso da disputa para as Câmaras de Vereadores, 

a incumbência e o pertencimento do candidato a um partido pertencente à coalizão do 

governo nacional são variáveis correlacionadas com o aumento das doações. 

Em todos os casos analisados, percebeu-se que as empresas de saúde doam mais 

recursos aos municípios com populações maiores em especial acima de 50 mil habitantes, e 

onde os gastos municipais com saúde e saneamento básico são maiores. Sobre a 

territorialidade, as doações tendem a beneficiar aos partidos com mais influência no 

município e no Estado.  

O capítulo será dividido em duas partes. Primeiro, serão abordadas (i) as análises 

estatísticas descritivas e modelos de regressões multivariados das variáveis demográficas do 

financiamento eleitoral, e a descrição de três casos de municípios, que se destacam por serem 

de menor porte e figuraram dentre os que mais receberam recursos das empresas do setor de 

saúde. Segundo, serão analisadas as características políticas do financiamento eleitoral – o 

que permitirá a melhor compreensão das interações entre os fatores e o valor doado pelas 

empresas do setor de saúde aos partidos e candidatos – e o estudo de caso dos principais 

candidatos beneficiados pelas empresas do setor. 

 

5.1 Fatores demográficos 

As informações dos municípios não são identificadas em todas as bases de receita das 

prestações de contas eleitorais do TSE e, consequentemente, as doações realizadas aos 

diretórios partidários eleitorais e estaduais são indiretamente alocadas aos municípios, a 

partir da contratação de bens e serviços em prol de candidaturas específicas ou realocadas 

por doações aos candidatos, comitês financeiros e diretórios municipais. As análises dos 

fatores demográficos somente considerarão as bases de receitas nas eleições municipais de 

2004 a 2012 dos candidatos e dos comitês financeiros, e dos diretórios partidários municipais. 

Durante o período analisado, a minoria das disputas eleitorais nos municípios foi 

financiada pelas empresas do setor de saúde. Apenas 574, 689 e 656 municípios em 2004, 

2008 e 2012, respectivamente, ou seja, menos de 11,5% dos municípios brasileiros receberam 
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contribuições eleitorais do setor em cada ano. Neste período, 4.173 (74,9%), dentre os 5.568 

municípios brasileiros, não receberam nenhuma doação das empresas do setor de saúde. Em 

contrapartida, as empresas dos demais setores, que contribuíram anualmente para mais de 

80% deles, o setor de saúde tende a fazer doações em poucos municípios. 

 
Tabela 13 – Quantidade de municípios que receberam doações de empresas por setor nas eleições municipais 
(2004 a 2012) 

Setor N total de municípios  N municípios com doações 
de empresas 

 % de municípios com 
doações de empresas 

2004 2008 2012  2004 2008 2012  2004 2008 2012 
Empresas de outras indústrias 5.456 5.562 5.568  4.238 4.985 5.065  77,7% 89,6% 91,0% 
Empresas do setor de saúde 5.456 5.562 5.568  574 689 656  10,5% 12,4% 11,8% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Em geral, há uma média de 1,4 doador da saúde por município e a maior parte dos 

recursos disponibilizados pelo setor são direcionados diretamente às campanhas dos 

candidatos (R$ 54,4 milhões ou 68,9% do total) e aos comitês financeiros (R$ 23,8 milhões 

ou 30,1%). Ao todo, foram 1.613 empresas doadoras em 1.156 municípios aos candidatos e 

571 em 471 cidades aos comitês financeiros. Sobre as doações aos municípios, a média dos 

valores doados por cada empresa do setor de saúde aos candidatos foi R$ 21,1 mil reais, mas 

o valor máximo de R$ 4,3 milhões foi doado pela empresa Distribuidora Coimbra, cujo dono 

concorreu ao cargo de prefeito de Porto Velho nas eleições de 2012, mas não foi eleito.  

Para os comitês financeiros, o valor médio doado pelas empresas do setor de saúde 

foi R$ 32,2 mil e o valor máximo de R$ 5 milhões, novamente, pela Distribuidora Coimbra 

em 2012. Observa-se que no caso em questão, o candidato empresário na disputa fez doações 

da própria empresa e a organização partidária do município também foi beneficiada com 

recursos para os gastos de campanha dos demais candidatos do partido. 

Em relação aos recursos disponibilizados aos diretórios partidários municipais (R$ 

785 mil ou 1% do total), o valor médio contribuído pelas 22 empresas do setor de saúde foi 

R$ 29,1 mil e o valor máximo de R$ 300 mil doado pela Unimed do Brasil Confederação 

Nacional das Cooperativas ao município de Belo Horizonte em Minas Gerais. 

A tabela 5 consolida as características dos municípios, conforme a faixa de população 

e se alguma disputa municipal foi beneficiada com contribuições eleitorais do setor de 

saúde55. As colunas 3 a 6 consolidam a quantidade de municípios em cada ano em que 

                                                 
55 O total de municípios variou entre 2004 e 2012, pois a expectativa de população de um mesmo município 
pode variar entre diferentes anos e foram criados novos no período 
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ocorreram eleições municipais, e o percentual de municípios com alguma disputa beneficiada 

por recursos do setor de saúde; as seguintes indicam características demográficas dos 

municípios, tais como: média do IDHM, média do rendimento per capita dos cidadãos e a 

média do percentual de população urbana (nomeado como taxa de urbanização), calculado 

com dados do Censo de 2010, e a média da expectativa de população, gastos absolutos e per 

capita com saúde e saneamento dos anos de 2004, 2008 e 2012. 

Dentre os municípios beneficiados com doações, o porte do município tem 

importância. Enquanto quase todos os municípios com mais de 500 mil habitantes são 

beneficiados por doações do setor de saúde, o mesmo não é observado nos municípios com 

menores populações. Até a faixa populacional de 10.001 a 20.000 habitantes, menos de 10% 

dos municípios eram beneficiados por doações de saúde; entre 20.001 a 50.000 habitantes, a 

proporção se eleva para 21% (média de 168 dos 796 municípios); de 50.001 a 100.000 

habitantes, a proporção se eleva para 27% (médias de 86 dos 316 municípios); de 100.001 a 

500.000 habitantes, é 55% (médias de 127 dos 232 municípios); e acima de 500 mil 

habitantes, a proporção atinge 96% (médias de 34 dos 35 municípios). 

 
Tabela 14 – Características dos municípios por status de recebimento de doações das empresas de saúde nas 
eleições municipais (2004 a 2012) 

Faixa de 
População 

Mun. 
Benef. 

N total de municípios  Valores médios 

2004 2008 2012 
% 

mun. 
benef. 

 IDHM Pop. 
média 

Renda 
mensal 

per capita 
(em R$) 

Taxa 
urban. 

(%)  

Desp. ano 
saúde/saneam. 

(em R$) 

Desp. per 
capita (em 

R$) 

Até 2.000 
habitantes 

Sim 1 1 4 2%  0,682 1.771 496 58,7 1.758.682 997 
Não 116 101 117  0,701 1.656 683 54,8 1.533.414 941 

De 2.001 a 
5.000 hab. 

Sim 31 28 35 3%  0,655 3.690 506 63,5 1.971.095 556 
Não 1.192 1.136 1.143  0,667 3.523 574 56,1 1.930.555 569 

De 5.001 a 
10.000 hab. 

Sim 52 88 56 5%  0,642 7.248 497 60,1 2.999.978 415 
Não 1.222 1.201 1.155  0,648 7.131 522 59,6 2.761.244 392 

De 10.001 a 
20.000 hab. 

Sim 97 151 127 9%  0,635 14.796 482 60,6 5.342.032 362 
Não 1.193 1.235 1.266  0,639 14.260 500 60,8 4.867.507 342 

De 20.001 a 
50.000 hab. 

Sim 153 184 166 16%  0,657 31.738 572 69,9 10.838.371 339 
Não 844 853 888  0,654 29.991 558 69,4 9.688.672 323 

De 50.001 a 
100.000 hab. 

Sim 85 77 96 %  0,709 71.518 769 84,1 28.769.644 403 
Não 219 242 228  0,688 69.281 663 80,5 24.218.352 346 

De 100.001 a 
500.000 hab. 

Sim 118 125 137 55%  0,750 228.824 94,7 94,7 104.522.434 457 
Não 100 104 113  0,730 173.596 91,9 91,9 73.429.558 412 

Acima de 
500.000 hab. 

Sim 31 35 35 96%  0,772 1.509.993 1.169 98,8 769.945.583 531 
Não 1 1 2  0,761 766.614 1.040 99,2 362.750.614 493 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 
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As empresas do setor de saúde realizaram contribuições eleitorais em municípios cuja 

população seja mais elevada, com maiores gastos públicos com saúde e saneamento, mais 

urbanizados e com maior renda per capita e IDHM. Portanto, sendo racional a escolha dos 

municípios e seus candidatos, as empresas de saúde buscam garantir conexões políticas em 

municípios maiores e cuja administração pública realiza maiores gastos com saúde. 

Dentre as variáveis demográficas do financiamento eleitoral considerados no estudo, 

conforme o gráfico 4, o crescimento dos valores doados aos municípios está correlacionado 

ao tamanho da população e aos gastos anuais com saúde e saneamento. A análise ANOVA 

sugere que, dentre as faixas populacionais, há um grupo estatisticamente diferente dos demais 

(F = 2,6151 e p-valor = 0,01082) e os testes T entre as faixas de população indicam que a 

média das doações eleitorais do setor de saúde para municípios com mais de 500 mil 

habitantes é estatisticamente superior a todas faixas de população, com exceção aos 

municípios entre 100.001 e 500 mil habitantes (t = -0,23969 e p-valor = 0,8106). Por fim, o 

gráfico das despesas anuais com saúde e saneamento indicam que, quando considerados os 

quartis dos valores doados recebidos, ambas as variáveis estão positivamente 

correlacionadas.  
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Gráfico 4 – Valor anual doado pelas empresas do setor de saúde por município (valores em R$ e em escala 
logarítmica) nas eleições municipais (2004 a 2012) por faixa de população e despesa de saúde e saneamento do 
município 

 

Distintos modelos de regressão multivariada serão utilizados para avaliar o impacto 

das variáveis56 demográficas e empresariais no financiamento eleitoral do setor de saúde, por 

empresa e município. As variáveis dependentes analisadas serão: o valor anual doado ao 

município, por empresa, em escala logarítmica para redução do efeito de vieses e melhor 

comparabilidade (modelos A57); a probabilidade da empresa doadora do setor de saúde no 

respectivo ano doar ao município, medido pela variável dummy de contribuição de doação 

(modelo B); a probabilidade de um município ser beneficiado pelo setor de saúde, medido 

pela variável dummy de recebimento de doação (modelo C); e o valor recebido do setor de 

saúde, por município, em escala logarítmica (modelos D). Nos modelos A e B, a variável 

                                                 
56 Os fatores associados ao financiamento eleitoral serão representados pelas variáveis dependentes 
correlacionadas às doações empresariais e descritas anteriormente nas hipóteses. 
57 Na regressão A, são considerados o valor doado pela empresa A no município X, pela empresa B no município 
X e pela empresa B no município Y, por exemplo. Portanto, os efeitos individuais dos municípios são 
considerados variáveis aleatórias e independentes, enquanto os efeitos das variáveis dummies por empresa serão 
fixos. 
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CNPJ foi considerada como efeito fixo; e o ano, IDHM, rendimento mensal médio da 

população e a taxa de urbanização são variáveis de controle em todos os modelos. 

 
Tabela 15 – Regressões multivariadas das variáveis demográficas e empresariais do financiamento eleitoral nos 
municípios nas eleições municipais (2004 a 2012) 

Variáveis 

[A] Log valor anual 
doado aos município, 
por empresa do setor 

saúde 

 

[B] Dummy  doação 
ao município, por 
empresa do setor 

saúde no ano 

 

[C] Dummy  
recebimento de doação 

do setor saúde, por 
município 

 

[D] Log valor 
recebido do setor 

saúde, por 
município 

Empresa S/A 0,245 *          
Registro ANS 0,273 *          
Doador em mais de uma 
eleição municipal 0,313 ***          

Doador eleições gerais 0,799 ***          
Município da sede da 
empresa de saúde -0,166 **  10,990        

Pop.: até 2 mil -0,804   -0,744 ***  -2,309 ***  -1,864 * 
Pop.: 2.001 a 5 mil -0,046 .  -0,638 ***  -2,241 ***  -1,315 ** 
Pop.: 5.001 a 10 mil -0,360   -0,562 ***  -2,040 ***  -1,297 *** 
Pop.: 10.001 a 20 mil -0,336   -0,477 ***  -1,901 ***  -1,178 *** 
Pop.: 20.001 a 50 mil -0,174   0,418 ***  -1,732 ***  -1,165 *** 
Pop.: 50.001 a 100 mil -0,074   -0,389 ***  -1,593 ***  -1,235 *** 
Pop.: 100.001 a 500 mil 0,124   -0,195 ***  -1,158 ****  -0,716 *** 
Log desp. saúde/saneam. 0,131 **  0,111 ***  0,266 ***  0,431 *** 
Constante 9,926 ***  -4,325 ***  -2,740 ***  6,874 *** 
Controle Sim: Ano, IDHM, média renda mensal 2010 e taxa de urbanização 
Efeito fixo Sim: CNPJ empresa  Sim: CNPJ empresa  Não  Não 
R2 ajustado 0,522  0,119  0,169  0,252 
N 3,259  12.454.594  16.414  1.890 
Nota: . = P ≤ 0,1; * = P ≤ 0,05; ** = P ≤ 0,01; *** = P ≤ 0,001 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Segundo os modelos, ser empresa do tipo sociedade anônima está associado de forma 

estatisticamente significativa sobre o valor anual doado pelas empresas do setor de saúde aos 

municípios, em comparação a empresas que não são de tipo sociedade anônima. 

Controlando-se as demais variáveis, em média, uma empresa sociedade anônima contribui 

com um valor 24,5% maior em relação aos demais tipos. Além disso, as empresas operadoras 

de planos de saúde, ceteri paribus, contribuem com 27,3% mais recursos aos municípios em 

comparação às empresas de medicamentos e produtos de saúde. 

Quando analisada a experiência da empresa como doadora recorrente nas eleições, 

são confirmadas as hipóteses que as empresas doadoras em mais múltiplos pleitos municipais 

ou na eleição geral contribuem com valores maiores em relação àquelas que somente 

contribuíram em uma eleição municipal ou nunca contribuíram eleitoralmente às eleições 

gerais. Mantido constante a influência das demais variáveis, as empresas que contribuíram 

em mais de uma eleição municipal doaram, em média, 31,3% mais recursos financeiros em 
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relação àquelas participantes em apenas um dos anos; e as participantes das eleições gerais, 

doaram 79,9% mais em relação as que não contribuíram. 

Em relação à localização da sede da empresa, desconsiderando os casos de filiais, 

plantas industriais e centros de distribuição localizados em outros municípios, as empresas, 

em média, doam 16,6% menos aos municípios onde se localizam a sua sede em comparação 

com outras cidades. O resultado deve ser analisado com cautela, pois há a possibilidade de 

uma empresa doar para diversos municípios de portes diferentes, a sede ser localizado em 

um município menor em relação aos demais e, apesar da empresa doar menos recursos ao 

distrito de sua sede, isso não significa que tenha doado poucos recursos a ela. Entretanto, 

conforme pode ser observado no modelo B, o coeficiente acima de 10,9 indica a elevada 

influência do fator relacionado ao município ser sede da empresa em relação à probabilidade 

de contribuir com recursos na cidade. 

Em relação às características demográficas, municípios com população inferior a 100 

mil habitantes recebem, em média, menos contribuições eleitorais do setor de saúde em 

relação àqueles com mais de 500 mil habitantes, bem como, a probabilidade de o setor doar 

recursos eleitorais naqueles municípios é muito baixo – conforme pode ser observado pelos 

valores dos coeficientes inferiores a -0,389. Observa-se que os municípios com populações 

maiores são mais prováveis receber doações do setor de saúde e de, em média, serem 

beneficiados com valores maiores em relação menos populosos. 

Por fim, as empresas do setor de saúde alocam mais recursos eleitorais aos municípios 

com maiores gastos anuais com saúde e saneamento básico. O aumento nos gastos em saúde 

e saneamento exerce associação positiva e significativa sobre os valores doados pelas 

empresas do setor de saúde e pelo montante de recurso alocados nos municípios com maiores 

gastos. 

Observa-se que, com exceção de ter sede no município onde é realizada a doação, 

todas as hipóteses relacionadas às variáveis empresariais e demográficas do financiamento 

eleitoral – ser empresa do tipo sociedade anônima, operadora de planos de saúde, recorrência 

como doadora nas eleições municipais e gerais, tamanho da população e gastos mais elevados 

com saúde e saneamento – foram observadas nos modelos que analisaram as contribuições 

eleitorais do setor de saúde nos municípios. 

 

5.1.1. Os principais municípios beneficiados 
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Em uma análise mais detalhada sobre os principais municípios beneficiados, São 

Paulo/SP recebeu o maior volume de recursos eleitorais do setor de saúde, R$ 4,7 milhões de 

reais (11,9% do total) de sessenta empresas – sendo a maior parte direcionados aos comitês 

financeiros. Trata-se do município mais populoso e com maior número de candidatos em 

competição. Além dele, destacam-se outras capitais estaduais, tais como Manaus/AM, sétima 

cidade mais populosa brasileira, que recebeu R$ 1,6 milhões de reais (4%) de treze empresas; 

Belo Horizonte/MG, sexta mais populosa, recebeu R$ 855,7 mil do setor de saúde (2,2%) e 

foi a única dos dez principais municípios a receber recursos pelos diretórios partidários 

municipais; Curitiba/PR, oitava mais populosa, recebeu R$ 732,2 mil (1,9%) de dezoito 

empresas; e Recife/PE, nona mais populosa, recebeu R$ 619 mil (1,6%) de doze empresas. 

  
Tabela 16 – 10 principais municípios beneficiados por doações das empresas de saúde, segundo doadores e 
recursos recebidos nas eleições municipais (2004 a 2012), segundo valores doados 

Município UF 
Média de 
habitantes 
(em mil) 

% 
urbanização 

Média de 
gasto 

saúde / 
saneam. 
(em R$ 
milhão) 

Média 
renda 

per 
capita 

(em R$) 

N 
doadores 
de saúde 

Valor doado (em R$ milhão)   Não especificado 
(em %) 

Candidatos Partidos Comitês Total %  
% 

mun. 
sede 

% 
região 
sede 

% 
part. 
pref. 

% 
part. 
gov. 

Porto 
Velho RO 401 91 136,4 340 8 4,5 0 5,2 9,7 12,3  100 100 0 1 

São Paulo SP 11.069 99 5.317,4 480 88 2,3 0 3,6 5,9 7,4  84 85 21 42 
Manaus AM 1.721 99 457,8 266 26 2,0 0 0,7 2,8 3,5  86 92 14 16 
Anápolis GO 327 98 141,3 432 7 0,1 0 1,4 1,5 1,9  56 56 31 0 
Curitiba PR 1.777 100 922,9 519 28 1,2 0 0,3 1,5 1,9  82 86 25 2 
Belém PA 1.407 99 567,5 403 19 1,1 0 0,1 1,3 1,6  85 92 5 9 
Belo 

Horizonte MG 2.394 100 1.991,5 832 20 0,6 0,3 0,2 1,1 1,4  57 57 50 2 

Vitória ES 320 100 226,5 707 13 0,7 0 0,3 1,0 1,3%  91 100 45 0 
Marília SP 220 96 181,6 827 2 0,4 0 0,5 0,8 1,1%  98 99 0 0 

São 
Francisco 
do Conde 

BA 32 83 24,8 785 3 0,8 0 0 0,8 1,1%  0 36 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
 

Apesar dos modelos multivariados não confirmarem a hipótese de empresas alocarem 

mais recursos eleitorais nos municípios onde está localizada a sua sede, a análise dos 

principais municípios e os estudos de casos indicam o contrário. A maior parte das 

contribuições eleitorais alocadas, em valor, aos dez principais municípios foram feitas por 

empresas com sede no município ou outros da região – portanto, a localização da sede e, 

possivelmente, das fábricas e centro de distribuições indicam ser uma variável relevante do 

financiamento eleitoral. As exceções ocorreram em São Francisco do Conde/BA, na qual 

nenhum dos doadores possuem sede no mesmo município, mas a totalidade delas são feitas 

ao partido do prefeito e governador em exercício; Anápolis/GO, cujo 56% dos recursos foram 

doados por empresas com sede no local, mas ele é um importante polo industrial e de 
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distribuição da indústria farmacêutica e de saúde; e Belo Horizonte/MG, com 57% dos 

recursos doados por empresas com sede no município e 50% ao partido do prefeito. 

Em relação aos dez principais municípios beneficiados, sete deles são capitais 

estaduais, a maioria com população superior a 300 mil habitantes, preponderantemente 

urbanos e, em geral, apresentam gasto anual de saúde e saneamento, médio e per capita, mais 

elevado em relação aos demais municípios. São observados três padrões de municípios, 

conforme suas características e alocação dos recursos eleitorais pelo setor de saúde: (a) 

capitais estaduais, geralmente cidades mais populosa, cujas disputas são financiadas por 

muitas empresas do setor e os recursos direcionados a diversos competidores e partidos (por 

exemplo, São Paulo/SP, Manaus/AM, Curitiba/PR); (b) cidades de porte médio, cujas 

disputas recebem financiamento eleitoral de empresas com sedes, plantas industriais e 

centros de distribuição localizados na região (por exemplos, Marília/SP e Anápolis/GO); e 

(c) cidades de menor porte, mas cujas características políticas locais oferecem incentivos às 

empresas auferirem potenciais benefícios (por exemplo, São Francisco do Conde/BA). 

Tendo em vista a quase totalidade dos municípios com população superior a 500 mil 

habitantes e capitais estaduais são beneficiados com doações eleitorais, o presente estudo 

destacará três estudos de casos de municípios que não figuram nos padrões anteriormente 

citados. Tratam-se dos casos anedóticos de Marília/SP, Anápolis/GO, e São Francisco do 

Conde/BA – com população, média ou pequena, inferior a 300 mil habitantes e participação 

de poucos doadores do setor. 

 

Anápolis/GO: importante distrito farmacêutico e a decisão de doações eleitorais 

Segundo o Censo 2010, Anápolis tem a população de 334.613 habitantes e, apesar do 

porte, foi o quarto principal município em arrecadação de doações eleitorais do setor da saúde 

nas eleições municipais de 2004 a 2012 – totalizando R$ 1,5 milhões (1,9% do total) doado 

por sete empresas. O Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), criado em 1976, é uma 

importante região industrial e de distribuição em Goiás e no Brasil. Uma ampla infraestrutura 

de transporte e políticas de incentivos fiscais são ofertadas neste importante polo 

agroindustrial, farmacêutico, químico e automobilístico58. Em relação ao setor de saúde, são 

                                                 
58 ROMAN, Clara. Depois de grãos e remédios, Anápolis (GO) vira "hub" central. Folha de São Paulo, 17 de 
fevereiro de 2013. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/02/1231933-depois-de-graos-
e-remedios-anapolis-go-vira-hub-central.shtml. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/02/1231933-depois-de-graos-e-remedios-anapolis-go-vira-hub-central.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/02/1231933-depois-de-graos-e-remedios-anapolis-go-vira-hub-central.shtml
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mais de vinte empresas farmacêuticas instaladas na região59 – com destaque à produção 

industrial da Teuto desde 1993, o centro de distribuição da Roche desde 2005, a migração da 

produção farmacêutica da Hypera para Anápolis em 2011, e a presença de outros laboratórios 

(por exemplo, a Pfizer). 

Dentre os principais doadores, a Proforma Distribuidora possui filial em Aparecida 

de Goiânia/GO desde 2004 e inaugurou o Centro de Distribuição de Goiânia/GO em 2009;  

a Geolab e Novafarma, segunda e terceira maiores doadoras no município, estão localizadas 

no DAIA e mantêm fabricas e centro de pesquisa no município. Quase a totalidade dos 

recursos eleitorais alocados pelo setor de saúde em Anápolis foram doados pela Profarma 

Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (R$ 623 mil, 41,6% do total), Geolab Indústria 

Farmacêutica (R$ 471,2 mil, 31,5%) e Novafarma Indústria Farmacêutica (R$ 322,8 mil, 

21,6%). As demais contribuições eleitorais foram feitas pela farmacêutica Teuto (R$ 37,4 

mil, 2,5%), a JC Distribuidora (R$ 31,2 mil, 2,1%), a Greenpharma (R$ 7,6 mil, 0,5%) e o 

Laboratório Neo Química (R$ 4,4 mil, 0,3%), pertencente à Hypera. Os principais 

beneficiados pelas doações foram o candidato a prefeito Ridoval Darci Chiareloto (PSDB) e 

seu partido na eleição de 2008 – pela totalidade das doações da Profarma Distribuidora, 

Laboratório Teuto e JC Distribuidora, e, parcialmente de R$ 186,9 mil, da Novafarma – e ao 

PT em 2012 – quase a totalidade do valor doado pela Geolab. 

No pleito de 2008, segundo pesquisas de intenção de votos, eram três principais 

candidatos com chances de disputarem o segundo turno:  Ridoval Darci Chiareloto (PSDB), 

ex-secretário da Indústria e Comércio do Estado de Goiás e apoiado pelo senador Marconi 

Perillo (PSDB); Onaide Santillo (PMDB), segundo colocado no primeiro turno; e Antônio 

Gomide (PT), do partido do presidente da república e vencedor em segundo turno. Em 2012, 

Antônio Gomide (PT), candidato incumbente, foi eleito em primeiro turno com 88,93% dos 

votos válidos. Destaca-se o direcionamento da maioria dos recursos aos candidatos 

competitivos e seus partidos nas eleições de 2008 e 2012 – especialmente ao PSDB e ao PT. 

Entretanto, em 2008, quando o resultado eleitoral era incerto, um maior número de empresas 

do setor de saúde doou recursos eleitorais à campanha de Ridoval Chiareloto (PSDB). 

 

 

 

                                                 
59 CODEGO. Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CodeGO). Disponível em:  
http://www.goiasindustrial.com.br/industria/farmaceutica/. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

http://www.goiasindustrial.com.br/industria/farmaceutica/
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Tabela 17 – Empresas de saúde doadoras em Anápolis nas eleições municipais (2004 a 2012) 

Partido Total doado 
(em R$) % Prefeito (em R$)  Vereadores (em R$)  Não especificado (em 

R$) 
2004 2008 2012  2004 2008 2012  2004 2008 2012 

Proforma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A – 45.453.214/0001-51 
PSDB 623.024 41,6% 0 623.024 0  0 0 0  0 0 0 

Geolab Indústria Farmacêutica S/A  – 03.485.572/0001-04 
PT 466.700 31,2% 0 0 0  0 0 0  0 0 466.700 

PSD 4.500 0,3% 0 0 0  0 0 4.500  0 0 0 
Novafarma Indústria Farmacêutica Ltda – 06.629.745/0001-09 

PSDB 186.907 12,5% 0 186.907 0  0 0 0  0 0 0 
PT 62.302 4,2% 0 0 0  0 0 0  0 62.302 0 

PDT 48.691 3,3% 0 0 0  0 18.691 30.000  0 0 0 
PRB 12.461 0,8% 0 0 0  0 12.461 0  0 0 0 
PTB 12.461 0,8% 0 12.461 0  0 0 0  0 0 0 

Laboratório Teuto Brasileiro Ltda – 17.159.229/0001-76 
PSDB 37.381 2,5% 0 37.381 0  0 0 0  0 0 0 

JC Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda – 03.826.417/0001-04 
PSDB 31.151 2,1% 0 0 0  0 31.151 0  0 0 0 

Greenpharma Química e Farmacêutica Ltda – 33.408.105/0001-33 
PT 7.633 0,5% 7.633 0 0  0 0 0  0 0 0 

Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda – 29.785.870/0001-03 
PL/PR 4.361 0,3% 0 0 0  0 4.361 0  0 0 0 
Total 1.497.573 100% 7.633 859.773 0  0 66.664 34.500  0 62.302 466.700 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

 

O caso de Anápolis exemplifica a importância da localização geográfica das empresas 

doadoras, a partir das sede, fábricas e centros de distribuição, na decisão de alocação dos 

recursos eleitorais, devido aos vínculos regionais existentes e o potencial interesse em 

influenciar a política local e garantir benefícios pelas conexões com atores políticos 

regionais. 

 

Marília/SP: a influência da Associação de Ensino de Marília na política local 

Segundo o Censo 2010, Marília/SP tinha a população de 240.590 habitantes e, apesar 

do porte médio, foi o nono principal município em arrecadação eleitorais do setor de saúde 

nas eleições municipais de 2004 a 2012 – totalizando R$ 881,8 mil (1,1%) doados por duas 

empresas: a Associação de Ensino de Marília (R$ 866,4 mil, 98,2%) e a Unimed do Estado 

de São Paulo (R$ 15,5 mil, 1,8%). Quase a totalidade dos recursos direcionados aos 

candidatos e comitês financeiros foi distribuído pela Associação de Ensino de Marília no ano 

de 2008 aos partidos PSB (R$ 380 mil, 43,1% total) e PDT (R$ 373,8 mil, 42,4%). 

Durante o pleito de prefeito de 2008, os candidatos Mario Bulgareli (PDT), candidato 

incumbente e reeleito, e Vinícius Almeida Camarinha (PSB) foram os candidatos mais 

votados. Destaca-se a igualdade do montante doado (R$ 373.814 reais, cada) pela Associação 
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de Ensino de Marília ao candidato do PSB e ao comitê financeiro misto do PDT. A estratégia 

de doar aos candidatos competitivos indica sua busca por garantir o acesso ao eleito. 

Nas eleições de 2012, a Associação contribuiu com R$ 100 mil (11,3%) ao candidato 

José Ticiano Dias Tóffoli (PT), prefeito em exercício após a renúncia60 de Mario 

Bulgareli6162 e derrotado em primeiro turno por Vinícius Camarinha (PSB). Destaca-se que 

diferentemente do último pleito, a Associação somente fez a doação ao partido do prefeito 

em exercício –indicando a estratégia de influenciar o resultado eleitoral e manter a conexão 

existente. 

 
Tabela 18 – Empresas de saúde doadoras em Marília nas eleições municipais (2004 a 2012) 

Partido Total doado 
(em R$) % Prefeito (em R$)  Vereadores (em R$)  Não especificado (em 

R$) 
2004 2008 2012  2004 2008 2012  2004 2008 2012 

Proforma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A – 45.453.214/0001-51 
PSB 380.045 43,1% 0 373.815 0  0 6.230 0  0 0 0 
PDT 373.814 42,4% 0 0 0  0 0 0  0 373.814 0 
PT 100.000 11,3% 0 0 0  0 0 0  0 0 100.000 

PMDB 12.460 1,4% 0 0 0  0 12.461 0  0 0 0 
Geolab Indústria Farmacêutica S/A  – 03.485.572/0001-04 

PRP 6.193 0,7% 3.097 0 0  3.097 0 0  0 0 0 
PDT 3.097 0,4% 0 0 0  3.097 0 0  0 0 0 
PSB 3.097 0,4% 0 0 0  3.097 0 0  0 0 0 
PT 3.097 0,4% 0 0 0  3.097 0 0  0 0 0 

Total 881.802 100% 3.097 373.814 0  12.386 18.691 0  0 373.814 100.000 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

 

A família Mesquita Serva, a partir da Associação de Ensino de Marília e da 

Associação Beneficiente Hospital Universitário, mantêm cargos de reitoria e direção na 

Universidade de Marília e no Hospital Beneficiente Unimar, localizados no município de 

Marília. A partir deles, a organização formalizou diversos convênios com a Prefeitura de 

Marília para a cooperação na formação técnica dos profissionais de saúde do Sistema Único 

de Saúde (SUS), distribuição gratuita de leite63, a construção de unidade de pronto 

                                                 
60 Inicialmente, a renúncia de Mario Bulgareli foi associada ao desgaste político gerado pelas denúncias de 
corrupção em seu gabinete e pela possibilidade de instauração de comissão de investigação na Câmara 
Municipal. Futuramente, Léo Pinheiros afirmou que a OAS concedeu propina para viabilizar a substituição do 
comando da Prefeitura, segundo delação premiada do ex-presidente da OAS em 2019. 
61 Prefeito de Marília renuncia ao cargo. Veja, 05 de março de 2012. Disponível em: 
https://veja.abril.com.br/brasil/prefeito-de-marilia-renuncia-ao-cargo/. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
62 NUNES, Walter. Ex-presidente da OAS diz que pagou propina a ex-prefeito irmão de Toffoli. Folha de São 
Paulo, 05 de fevereiro de 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/ex-presidente-
da-oas-diz-que-pagou-propina-a-ex-prefeito-irmao-de-toffoli.shtml. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
63 Prefeitura Municipal de Marília. Disponível em: https://www.marilia.sp.gov.br/prefeitura/wp-
content/uploads/2012/09/Convenios.pdf. Último acesso em 30 de junho de 2021.  

https://veja.abril.com.br/brasil/prefeito-de-marilia-renuncia-ao-cargo/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/ex-presidente-da-oas-diz-que-pagou-propina-a-ex-prefeito-irmao-de-toffoli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/ex-presidente-da-oas-diz-que-pagou-propina-a-ex-prefeito-irmao-de-toffoli.shtml
https://www.marilia.sp.gov.br/prefeitura/wp-content/uploads/2012/09/Convenios.pdf
https://www.marilia.sp.gov.br/prefeitura/wp-content/uploads/2012/09/Convenios.pdf
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atendimento64 e a gestão de equipamentos de saúde. Em 2018, membros da família foram 

reconhecidos com a Medalha Marília de Dirceu, concedida pela Câmara Municipal de 

Marília, como cidadãos beneméritos e em reconhecimento aos serviços prestados em prol do 

ensino superior e do atendimento de saúde pelo Hospital Beneficiente65. 

Em setembro de 2007, a Prefeitura Municipal de Marília, sob gestão de Mario 

Bulgareli (PDT), apresentou o projeto de lei 162/2007 à Câmara Municipal de Marília para 

autorizar a celebração de convênio com a Associação de Ensino de Marília e promover a 

manutenção do Programa de Parceria na Assistência Social a Saúde no âmbito do SUS, 

iniciado no convênio autorizado pela lei ordinária municipal 5394 de 11 de fevereiro de 2003. 

A mesma foi outorgada pelo prefeito como lei ordinária 6652 de 23 de outubro de 2007. O 

início do convênio foi estabelecido em 02 de janeiro de 2008 e vigência até 31 de dezembro 

de 2012. 

Além disso, a Associação de Ensino de Marília possui diversas propriedades em 

Marília e, nas décadas de 2000 e 2010, algumas foram declaradas como utilidade pública 

para fins de desapropriação e intuito de construir equipamentos públicos e melhor a 

infraestrutura no entorno do campus da Universidade de Marília, por exemplos66. Apesar de 

não ser possível determinar a existência de benefícios diretos à organização, o acordo foi 

feito em comum acordo entre as partes, a Associação de Ensino de Marília foi remunerada 

pela desapropriação dos imóveis e, em alguns casos, foram utilizados para o prolongamento 

de vias no entono da Universidade de Marília e beneficiaram a infraestrutura do seu entorno. 

Assim como no caso de Anápolis/GO, o caso de Marília exemplifica a importância 

da variável localização da empresa na alocação dos recursos eleitorais. Em ambos os casos, 

a identificação das empresas, a partir das suas operações, ao território está correlacionada ao 

financiamento de campanhas eleitorais nos municípios de porte médio e na possibilidade de 

influenciarem os resultados eleitorais ou se aproximarem das lideranças políticas locais.  

  

São Francisco do Conde/BA: possibilidade de benefícios aos doadores 

                                                 
64 Câmara Municipal de Marília. Lei Ordinária nº 7404 de 03 de maio de 2012. 
65 Câmara Municipal de Marília. Disponível em: https://www.marilia.sp.leg.br/imprensa/noticias/familia-
mesquita-serva-sera-homenageada-com-titulos-benemeritos-e-medalha-de-merito-civico-1. Último acesso em 
15 de abril de 2021. 
66 Câmara Municipal de Marília. Decreto do Executivo nº 8454 (24 de julho de 2002), 8663 (29 de maio de 
2003), 10553 (22 de junho de 2011) e 11728 (14 de março de 2016). 

https://www.marilia.sp.leg.br/imprensa/noticias/familia-mesquita-serva-sera-homenageada-com-titulos-benemeritos-e-medalha-de-merito-civico-1
https://www.marilia.sp.leg.br/imprensa/noticias/familia-mesquita-serva-sera-homenageada-com-titulos-benemeritos-e-medalha-de-merito-civico-1
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O município de São Francisco do Conde, conforme o Censo 2010, possuía população 

de 33.172 habitantes. Apesar do porte pequeno, o município se beneficia do recebimento de 

royalties oriundos da exploração de petróleo e da atividade industrial, e tem o maior PIB per 

capita brasileiro, R$ 296,8 mil em 200967. Ao todo, R$ 840,9 mil foram doados por três 

empresas do setor de saúde: a Distribuidora Expressa (R$ 534,4 mil, 63,5%), a Mult Express 

(R$ 305,3 mil, 36,3%) e por Jorge Santos (R$ 1,2 mil, 0,1%) – sendo que o casal Sílvia Maria 

Ribeiro Lima Braga e Sérgio Lins Lima Braga são sócios das duas maiores doadoras. Quase 

a totalidade dos recursos doados pelo setor de saúde ocorreu em 2004 ao PFL/DEM (R$ 

840,9 mil, 99,9% do total), quando o candidato Antônio Calmon (PFL/DEM) foi reeleito. 

 
Tabela 19 – Empresas de saúde doadoras em São Francisco do Conde nas eleições municipais (2004 a 2012) 

Partido Total doado 
(em R$) % Prefeito (em R$)  Vereadores (em R$)  Não especificado (em 

R$) 
2004 2008 2012  2004 2008 2012  2004 2008 2012 

Distribuidora de Medicamentos Expressa Ltda – 04.301.285/0001-51 
PFL/DEM 534.340 63,5% 534.340 0 0  0 0 0  0 0 0 
Mult Express Medicamentos Especializados Ltda – 02.032.223/0001-57 
PFL/DEM 305.337 36,3% 305.337 0 0  0 0 0  0 0 0 
Jorge Santos – 14.674.428/0001-24 

PV 1.246 0,1% 0 0 0  0 0 0  0 1.246 0 
Total 840.923 100% 839.677 0 0  0 0 0  0 1.246 0 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

 

Diferente do caso de Marília, a alocação das contribuições empresariais em São 

Francisco do Conde foi concentrada no prefeito em exercício e realizado por empresas com 

sede em outros municípios. Uma possível explicação para a preferência das empresas por 

Calmon pode estar relacionado às diversas denúncias de improbidade administrativa durante 

sua gestão68. Por exemplo, durante a sexta edição do Programa de Fiscalização a partir de 

Sorteios Públicos, o município foi reconhecido pelo maior número de ocorrências, inclusive 

graves, segundo análise dos fiscais da Controladoria-Geral da União69, e as prestações de 

                                                 
67 SOARES, Pedro. São Francisco do Conde (BA) tem maior PIB per capita do país. Folha de São Paulo, 12 de 
dezembro de 2012. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2012/12/1199813-sao-francisco-
do-conde-ba-tem-maior-pib-per-capita-do-pais.shtml. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
68 VASCONCELOS, Frederico. Minha lista de "fichas sujas". Folha de São Paulo, 05 de outubro de 2004. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2707200806.htm. Último acesso em 30 de junho 
de 2021. 
69 Desvios de todos os tipos em São Francisco do Conde. Controladoria-Geral da União, 12 de fevereiro de 
2004. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2004/02/desvios-de-todos-os-tipos-em-
sao-francisco-do-conde. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2012/12/1199813-sao-francisco-do-conde-ba-tem-maior-pib-per-capita-do-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2012/12/1199813-sao-francisco-do-conde-ba-tem-maior-pib-per-capita-do-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2707200806.htm
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2004/02/desvios-de-todos-os-tipos-em-sao-francisco-do-conde
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2004/02/desvios-de-todos-os-tipos-em-sao-francisco-do-conde
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contas de 2002 e 2003 foram rejeitas e as de 2001 e 2004 aprovadas com ressalvas pelo 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia70. 

Segundo o parecer prévio 777/04 das contas municipais do executivo em 2003, foram 

observadas irregularidades relacionadas à não realização do processo licitatório e aplicação 

de reajustes em detrimento ao erário público, inconformidade da licitação conforme 

legislação e celebração de aditivos contratuais em percentuais superiores ao legalmente 

permitido. Portanto, apesar de não ser possível fazer inferências sobre a intenção dessas 

doações, o número de ocorrências de corrupção e o valor elevado das contribuições eleitorais 

contribuem para a plausibilidade delas estarem relacionadas à expectativa de ganhos 

relacionados ao processo licitatório no município. 

O caso de São Francisco do Conde exemplifica a possibilidade de municípios de 

pequeno porte serem beneficiados por empresas do setor de saúde sem vínculo local. Apesar 

de não ser possível garantir a causalidade, existem potenciais indícios que a expectativa de 

benefícios pelos doadores empresariais contribua para a decisão de financiar à reeleição de 

candidatos acusados de fraudes em licitações e compras públicas.  

Os três casos acima indicam a importância do porte do município, localidade das 

empresas do setor de saúde e as características políticas para o financiamento eleitoral. No 

caso de Anápolis, as conexões prévias de Ridoval Darci Chiareloto (PSDB) como 

empresário, secretário estadual e presidente de associações comerciais contribuíram para 

obter doações do setor. Em Marília, os partidos mais competitivos na eleição pela prefeitura 

em 2008, PSB e PDT, foram os principais beneficiados por uma organização com sede e 

interesses pessoais no município. Em São Francisco do Conde, a incumbência de Antônio 

Calmon (PFL/DEM) e eventuais casos de fraude de licitações durante sua gestão à frente da 

prefeitura municipal são relevantes para compreender a arrecadação eleitoral em 2004. Na 

próxima seção serão abordados outros importantes fatores: as características dos partidos 

políticos (ideologia e base de coalizão nacional) e dos candidatos (incumbência e 

pertencimento ao partido do governador e prefeito em exercício). 

 

5.2 Fatores políticos 

Os estudos sobre o financiamento eleitoral geralmente associam a alocação dos 

recursos eleitorais às características partidárias, tais como a ideologia (SAMUELS, 2001a; 

                                                 
70 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Município: São Francisco do Conde. Disponível em: 
https://www.tcm.ba.gov.br/municipio-post/sao-francisco-do-conde/. Último acesso em 30 de junho de 2021.  

https://www.tcm.ba.gov.br/municipio-post/sao-francisco-do-conde/
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MANCUSO; HOROCHOVSKI; CAMARGO, 2016; MANCUSO et al., 2016) e 

pertencimento à coalizão de governo (MANCUSO; SPECK, 2014; MANCUSO, 2015; 

SILVA & CERVI, 2017), e dos candidatos, como a incumbência (LEMOS; MARCELINO; 

PEDERIVA, 2010; MANCUSO; SPECK, 2014; MANCUSO, 2015) e cargo (LEMOS; 

MARCELINO; PEDERIVA, 2010; SPECK, 2012; RIBEIRO; ARAÚJO; ARAÚJO, 2017). 

Inicialmente, na primeira parte desta seção, serão analisadas as hipóteses relacionadas 

às variáveis partidárias e é esperado que os partidos de direita e da coalizão de governo 

federal receberam mais doações eleitorais das empresas do setor de saúde. Posteriormente, 

sobre as características relacionadas aos candidatos, há a expectativa dos candidatos à 

reeleição e do mesmo partido do prefeito e governador em exercício sejam mais beneficiados. 

A maioria dos partidos competidores nas eleições municipais entre 2004 e 2012 

receberam recursos das empresas de saúde e dos demais setores – sendo que 90% foram 

beneficiados pelo setor de saúde. Destes, PCB, PCO e PSTU não receberam recursos em 

nenhum dos anos. Os partidos de extrema-esquerda possuem baixa taxa de sucesso nas 

eleições, praticamente não elegem prefeitos e não há incentivo para as empresas alocarem 

recursos eleitorais em candidatos com baixa probabilidade de vitória. Esse fenômeno está em 

linha com o estudo de Mancuso et al. (2016). Proporcionalmente, poucos candidatos de 

partidos pequenos de extrema esquerda (por exemplo, PCO, PSTU, PCB e PSOL) são 

financiados por empresas e a maior parte dos recursos eleitorais são destinados aos principais 

partidos (PT, PFL/DEM, PL/PR, PP, PSDB e PMDB), cujas taxas de sucesso nas eleições 

para prefeito e vereadores são mais elevadas. 

A tabela 16 sumariza o desempenho e as características dos partidos políticos 

participantes nas eleições municipais de 2004 a 2012, ordenada decrescentemente pelo total 

de doação recebido pelo setor de saúde. As colunas foram divididas em três grupos, sendo: 

(a) as características partidárias (ideologia e pertencimento à base da coalizão do governo 

federal71), (b) sobre as doações do setor de saúde (número de empresas doadoras e valor 

doado por tipo de beneficiário) e (c) taxa de sucesso do partido nas disputas para prefeitos e 

vereadores (número de candidatos lançados, eleitos e taxe de sucesso). 

Em relação aos indicadores de ideologia partidária e pertencimento à base governista, 

a partir da tabela 16, não há como estabelecer uma correlação com o sucesso eleitoral e 

                                                 
71 A ideologia partidária e o pertencimento à coalizão de governo federal foram considerados a partir dos estudos 
de Mancuso et al. (2016), de Zucco Jr. e Lauderdale (2011) e de Maciel, Alarcon e Gimenes (2017). Alguns 
partidos não foram citados e, portanto, decidiu-se pela não categorização classificação destas características.  
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doações eleitorais do setor de saúde. Dentre os partidos mais beneficiados com contribuições 

eleitorais e maiores taxas de sucessos, estão partidos de esquerda, centro ou direita da base 

governista ou oposição. Entretanto, pode ser observado que os principais e maiores partidos 

brasileiros recebem mais doações das empresas e possuem taxas de sucesso mais elevadas. 

Conclui-se que os partidos mais beneficiados por recursos eleitorais do setor de saúde, 

em valor e número de doadores, são aqueles com mais candidaturas lançadas e taxas de 

sucesso mais elevadas das disputas de prefeitos – portanto, os lançamentos de candidaturas 

estão geralmente relacionados à expectativa de sucesso e àquelas mais competitivas são 

visadas pelos doadores que buscam influenciar o resultado eleitoral ou obter benefícios 

perante os representantes eleitos. Existe uma correlação entre a taxa de sucesso do partido e 

recursos eleitorais – sugerindo que a expectativa do sucesso eleitoral influencia as doações 

eleitorais e, endogenamente, contribua para a maior probabilidade de sucesso eleitoral. 

 
Tabela 20 – Ideologia, coalizão nacional, quantidade de doadores de saúde, valor recebido das empresas de 
saúde nas eleições municipais (2004 a 2012) e taxa de sucesso dos candidatos por partido 

Partido 

Característica do partido N 
doadores 

saúde 

Valor doado (em R$ milhão)  Taxa de sucesso: 
prefeitos (em %) 

 Taxa de sucesso: 
vereadores (em %) 

Ideologia 
Base 
Gov. 
2004? 

Base 
Gov. 
2008? 

Base 
Gov. 
2012? 

Cand. Part. Comitês Total % 
 N 

cand. 
N 

eleito 
% 

sucesso 

 
N cand. N eleito % 

sucesso 

PT Esquerda Sim Sim Sim 377 8,4 9,7 3,4 21,4 21,9  5.342 1.592 29,8  115.793 12.951 11,2 
PSDB Centro Não Não Não 403 6,5 3,2 5,4 15,1 15,4  5.330 2.334 43,8  104.684 17.640 16,9 
PPS Centro Não Não Não 149 6,5 0,0 6,0 12,5 12,8  1.819 545 30,0  60.060 6.701 11,2 

PMDB Centro Não Sim Sim 375 6,8 1,5 1,7 10,0 10,2  7.399 3.256 44,0  127.617 24.644 19,3 
PFL/DEM Direita Não Não Não 213 5,2 1,2 1,0 7,5 7,6  3.706 1.542 41,6  86.433 14.402 16,7 

PSB Esquerda Sim Sim Sim 194 4,4 0,5 1,4 6,3 6,4  2.534 918 36,2  66.589 8.291 12,5 
PPB/PP Direita Não Sim Sim 174 2,4 0,6 0,9 3,9 3,9  3.539 1.560 44,1  88.823 15.436 17,4 

PDT Centro Não Sim Sim 171 3,1 0,0 0,7 3,9 3,9  2.662 948 35,6  77.946 10.373 13,3 
PSD Direita Não Não Sim 100 1,5 1,5 0,5 3,5 3,5  1.094 492 45,0  24.569 4.666 19,0 
PTB Direita Sim Sim Sim 174 2,7 0,1 0,5 3,3 3,4  2.900 1.118 38,6  80.620 11.640 14,4 

PC do B Esquerda Sim Sim Sim 79 1,2 0,9 0,5 2,6 2,6  519 103 19,8  27.994 1.856 6,6 
PL/PR Direita Sim Sim Sim 142 1,7 0,0 0,5 2,2 2,3  2.638 1.028 39,0  73.321 10.470 14,3 

PV Centro Não Não Não 106 1,5 0,0 0,4 1,9 2,0  1.073 229 21,3  46.515 3.571 7,7 
PSC Direita Não Sim Não 60 0,4 0,0 0,5 0,9 0,9  736 162 22,0  39.785 3.348 8,4 
PRB Direita Não Sim Sim 26 0,2 0,3 0,3 0,8 0,8  562 134 23,8  25.041 1.987 7,9 
PTC - - - - 26 0,7 0,0 0,0 0,7 0,8  279 49 17,6  19.312 1.123 5,8 
PMN - - - - 28 0,3 0,0 0,1 0,4 0,4  498 112 22,5  22.943 1.668 7,3 
PSDC - - - - 19 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3  304 28 9,2  20.328 1.174 5,8 
PSOL Esquerda Não Não Não 14 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2  630 2 0,3  7.072 74 1,0 

PT do B - - - - 31 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2  286 53 18,5  18.688 1.164 6,2 
PRTB - - - - 27 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1  284 39 13,7  16.231 918 5,7 
PRP - - - - 22 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1  375 77 20,5  21.727 1.627 7,5 
PPL - - - - 8 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1  48 11 22,9  2.400 177 7,4 
PHS - - - - 20 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1  352 54 15,3  21.709 1.221 5,6 
PSL - - - - 17 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1  335 62 18,5  25.742 1.791 7,0 
PTN - - - - 19 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1  244 32 13,1  18.043 968 5,4 
PAN - - - - 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  42 1 2,4  3.468 78 2,2 

PRONA Direita Não Não Não 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  32 5 15,6  2.833 117 4,1 
PSTU Esquerda Não Não Não 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  197 0 0,0  1.096 4 0,4 
PCB Esquerda Não Não Não 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  88 0 0,0  1.882 29 1,5 
PCO - - - - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  50 0 0,0  356 1 0,3 
Total - - - - - 54,5 19,7 23,8 98,0 100  45.897 16.486 100  1.249.620 160.110 100 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria.  
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Os seis principais partidos em arrecadação eleitoral do setor de saúde - PT, PSDB, 

PPS, PMDB, PFL/DEM e PSB – concentraram quase 74% do total doado pelo setor entre 

2004 e 2012. O maior beneficiado foi o PT, R$ 21,4 milhões (21,9%), que mais arrecadou 

recursos pelos diretórios partidários (R$ 9,7 milhões) e foi o segundo em lançamentos de 

candidaturas de prefeitos e vereadores. O segundo principal partido foi o PSDB (R$ 15,1 

milhões, 15,5%), o terceiro mais importante em lançamento de candidatos e com elevada 

taxa de sucesso para prefeitos e vereadores (43,8% e 16,9%, respectivamente). O terceiro foi 

o PPS, R$ 12,5 milhões (12,7%), principal beneficiado com recursos pelos comitês 

financeiros (R$ 6 milhões) – entretanto, há a ressalva, conforme discutido no capítulo 

anterior, que a Distribuidora Coimbra, em 2012, doou R$ 4,3 milhões ao seu dono e R$ 5 

milhões ao Comitê Financeiro Único do PPS em Porto Velho/RO. O quarto é o PMDB, com 

R$ 10 milhões (10,2%) recebidos principalmente pelos candidatos (R$ 6,8 milhões), foi o 

partido com maior número de candidaturas lançadas e taxa de sucesso mais elevada dos 

candidatos a vereadores (19,3%). O quinto é o PFL/DEM, com R$ 7,5 milhões (7,6%). Por 

fim, o PSB com R$ 6,3 milhões (6,4%). 

Conforme visto anteriormente, ser um grande partido, obter maior sucesso eleitoral e 

arrecadar mais recursos estão correlacionados no Brasil, mas outras variáveis do 

financiamento eleitorais são relevantes – como por exemplo, a influência regional dos 

partidos e suas lideranças. Quando analisado o desempenho de arrecadação dos seis 

principais partidos nas principais unidades federativas, o PT foi o partido que mais recebeu 

recursos do setor de saúde em Minas Gerais (26%), Pernambuco (38%) e dentre os diretórios 

nacionais dos partidos (62%); o PSDB se destacou em São Paulo (33%), Pará (31%), Paraná 

(21%) e Goiás (33%); o PMDB em Santa Catarina (18%) e Pará (31%); o PFL/DEM em 

Amazonas (26%) e Bahia (41%); o PPS em Rondônia (94%); e o PSB não foi partido que 

mais recebeu recursos nos Estado, mas destacou-se no Paraná (20%). 

 
Tabela 21 – Percentual do valor recebido pelos 6 principais partidos nos 10 principais Estados beneficiados por 
doações das empresas de saúde nas eleições municipais (2004 a 2012), segundo valores doados 

UF Total doado (em 
R$) PT PSDB PPS PMDB PFL/DEM PSB Outros 

partidos 
SP 21.586.505 25% 33% 2% 7% 6% 6% 21% 
BR 12.377.000 62% 11% 0% 5% 10% 1% 1% 
RO 9.811.361 1% 2% 94% 0% 0% 0% 2% 
MG 5.898.680 26% 14% 5% 6% 4% 12% 34% 
PA 4.686.591 8% 31% 0% 31% 6% 0% 24% 
GO 4.392.928 13% 33% 0% 13% 1% 1% 40% 
AM 4.301.406 2% 2% 14% 6% 26% 14% 35% 
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SC 3.884.204 8% 11% 1% 18% 9% 0% 53% 
BA 3.686.121 23% 2% 0% 3% 41% 3% 28% 
PE 3.669.008 38% 3% 9% 4% 5% 5% 36% 
PR 3.530.657 11% 21% 5% 13% 5% 20% 26% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

As maiores proporções de recursos recebidos pelos partidos ocorreram nos estados e 

regiões em que eles possuem maior poder de influência e, em diversos casos, ocupam o 

governo estadual e as prefeituras das principais cidades. Dentre os exemplos, estão o PSDB 

em São Paulo (governadores eleitos nas eleições entre 1994 e 2018); do PFL/DEM (1994 a 

2002) e o PT (2006 a 2018) na Bahia; o PSDB (1994 a 2002 e 2010 a 2014) e o PMDB 

(presença da família Barbalho, de grande prestígio político) no Pará, dentre outros casos. 

Portanto, há indícios que as empresas do setor de saúde buscam se aproximar dos partidos 

vinculados às principais lideranças locais e dos atores políticos no poder. 

Quando analisadas as doações do setor de saúde aos diretórios partidários em 2012, 

foram doados R$ 19,7 milhões de reais (20% do total disponibilizado pelo setor entre 2004 

e 2012). Em geral, a maioria dos partidos participantes receberam doações do setor de saúde 

(28 deles), mas somente dezesseis deles receberam recursos pelos diretórios partidários. Essa 

forma de disponibilização de doações eleitorais, apesar de ser utilizada por apenas 65 

empresas do setor de saúde, envolvem volume maiores de recursos financeiros – valor médio 

anual por empresa e por partido de R$ 196,9 mil, e superior aos R$ 21 mil aos candidatos e 

R$ 31,5 mil aos comitês financeiros. 

As seis maiores doadoras de recursos eleitorais aos diretórios partidários contribuíram 

com mais de R$ 1 milhão cada, totalizando R$ 12,5 milhões (63,4%) dos R$ 19,7 milhões 

doados para esse tipo de beneficiário. Além disso, o Hospital Santa Paula S/A (R$ 2,5 

milhões, 12,7%) e o Hospital 9 de Julho S/A (R$ 1,8 milhões, 8,9%) somente doaram 

recursos aos partidos, enquanto as outras quatro doadoras, Hypera S/A (R$ 4,3 milhões, 

21,9%), União Química Farmacêutica Nacional S/A (R$ 1,5 milhões, 7,5%), Amil 

Assistência Médica Internacional S/A (R$ 1,4 milhões, 6,9%) e Unimed do Brasil 

Confederação Nacional das Cooperativas Médicas (R$ 1,1 milhões, 5,6%), também 

distribuíram recursos aos candidatos e comitês financeiros. 

Dentre os principais partidos beneficiado com doações eleitorais dessas seis 

empresas, destaque ao PT, partido no poder na presidência da república. Ao todo, foram 

doados R$ 3,2 milhões pela Hypera S/A, R$ 1,8 milhões pelo Hospital 9 de Julho, R$ 1,7 
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milhões pelo Hospital Santa Paula, R$ 600 mil da União Química, R$ 400 mil pela Amil e 

R$ 200 mil da Unimed do Brasil – totalizando R$ 7,5 milhões. Além dele, outros partidos de 

esquerda foram beneficiados, tais como o PC do B com R$ 650 mil da União Química e PSB 

com R$ 300 mil da Unimed do Brasil. Os partidos de esquerda arrecadaram R$ 8,9 milhões 

(71%) dos R$ 12,5 milhões doados por essas seis empresas aos diretórios partidários. 

Dentre os partidos de centro, destaque ao PMDB que recebeu R$ 700 mil de empresas 

relacionadas ao Grupo Amil e à família Bueno (Hospital São Paulo, Amico Saúde e Amil); 

e ao PSDB, beneficiado com R$ 1 milhão da Hypera e R$ 225 mil da União Química. Em 

relação aos partidos de direita, o PFL/DEM recebeu R$ 800 mil da Amil e R$ 300 mil do 

Hospital Santa Paula; e o PPB/PP, que foi beneficiado com R$ 600 mil da Unimed do Brasil. 

Quando analisado o total de recursos arrecadados pelos partidos, aos partidos de 

centro (PSDB, PMDB, PDT, PPS e PV) receberam mais recursos eleitorais das empresas do 

setor de saúde – em média, 190 doadores por partidos, totalizando R$ 38,7 milhões de reais, 

e valor médio de R$ 28,8 mil por doador. Os partidos de esquerda (PT, PSB, PC do B e 

PSOL) foram beneficiados por menos empresas do setor de saúde (142,5 por partido), em 

relação aos de direita (DEM/PFL, PP, PR, PTB e PL), mas receberam mais recursos – R$ 

19,9 milhões de reais contra R$ 14,9 milhões, e valor médio 29% superior (R$ 25,6 mil contra 

R$ 19,8 mil).  

Segundo as hipóteses relacionadas à ideologia e ao pertencimento à coalizão de 

governo dos partidos políticos, espera-se que os partidos de direita e da coalizão do governo 

federal recebam, em média, mais recursos em relação aos de esquerda e oposição. A análise 

do teste T em relação à ideologia dos partidos indica que, a média dos recursos eleitorais 

recebidos pelos partidos de esquerda é superior e estatisticamente diferente aos de direita (t 

= -2,7302 e p-valor = 0,0064), mas não dentre os de centro. Resultado similar é observado 

quando discriminado os recursos distribuídos aos candidatos, comitês financeiros e diretório 

municipal (t = -1,3816 e p-valor = 0,1673), mas não aos diretórios estaduais e nacionais. Em 

relação ao pertencimento do partido à coalizão do governo federal, em nenhum dos casos foi 

possível identificar diferença entre as médias dos dois grupos e, portanto, é sugerido a 

rejeição da hipótese. Portanto, os testes indicam que as hipóteses iniciais relacionadas à 

ideologia do partido e ao pertencimento à base de coalizão do governo federal devam ser 

rejeitadas. 
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Gráfico 5 – Valor anual doado pelas empresas de saúde por partido (valores em R$ e em escala logarítmica) 
nas eleições municipais (2004 a 2012) por ideologia e apoio ao governo federal pelo partido 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Os modelos de regressão multivariada a seguir avaliam o impacto dos fatores 

políticos partidários e empresariais sobre o financiamento do setor de saúde por empresa e 

partido, conforme o valor doado e a probabilidade do partido em ser beneficiado pelos 

recursos eleitorais. As variáveis dependentes analisadas serão: a transformação logarítmica 

do valor anual doado ao partido, por empresa (modelos A72); a probabilidade do partido ser 

beneficiado por doações eleitorais do setor de saúde (modelo B73), medido pela variável 

dummy que indica o recebimento de algum valor; e a contribuição eleitoral recebida do setor 

de saúde em escala logarítmica, por partido (modelos C). Além disso, no modelo A, a variável 

CNPJ das empresas foi considerada para efeitos fixos. 

                                                 
72 Na regressão A, são considerados o valor doado pela empresa A ao partido X, pela empresa B no partido X 
e pela empresa B no partido Y, por exemplo. Além disso, serão discriminadas as doações feitas aos candidatos, 
comitês financeiros e diretórios municipais (regressão 1) e aos diretórios estaduais e nacionais (regressão 2). 
Portanto, os efeitos individuais dos partidos são considerados variáveis aleatórias e independentes, enquanto os 
efeitos das variáveis dummies por empresa serão fixos. 
73 Nas regressões B e C, os efeitos das variáveis dummies por localidade (município ou UF) serão fixos. 
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Tendo em vista que a média dos valores anuais doados pelas empresas de saúde aos 

candidatos, comitês financeiros e diretórios municipais são estatisticamente diferente dos 

destinados aos diretórios partidários nacionais e estaduais e existe a possibilidade da 

diferença no padrão de decisão do financiamento eleitoral nessas duas situações – por 

exemplo, a média de recursos eleitorais recebidas aos candidatos, comitês financeiros e 

diretórios municipais por partidos de esquerda é estatisticamente superior e diferente em 

relação aos de direita, mas o mesmo não ocorre no caso das doações aos diretórios estaduais 

e nacionais –, foram elaborados os modelos 1 e 2 para avaliar como a correlação das variáveis 

independentes interagem com o recurso eleitoral doado aos partidos, conforme os diferentes 

grupos de beneficiários.  

 
Tabela 22 – Regressões multivariadas das características políticas do partido e empresariais do financiamento 
eleitoral nos municípios nas eleições municipais (2004 a 2012) 

Variáveis 

[A] Log valor anual doado 
aos partidos, por empresa 

do setor saúde 

[B] Dummy  recebimento de 
doação do setor saúde, por 

partido 

[C] Log do valor recebido do 
setor saúde, por partido 

[1] Cand., 
com. e dir. 

mun. 

[2] Dir. 
nacional e 
estadual 

[1] Cand., 
com. e dir. 

mun. 

[2] Dir. 
nacional e 
estadual 

[1] Cand., 
com. e dir. 

mun. 

[2] Dir. 
nacional e 
estadual 

Empresa S/A 0,338 ** -0,013          
Registro ANS 0,139  0,565          
Doador em mais de 
uma eleição municipal 

0,277 *** -0,784 *         

Doador eleições gerais 0,942 *** 1,560 ***         
Ideologia: Centro 0,201 ** -0,500  0,265 *** 0,184 *** 0,186 * 0,540  
Ideologia: Esquerda 0,058  0,817 * 0,127 *** 0,118 *** 0,241 ** 0,547  
Partido da coalizão 
nacional -0,012  -0,975 * 0,121 *** 0,506 *** -0,005  -0,113  

Constante 8,048 *** 10,990 *** -2,858 *** -2,360 *** 8,464 *** 11,396 *** 
Controle Sim: Ano Não Sim: Ano Não Sim: Ano Não 

Efeito fixo Sim: CNPJ 
empresa 

Sim: CNPJ 
empresa Sim: mun. Sim: mun. Sim: mun. Sim: mun. 

R2 ajustado 0,477 0,416 0,328 0,257 0,234 0,448 
N 2,980 83 161.019 453 2,706 21 
Nota: . = P ≤ 0,1; * = P ≤ 0,05; ** = P ≤ 0,01; *** = P ≤ 0,001 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Em relação às características empresariais, os modelos anteriores considerando os 

demográficos indicavam que ser empresa do tipo sociedade anônima, operadora de plano de 

saúde e doadora recorrente nas eleições municipais e gerais eram características 

estatisticamente significativas e com efeito positivo sobre a doação das empresas de saúde 

aos municípios. Nos presentes modelos, referentes aos recursos eleitorais para partidos 

políticos, algumas das variáveis empresariais citadas não são estatisticamente relevantes e, 

em alguns casos, os efeitos são distintos dentre os recursos eleitorais recebidos pelos partidos 
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a partir dos diretórios partidários nacionais e estaduais em comparação aos direcionados para 

candidatos, comitês financeiros e diretórios municipais. 

Conforme os modelos A, temos que ser empresa operadora de plano de saúde não é 

estatisticamente significante em nenhum dos dois modelos e ser do tipo sociedade anônima 

é significativo apenas às doações aos candidatos, comitês e diretórios municipais. Neste caso, 

ceteris paribus, o doador do tipo sociedade anônima faz contribuições eleitorais 33,8% maior 

em relação aos demais tipos de pessoas jurídicas. 

Sobre a experiência do doador, a variável dummy referente a ter contribuído em algum 

pleito da eleição geral é estatisticamente relevante nos modelos A1 e A2, mas o efeito é maior 

nas doações das empresas do setor de saúde aos diretórios nacionais e estaduais – o 

coeficiente é 1,560 contra 0,942 das doações aos candidatos, comitês financeiros e diretórios 

municipais. Em relação à variável de recorrência da doação em mais de uma eleição 

municipal, o efeito também é significativo, mas o coeficiente é negativo no modelo de 

doações aos diretórios nacionais e estaduais e contraria a hipótese relacionada aos doadores 

com maior experiência nas eleições municipais doarem mais recursos eleitorais em relação 

àqueles que participaram somente uma vez. 

Existem três explicações para justificar a contrariedade às hipóteses iniciais 

relacionadas às variáveis ser do tipo sociedade anônima e recorrência de doação nas eleições 

municipais nos modelos relacionados aos diretórios nacionais e estaduais – nestes casos, os 

coeficientes são negativos. Primeiro, os registros das receitas eleitorais aos diretórios 

partidários ocorreram somente nas eleições de 2012, e a variável dummy de recorrência das 

contribuições nas eleições municipais não considera os casos de empresas que somente 

tenham doados aos partidos em 2012 e um dos dois pleitos anteriores. Segundo, apenas 65 

empresas do setor de saúde doaram aos órgãos partidários em 2012 e o reduzido número de 

casos podem contribuir para a existência de vieses. Além disso, a maioria das empresas 

doadoras são do tipo limitada74, cujo faturamento pode ser elevado e comparável às das 

sociedades anônimas –somete quatro foram descritas como empresa de pequeno porte (EPP), 

microempresa (ME) ou empresário individual, cujos faturamentos tendem a ser inferiores às 

limitadas e sociedades anônimas. Portanto, essas particularidades podem ter contribuído para 

o modelo contrariar os efeitos esperados e não é possível rejeitar totalmente as hipóteses 

iniciais. 

                                                 
74 Dentre os exemplos estão as empresas farmacêuticas Biolab Sanus, Libbs, Cristália, distribuidoras de 
medicamentos, e as operadoras de saúde Unimed do Brasil, Amico Saúde. 
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Em relação às variáveis políticas relacionadas aos partidos – ideologia e 

pertencimento à coalizão do governo federal –, a análise dos modelos multivariados indica a 

rejeição da hipótese dos partidos de direita recebam mais recursos do setor de saúde em 

relação aos de esquerda, mas confirmam a hipótese daqueles pertencentes à coalizão do 

governo federal serem mais prováveis de receberem recursos eleitorais do setor em relação 

aos partidos de oposição. 

Conforme os modelos B, os partidos de esquerda são menos prováveis de receberem 

recursos eleitorais do setor de saúde, mas não há evidências estatísticas que indiquem que 

recebam menos recursos que os partidos de direita (modelos A e C) e, no caso de doações 

aos diretórios nacionais e estaduais, as empresas do setor de saúde tendem a contribuir com 

valores, em média e mantendo as demais variáveis constantes, 81,7% superior aos partidos 

de esquerda em relação aos de direita. Isso decorre de dois fatores já expostos anteriormente: 

(i) os partidos de extrema esquerda tendem a não receber nenhum recurso empresarial e 

contribuem para diminuir a probabilidade de receberem recursos do setor de saúde, conforme 

modelos B; e (ii) o PT, partido na presidência nacional e de esquerda, é o principal 

beneficiado com doações aos diretórios partidários nacionais e estaduais em 2012 – foram 

direcionados R$ 9,4 milhões de reais a ele (50% do total) contra R$ 3,1 milhões (17%) do 

PSDB, segundo colocado. Observa-se, nos modelos C, que os partidos de centro recebem 

mais recursos eleitorais do setor de saúde em relação aos de direita – contribuindo para 

rejeitarmos a hipótese dos partidos de direita recebam mais doações do setor em relação aos 

partidos de esquerda e centro. 

Quanto à variável de pertencimento à coalizão de governo, os modelos B indicam a 

maior probabilidade de os partidos governistas no nível nacional receber recursos do setor de 

saúde, mas os coeficientes dos modelos A e C são negativos e contrários à hipótese esperada. 

Portanto, os modelos não confirmam a hipótese de os partidos pertencentes à base aliada do 

governo federal receberem mais recursos eleitorais do setor de saúde em relação àqueles de 

oposição, mas indicam a maior probabilidade de partidos governistas receberem recursos do 

setor em relação aos de oposição. 

Portanto, as regressões multivariadas que relacionam as contribuições eleitorais do 

setor de saúde às características empresariais e político-partidárias indicam a rejeição das 

hipóteses das empresas operadoras de saúde doarem mais recursos eleitorais e dos partidos 

de direita recebam mais recursos eleitorais do setor de saúde em relação aos de esquerda e 

centro. Além disso, quando analisado as doações aos diretórios nacionais e estaduais pelas 
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empresas do setor de saúde, os maiores coeficientes estão relacionados à experiência como 

doador nas eleições gerais ser partidos de esquerda – sobretudo pelo PT, partido da situação, 

ser o principal partido beneficiado. 

Existe um segundo grupo de variáveis políticas relacionadas aos candidatos que serão 

considerados neste estudo (cargo, incumbência e apoio do prefeito e governador em 

exercício). Em um “cenário de disputa política acirrada e movida essencialmente a 

financiamento empresarial, doadores interessados e candidatos competitivos comportaram-

se de forma pragmática, buscando apoio mútuo” (MANCUSO; HOROCHOVSKI; 

CAMARGO, 2016, p. 46). Sendo assim, nas competições acirradas, a alocação de recursos 

é operacionalizada principalmente pela racionalidade e chances de vitória dos candidatos, e 

menos frequentemente pelo elemento ideológico das contribuições empresariais (por 

exemplo, ideologia do partido). Portanto, candidatos competitivos recebem mais recursos 

que os demais e, pela maior probabilidade de serem eleitos, oferecem mais possibilidade de 

benefícios aos doadores, a partir da influência sobre as políticas públicas e decisões dos 

governos municipais eleitos. 

Nas eleições municipais, as informações referentes aos candidatos somente são 

disponíveis nas bases de receitas dos candidatos e, para efeito de análise desse estudo, nas 

doações feitas aos comitês financeiros para prefeitos e cujo partido também lançou candidato 

no município. As análises a seguir considerarão as bases de receitas das candidaturas e 

comitês financeiros para prefeitos nas eleições municipais de 2004 a 2012. 

A alocação dos recursos ocorre de forma desigual entre os diferentes cargos em 

disputa (SPECK, 2012) e no caso das eleições municipais, os candidatos à prefeitura recebem 

mais doações em relação aos vereadores (RIBEIRO, ARAÚJO; ARAÚJO, 2017), pois os 

prefeitos possuem maior discricionariedade na alocação de recursos, contratações e aplicação 

das políticas públicas em relação aos vereadores. Sendo assim, é esperado que os doadores 

do setor de saúde destinem mais recursos nas disputas das prefeituras, pois tendem a querer 

influenciar a política pública a ser implementada ou trocar favores com os políticos eleitos.  

Os doadores do setor de saúde doam mais recursos aos candidatos a prefeitos. Nos 

pleitos municipais de 2004 a 2012, 359 (2,3% do total de candidatos a prefeitos), 436 (2,9%) 

e 470 (3,1%) candidatos a prefeitos receberam doações das empresas do setor de saúde; e 

505, 584 e 528 vereadores, respectivamente, foram beneficiadas – ou seja, menos de 0,2% 

dos candidatos a vereadores. No período, houve o aumento de 31% e 5% na quantidade de 

candidatos a prefeito e vereadores beneficiados pelo setor de saúde, respectivamente. As 



114 

 

 

proporções de candidatos beneficiados indicam a preferência do setor de saúde em financiar 

campanhas à prefeitura e selecionar as campanhas financiadas. 

 
Tabela 23 – Quantidade de candidatos que receberam doações de empresas de saúde por setor e cargo nas 
eleições municipais (2004 a 2012) 

Setor N total de candidatos  N candidatos com doações 
de empresas 

 % de candidatos com doações de 
empresas 

2004 2008 2012  2004 2008 2012  2004 2008 2012 
Empresas de outras indústrias 
Prefeito 15.472 15.298 15.106  4.974 7.148 8.066  32,15% 46,73% 53,40% 
Vereador 334.753 325.372 395.643  17.994 36.748 42.935  5,38% 11,29% 10,85% 
Empresas do setor de saúde 
Prefeito 15.472 15.298 15.106  359 436 470  2,32% 2,85% 3,11% 
Vereador 334.753 325.372 395.643  505 584 528  0,15% 0,18% 0,13% 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

 

Em relação aos demais setores, a proporção média de candidatos a vereadores e 

prefeitos beneficiados pelas empresas foi de 44% e 9% do total de candidatos a prefeitos e 

vereadores, respectivamente, e houve o aumento expressivo no número de candidatos 

beneficiados - 62% e 138,6% para prefeitos e vereadores. Portanto, proporcionalmente, as 

empresas do setor de saúde não aumentaram tão expressivamente o número de candidatos 

beneficiados com recursos eleitorais entre 2004 e 2012, em comparação às empresas dos 

outros setores – o que pode ser explicado por um perfil relativamente bem definido de 

municípios apoiados pelo setor. 

Em relação aos cargos em disputa, os candidatos a prefeito recebem em média 300% 

mais recursos em relação aos vereadores – respectivamente, R$ 28,4 mil e R$ 7,1 mil – e o 

teste T confirma a diferença entre as médias dos dois grupos (t = 7,4393 e p-valor = 0,0000). 

A maioria dos recursos são disponibilizados diretamente às candidaturas, sendo R$ 42,4 

milhões aos candidatos a prefeitos (88% do total direcionado diretamente e aos comitês 

financeiros para prefeitos) e R$ 12,5 milhões aos vereadores (93% do total, inclusive aos 

comitês financeiros para vereadores). 

Dentre as doações indiretas, R$ 5,6 milhões de reais foram direcionados aos comitês 

financeiros para prefeitos e R$ 1 milhão aos comitês financeiros para vereadores, mas não é 

possível discriminar o cargo beneficiado na maioria dos recursos indiretos doados – R$ 17,3 

milhões direcionados aos comitês financeiros únicos e R$ 900 mil aos diretórios partidários 

municipais. O elevado montante de recursos indiretos disponibilizados sem a menção do 

cargo pode significar duas suposições: (a) o doador é indiferente aos cargos e candidatos 

beneficiado e busca beneficiar um partido específico no município; e (b) o doador possuem 
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preferência de direcionamento dos recursos a candidatos específicos, mas utiliza-se desses 

meios de financiamento eleitoral para não a deixar transparente.  

Em relação à variável incumbência, contrariando o esperado, poucos candidatos 

elegíveis à reeleição são financiados pelas empresas de saúde (27% dos prefeitos e 21% dos 

vereadores). Em relação aos vereadores, que são eleitos em eleições proporcionais, a baixa 

proporção de candidatos incumbentes beneficiados sugere a existência de outros fatores que 

influenciam a escolha dos candidatos beneficiados pelo setor. 

De forma agrupada, diferentemente do esperado, não se observa a diferença 

estatisticamente relevante entre o valor médio recebido pelos candidatos incumbentes e 

desafiantes – R$ 18,5 mil e R$ 16,9 mil, respectivamente –, conforme o teste T (t = -0,7039 

e p-valor = 0,4816). Entretanto, quando discriminamos os candidatos a prefeitos e 

vereadores, temos que a média dos candidatos a vereador incumbentes é estatisticamente 

maior que dos desafiantes (t = -3,1001 e p-valor = 0,0020), mas não no caso dos prefeitos (t 

= 0,7867 e p-valor = 0,4316). Sendo assim, diferentemente do descrito em outros estudos, a 

incumbência é uma boa variável para analisar o financiamento eleitoral do candidato a 

vereador, mas não de prefeito. 
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Gráfico 6 – Valor anual doado pelas empresas de saúde por município (valores em R$ e em escala logarítmica) 
nas eleições municipais (2004 a 2012) por cargo e candidato incumbente ou desafiante 

 

O gráfico 7 analisa a importância dos prefeitos e governadores em exercício no 

momento das eleições para os candidatos e demais órgãos de seu partido fossem beneficiados 

com recursos eleitorais das empresas do setor de saúde. No caso dos prefeitos, foi 

considerado o partido eleito no pleito anterior e, por limitação de informação, desconsiderou 

possíveis casos de substituição dos representantes – devido a morte, renúncia e cassação do 

mandato, por exemplo – e pela filiação do prefeito eleito a outro partido político. Em relação 

aos governadores, foram consideradas as substituições de representantes e as trocas de 

partidos dos governadores eleitos. 
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Gráfico 7 – Valor anual doado pelas empresas de saúde por município (valores em R$ e em escala logarítmica) 
nas eleições municipais (2004 a 2012) por candidatos do mesmo partido do prefeito eleito na eleição anterior e 
do governador em exercício  

 

A maioria dos recursos eleitorais são direcionados aos candidatos de partidos 

diferente do prefeito em exercício (R$ 59,1 milhões ou 76% do total), mas os candidatos da 

mesma sigla são beneficiados com um valor médio superior – R$ 19 mil contra R$ 18,8 mil. 

Entretanto, segundo o teste T, a diferença de média dos dois grupos não é estatisticamente 

significante (t = -0,0982 e p-valor = 0,9218). Algo similar ocorre quando consideramos o 

partido do governador em exercício, os candidatos do demais partidos são os principais 

beneficiados por doações eleitorais do setor de saúde (R$ 61,8 milhões ou 79% do total), mas 

recebem valor médio inferior aos candidatos do mesmo partido do governador – R$ 18,3 mil 

e R$ 21 mil, respectivamente – e, segundo o teste T, elas não são estatisticamente diferentes 
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(t = -0,9917 e p-valor = 0,3214). Mesmo quando discriminados os cargos, não foram 

observadas diferenças significativas nas médias dos dois grupos e, portanto, há indícios para 

rejeição das hipóteses que candidatos da mesma legenda do prefeito ou governador recebam 

mais doações eleitorais em relação aos demais candidatos. 

Para exemplificar as análises anteriores, serão elaborados modelos de regressão 

multivariado relacionados às características políticas dos candidatos75 com as seguintes 

variáveis dependentes: a transformação em escala logarítmica do valor anual doado ao 

candidato, por empresa (modelos A76); a probabilidade do candidato ser beneficiado por 

doações eleitorais do setor de saúde (modelo B77), medido pela variável dummy que indica o 

recebimento de algum valor; e a transformação em escala logarítmica do valor recebido do 

setor de saúde, por candidato (modelos C). Destaca-se, o uso da variável CNPJ das empresas 

como efeito fixo no modelo A, e do código do município nos modelos B e C. 

Conforme analisado anteriormente, há fundamentos para supor que os padrões de 

doação aos candidatos a prefeito e vereador sejam distintos e, portanto, optou-se por 

distinguir os modelos de regressão por cargo. Dentre as distinções encontradas estão a 

importância da incumbência e ideologia partidária somente nos modelos relacionados aos 

candidatos a vereadores, e do pertencimento ao partido do governador no caso dos prefeitos. 

Quando analisada a interação dos fatores empresariais e políticos sobre o valor doado 

pelas empresas do setor de saúde aos candidatos a prefeitos, a maioria das variáveis políticas 

são pouco significativas para explicar o montante doado pelas empresas. Segundo o modelo 

A, somente são confirmadas as hipóteses que as empresas do tipo sociedade anônimas e com 

recorrência nas eleições municipais e na geral doam, em média, mais recursos eleitorais em 

relação às empresas com características contrárias. Entretanto, o modelo B indica que os 

candidatos a prefeitos incumbentes e filiado ao partido pertencente à coalizão do governo 

federal, ao governador e prefeito em exercício são mais prováveis de serem financiados pelo 

setor de saúde em relação aos candidatos desafiantes e de outros partidos. 

 

 

                                                 
75 Nas regressões a seguir, os candidatos de um mesmo município são tratados como independentes e os efeitos 
individuais dos candidatos são considerados variáveis aleatórias e independentes. 
76 Na regressão A, são considerados o valor doado pela empresa A ao candidato X, pela empresa B no candidato 
X e pela empresa B no candidato Y, por exemplo. Além disso, o primeiro grupo de regressões abrangerão as 
doações feitas aos candidatos a prefeitos, e o segundo aos vereadores. Portanto, os efeitos das variáveis dummies 
por empresa serão fixos. 
77 Nas regressões B e C, os efeitos das variáveis por município serão fixos. 
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Tabela 24 – Regressões multivariadas das variáveis políticas dos candidatos a prefeito e empresariais do 
financiamento eleitoral nos municípios nas eleições municipais (2004 a 2012) 

Variáveis 
[A] Log valor anual doado 
aos candidatos à prefeito, 

por empresa do setor saúde 

[B] Dummy  recebimento de 
doação do setor saúde, por 

candidato à prefeito 

[C] Log do valor recebido do 
setor saúde, por candidato à 

prefeito benef 
Empresa S/A 0,484 *     
Registro ANS 0,072      
Doador em diversas eleições 
mun. 0,307 *     

Doador eleições gerais 0,528 ***     
Município da sede da empresa 0,004      
Ideologia: Centro 0,093  0,040  -0,079  
Ideologia: Esquerda -0,081  -0,055  -0,006  
Partido da coalizão nacional -0,115  0,183 *** -0,085  
Partido prefeito / incumbência 0,025  0,252 *** 0,017  
Partido do governador 0,080  0,145 *** 0,225 * 
Pop.: até 2 mil   -0,943 ** -3,043 *** 
Pop.: 2.001 a 5 mil   -0,938 *** -1,103 * 
Pop.: 5.001 a 10 mil   -0,713 ** -1,204 ** 
Pop.: 10.001 a 20 mil   -0,585 ** -9,464 * 
Pop.: 20.001 a 50 mil   -0,490 ** -7,324 * 
Pop.: 50.001 a 100 mil   -0,386 * -6,014 . 
Pop.: 100.001 a 500 mil   -0,069  -1,103  
Log desp. saúde/saneam.   0,207 *** 0,264 ** 
Constante 7,798 *** -0,247  13,300 *** 

Controle Sim: ano e município Sim: ano, média de renda 
mensal e taxa de urbanização 

Sim: ano, média de renda 
mensal e taxa de urbanização 

Efeito fixo Sim: CNPJ empresa Sim: Município Sim: Município 
R2 ajustado 0,793 0,381 0,389 
N 1.616 42.369 1.279 

Nota: . = P ≤ 0,1; * = P ≤ 0,05; ** = P ≤ 0,01; *** = P ≤ 0,001 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Além disso, destaca-se a não significância estatística da variável ser município sede 

da empresa, mas, conforme dito anteriormente, deve ser analisada com cautela devido a 

possibilidade de a empresa realizar doações à municípios de diferentes portes. Além disso, 

conforme analisados nos estudos de casos dos principais doadores e municípios beneficiados, 

as empresas podem ter plantas industriais e centros de distribuições em municípios distintos 

da sua sede, bem como as doações eleitorais podem ser concentradas em uma empresa do 

grupo econômico com sede diferente das demais. 

Nos modelos B e C, quando considerados os fatores políticos e demográficos, 

observa-se a baixa probabilidade de um candidato a prefeito em município com menos de 50 

mil habitantes ser financiado por empresas do setor de saúde, e ela é 38,6% menor no caso 

de 50 a 100 mil habitantes em relação ao município com mais de 500 mil habitantes. Além 

disso, quando financiados, os candidatos a prefeito em municípios com menos de 100 mil 

habitantes recebem, em média, menos recursos do setor de saúde em relação aos pares em 

municípios com mais de 500 mil habitantes. Por fim, o aumento do gasto com despesas com 
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saúde e saneamento básico está correlacionado com a maior probabilidade de um candidato 

a prefeito ser financiado pelo setor de saúde, bem como receber mais recursos dele. 

Em relação às características políticas, a ideologia do candidato a prefeito não é 

estatisticamente relevante, mas as variáveis que indicam partido pertencente à coalizão do 

governo nacional e pertencimento ao partido do governador e do prefeito em exercício 

possuem coeficiente positivo e significativo à chance de o candidato receber recurso eleitoral 

proveniente do setor de saúde. Entretanto, somente o pertencimento ao partido do governador 

em exercício está significativamente correlacionado ao aumento do valor médio arrecadado 

do setor pelo candidato a prefeito, em relação ao candidato de outro partido. Portanto, a maior 

contribuição eleitoral do setor de saúde a um candidato a prefeito segundo sua chance de 

sucesso, que pode ser medida pelo apoio do governador em exercício ou pelas pesquisas de 

intenção de votos, conforme será observada nos estudos de casos dos principais candidatos. 

Sendo assim, no caso dos modelos de regressão multivariado relacionados aos 

candidatos a prefeitos, as variáveis estatisticamente significativas e correlacionadas ao 

aumento da doação eleitoral pelo setor de saúde são a empresa ser do tipo sociedade anônima, 

recorrência como doadora nas eleições municipais e gerais (fatores empresariais), municípios 

com maior número de habitantes (fatores demográfico) e, dentre os fatores políticos, ser do 

mesmo partido do governador em exercício – entretanto, o pertencimento ao partido da 

coalizão do governo federal e do prefeito contribuem ao aumento da probabilidade de serem 

beneficiados com doações do setor. 

Quando analisados os modelos de regressão dos candidatos a vereador, assim como 

no caso dos prefeitos, algumas variáveis são significativas, tais como: o tamanho da 

população, a experiência como doador em eleições gerais, pertencimento ao partido da base 

do governo federal, do prefeito e do governador em exercício, e despesas municipais com 

saúde e saneamento. Entretanto, algumas variáveis se mostram significativas e positivamente 

correlacionadas ao aumento das doações eleitorais pelo setor de saúde, como são os casos da 

ideologia e incumbência. 
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Tabela 25 – Regressões multivariadas das variáveis políticas políticos dos candidatos a vereador e empresariais 
do financiamento eleitoral nos municípios nas eleições municipais (2004 a 2012) 

Variáveis 
[A] Log valor anual doado 
aos candidatos à prefeito, 

por empresa do setor saúde 

[B] Dummy  recebimento de 
doação do setor saúde, por 

candidato à prefeito 

[C] Log do valor recebido do 
setor saúde, por candidato à 

prefeito benef 
Empresa S/A 0,149      
Registro ANS 0,320 *     
Doador em diversas eleições 
mun. 0,182      

Doador eleições gerais 0,624 ***     
Município da sede da empresa 0,043      
Ideologia: Centro 0,194 ** 0,121 *** 0,240 ** 
Ideologia: Esquerda 0,158 * 0,097 *** 0,001  
Partido da coalizão nacional 0,032  0,102 *** 0,230 ** 
Partido prefeito -0,085  0,134 *** 0,001  
Partido do governador 0,022  0,113 ** 0,026  
Incumbência 0,131 * 0,512 *** 0,193 * 
Pop.: até 2 mil   -21,110  N/A  
Pop.: 2.001 a 5 mil   -0,280  -1,463 ** 
Pop.: 5.001 a 10 mil   -0,224  -0,920 * 
Pop.: 10.001 a 20 mil   -0,305  -0,796 * 
Pop.: 20.001 a 50 mil   -0,303 . -0,723 * 
Pop.: 50.001 a 100 mil   -0,110  -0,405  
Pop.: 100.001 a 500 mil   0,114  -0,145  
Log desp. saúde/saneam.   0,265 *** 0,205 * 
Constante 9,533 *** -3,284 *** 7,677 *** 

Controle Sim: ano e município Sim: ano, média de renda 
mensal e taxa de urbanização 

Sim: ano, média de renda 
mensal e taxa de urbanização 

Efeito fixo Sim: CNPJ empresa Sim: Município Sim: Município 
R2 ajustado 0,852 0,851 0,447 
N 1.612 1.048.986 1.511 

Nota: . = P ≤ 0,1; * = P ≤ 0,05; ** = P ≤ 0,01; *** = P ≤ 0,001 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

Em relação às características empresariais, o doador ser do tipo sociedade anônima 

não se demonstrou estatisticamente significante para estar conectado ao valor médio anual 

doado pelas empresas do setor aos candidatos a vereadores – assim como no caso dos 

prefeitos –, mas ser uma empresa operadora de plano de saúde é relevante. Dentre as 

possíveis explicações, uma menor proporção de candidatos a vereadores é financiada pelas 

empresas do setor de saúde em relação aos candidatos a prefeitos – respectivamente, menos 

de 0,2% no primeiro caso e 2,8% no caso de prefeitos. Além disso, algumas prerrogativas 

das Câmaras Municipais na aprovação e concessão de benefícios de assistência médica aos 

servidores públicos municipais contribuem ao interesse de algumas operadoras de planos de 

saúde doarem mais recursos aos candidatos a vereador. As Câmaras Municipais brasileiras 

possuem autonomia na contratação de planos de saúde aos servidores do poder legislativo e 
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seus familiares78, negociar aditivos de contatos ativos79 e solicitar e autorização o benefício 

aos servidores municipais80, por exemplo. 

Sobre as variáveis relacionadas à experiência como doador, apenas a participação 

como doador nas eleições gerais é estatisticamente relacionada à maior contribuição das 

empresas do setor de saúde aos candidatos a vereadores – variável também relevante nos 

modelos relacionados aos candidatos a prefeitos, partidos e empresas. Portanto, a hipótese de 

que doadores com experiência nas eleições gerais contribuem com mais recursos eleitorais 

nos pleitos municipais é confirmada. 

Em relação aos fatores políticos, todas as variáveis contribuem para explicar a maior 

probabilidade de um candidato à vereador receber recursos do setor de saúde – inclusive a 

incumbência e ideologia partidária, variáveis não significantes nos modelos relacionados aos 

prefeitos. Além disso, a ideologia, o pertencimento ao partido de coalizão do governo federal 

e a incumbência são variáveis significativas para explicar a maior arrecadação de recursos 

eleitorais do setor pelos candidatos a vereadores. Destaca-se que a existência de muitos 

competidores e a inexistência de pesquisas públicas de intenção de votos, contribuem para a 

assimetria de informações e para maior dificuldade de identificar previamente os candidatos 

vitoriosos. Neste cenário, as variáveis políticas de incumbência, alinhamento partidário aos 

governos federais, estaduais e municipal, e ideologia são importantes variáveis dos 

candidatos para a decisão de doação pelas empresas. 

Por fim, no caso das variáveis demográficas dos modelos referentes aos candidatos a 

vereador, mas os candidatos a vereadores em municípios entre 50 e 100 mil habitantes tem 

uma probabilidade maior de receberem recursos do setor de saúde, quando comparado aos 

candidatos a prefeito. Ademais, a variável despesa com saúde e saneamento básico também 

é estatisticamente significativa para explicar o maior montante de recurso eleitoral auferido 

pelos candidatos a vereador. 

                                                 
78 Vereador pede implantação de plano de saúde para servidores municipais. Câmara Municipal de Vereadores 
de Tijucas, 13 de abril de 2021. Disponível em: https://www.tijucas.sc.leg.br/institucional/noticias/vereador-
pede-implantacao-de-plano-de-saude-para-servidores-municipais.  Último acesso em 30 de junho de 2021. 
79 ICS e Câmara Municipal assinam aditivo para ampliação do plano de saúde. Prefeitura Municipal de Curitiba, 
25 de setembro de 2019. Disponível em: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/ics-e-camara-municipal-
assinam-aditivo-para-ampliacao-do-plano-de-saude/52811. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
80 De “cara nova” Câmara autoriza Executivo a contratar plano de saúde e a celebrar convênio com a SEICON. 
Câmara Municipal de Itapira, 28 de fevereiro de 2020. Disponível em: 
https://www.camaraitapira.sp.gov.br/noticia/de-ldquo-cara-nova-rdquo-camara-autoriza-executivo-a-
contratar-plano-de-saude-e-a-celebrar-convenio-com-a-seicon/4101. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://www.tijucas.sc.leg.br/institucional/noticias/vereador-pede-implantacao-de-plano-de-saude-para-servidores-municipais
https://www.tijucas.sc.leg.br/institucional/noticias/vereador-pede-implantacao-de-plano-de-saude-para-servidores-municipais
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/ics-e-camara-municipal-assinam-aditivo-para-ampliacao-do-plano-de-saude/52811
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/ics-e-camara-municipal-assinam-aditivo-para-ampliacao-do-plano-de-saude/52811
https://www.camaraitapira.sp.gov.br/noticia/de-ldquo-cara-nova-rdquo-camara-autoriza-executivo-a-contratar-plano-de-saude-e-a-celebrar-convenio-com-a-seicon/4101
https://www.camaraitapira.sp.gov.br/noticia/de-ldquo-cara-nova-rdquo-camara-autoriza-executivo-a-contratar-plano-de-saude-e-a-celebrar-convenio-com-a-seicon/4101
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Quando analisados em conjunto, todos os modelos de regressões anteriores – 

relacionados aos partidos políticos, municípios e candidatos –, nem todos as variáveis do 

financiamento eleitoral testadas são significantes em todas as situações e algumas hipóteses 

iniciais do estudo não se confirmam. 

Em relação a primeira hipótese, cujas empresas sociedade anônimas contribuem 

eleitoralmente com valores maiores em relação aos demais tipos, o coeficiente é positivo em 

todos os modelos e significante naqueles relacionados aos municípios, partidos políticos – 

quando direcionado aos candidatos, comitês financeiros e diretórios municipais – e aos 

candidatos a prefeito. Portanto, a hipótese é parcialmente observada, mas sua não validade é 

justificável e devem ser minimizadas: (a) no caso de doações aos partidos políticos por 

diretórios nacionais e estaduais, é esperado que o acesso à tais diretórios sejam mais restritos 

por empresas maiores; e (b) no caso de candidatos a vereadores, as empresas operadoras de 

planos de saúde possuem maior interesse no financiamento eleitoral dos vereadores e, 

conforme a natureza de seu negócio, seu porte é maior, em comparação às empresas de 

produtos de saúde. 

Quando analisada a segunda hipótese de que operadoras de saúde realizam doações 

eleitorais maiores em relação às empresas de medicamentos e produtos de saúde, os 

coeficientes são positivos em todos os modelos, mas somente há significância estatística nos 

modelos relacionadas às doações aos municípios e candidatos a vereadores. Portanto, a 

hipótese é confirmada somente quando analisadas as disputas para vereadores. Uma 

suposição é que o acesso às Câmaras Municipais gera mais benefícios aos doadores 

operadores de planos de saúde do que às empresas farmacêuticas e produtos de saúde. 

Em relação às hipóteses relacionadas à experiência dos doadores nas eleições 

municipais e gerais, os coeficientes são positivos em todos os modelos – com exceção da 

participação em mais de uma eleição municipal no modelo referente às doações aos partidos 

políticos pelos diretórios estaduais e nacionais. Neste caso, conforme observado 

anteriormente, a limitação da informação às bases de receitas da eleição de 2012 acarreta na 

não possibilidade de identificação dos casos de empresas doadoras que tenham contribuído 

exclusivamente aos diretórios partidários em 2004 e 2008. 

Sobre a hipótese referente às empresas doadoras nas eleições gerais realizarem 

contribuições eleitorais maiores nas eleições municipais em relação àquelas que somente 

contribuem ao pleito local, os coeficientes foram estatisticamente relevantes em todos os 

modelos e, portanto, a hipótese inicial é confirmada. Em relação à hipótese de empresas 
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doadoras recorrentes nas eleições municipais contribuírem eleitoralmente com mais recursos 

que àquelas com participação em um ano, a hipótese é parcialmente confirmada, pois não é 

verificada no caso dos candidatos a vereador. 

A hipótese de empresas do setor de saúde contribuírem eleitoralmente com valores 

superiores às candidaturas de municípios onde se localizam sua sede é rejeitada pelos 

modelos, pois os coeficientes são baixos e estatisticamente não significativos. Entretanto, em 

situações específicas, os estudos de casos sugerem que a localização da sede, planta industrial 

e centro de distribuição influenciam a preferência de alguns doadores empresariais na escolha 

dos municípios e candidatos a serem beneficiados. 

Em relação à hipótese de empresas do setor de saúde doarem mais recursos aos 

candidatos incumbentes do que os desafiantes, observa-se a maior probabilidade de 

candidatos a prefeitos e vereadores serem financiados pelo setor de saúde. Quando analisados 

apenas os candidatos beneficiados, a hipótese somente é observada nos modelos relacionados 

aos candidatos a vereadores, mas não de prefeitos. 

Sobre a hipótese inicial de empresas de saúde doarem valores superiores aos partidos 

e candidatos de direita, os modelos indicam a rejeição da hipótese inicial. Apesar da maioria 

deles indicarem a menor probabilidade dos partidos de esquerda e seus candidatos receberem 

recursos eleitorais do setor de saúde – explicado pelos partidos de extrema esquerda não 

serem beneficiados com recursos empresariais –, quando recebem, os modelos sugerem a 

não importância da ideologia para justificar a maior doação eleitoral e geralmente não são 

observadas significância estatística para justificar a discriminação dos candidatos e partidos 

de centro, esquerda ou direita. Ademais, há casos cujos coeficientes dos modelos indicam o 

recebimento de contribuições eleitorais maiores por candidatos de esquerda e centro, em 

relação aos de direita – por exemplo, nos modelos relacionados aos diretórios estaduais e 

nacionais dos partidos de esquerda e os candidatos a vereadores dos partidos de centro. 

Em relação à hipótese de empresas da indústria de saúde doarem valores maiores aos 

candidatos e partidos participantes da coalizão de governo nacional, a hipótese é parcialmente 

observada, pois a variável é estatisticamente significante para explicar a probabilidade de 

candidatos e partidos receberem recursos do setor de saúde, mas não é estatisticamente 

relevante nos modelos relacionados ao valor doado pelas empresas do setor. Com exceção 

aos modelos relacionados aos candidatos a vereadores, os coeficientes são negativos e 

contrariam a hipótese inicial. Portanto, a hipótese inicial somente é verificada nos casos dos 

candidatos a vereadores. 
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Sobre a hipótese de empresas do setor de saúde realizarem contribuições eleitorais 

maiores aos candidatos do mesmo partido do prefeito em exercício, observa-se a maior 

probabilidade de candidatos do mesmo partido do prefeito em exercício receberem recursos 

do setor de saúde, mas não foi verificada significância estatística para confirmar as 

contribuições mais elevadas de recursos eleitorais pelas empresas do setor. Portanto, rejeita-

se essa hipótese. 

A hipótese de empresas do setor de saúde realizarem contribuições eleitorais maiores 

aos candidatos do partido do governador em exercício é parcialmente observada nos modelos 

– somente aceita no caso dos prefeitos. Candidatos do mesmo partido do governador são 

mais prováveis de serem financiados pelo setor de saúde, mas somente nos modelos 

relacionados aos prefeitos que a variável é estatisticamente significante e relacionada ao 

maior valor recebido pelo candidato. Possíveis explicações são que o apoio do governador 

represente um indicativo de competitividade do candidato e a proximidade entre eles possa 

beneficiar o município com mais recursos financeiros e aplicação de políticas públicas 

estaduais. 

Em relação a hipótese de que as empresas de saúde realizam doações eleitorais 

maiores aos municípios com maior número de habitantes, os modelos confirmam a hipótese 

e indicam ser pouco provável as contribuições eleitorais empresariais em disputas em 

municípios com população inferior a 100 mil habitantes nas disputas à prefeitos e vereadores. 

Além disso, quando analisada a média de recursos de setor de saúde recebidos pelos 

candidatos a vereadores e prefeitos, não há diferença significativa entre aqueles dos 

municípios entre 100 e 500 mil habitantes e os acima de 500 mil. Entretanto, quando 

analisadas as contribuições por empresas, o valor médio investido nos municípios entre 100 

e 500 mil habitantes é 45,3% inferior em relação aos municípios com maior população. 

Quanto a última hipótese relacionada à maior doação das empresas do setor de saúde 

aos municípios com maiores gastos anuais com saúde e saneamento básico, os modelos 

confirmam a hipótese. Nos modelos relacionados às contribuições eleitorais aos municípios 

e candidatos, os coeficientes da variável, conforme esperado, são positivos e estatisticamente 

relevantes para explicar a maior probabilidade das disputas de um município receber recursos 

das empresas do setor e receberem montantes maiores quanto maior os gastos com saúde e 

saneamento. 

Na próxima subseção, serão analisados os casos dos principais candidatos 

beneficiados com recursos eleitorais do setor de saúde e ela auxiliará na compreensão de 
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como os fatores eleitorais empresariais, demográficos e políticos operam nos casos 

específicos. 

 

5.2.1. Os principais candidatos beneficiados 

Em geral, os candidatos a prefeito mais beneficiados por doações das empresas de 

saúde são aqueles que exercem grande influência na política local – tendo sido anteriormente 

vereadores e prefeitos – ou assumiram cargos de importância nacional e estadual em temas 

relacionados à saúde e indústria e, portanto, com canais de acesso às empresas. 

 
Tabela 26 – 10 principais candidatos a prefeito beneficiados por doações das empresas de saúde, segundo 
recursos recebidos nas eleições municipais (2004 a 2012), segundo valores doados (em R$ milhão) 

Nome do 
candidato Cargo Partido Ideologia Partido 

gov.? 
Partido 
pref.? Eleito Incumbente Munic. UF 

Pop. 
(em 

milhão) 

Gasto 
saúde / 
saneam. 

(em R$100 
milhão) 

N 
doadores 

saúde 
Ano 

Valor 
(em R$ 
milhão) 

Mario 
Gonçalves 

Ferreira 
Prefeito PPS Centro Não Não Não Não Porto 

Velho RO 0,4 229 1 2012 4,3 

José Serra Prefeito PSDB Centro Sim Não Não Não São Paulo SP 11,4 6.738 4 2012 1,2 
Amazonino 
Armando 
Mendes 

Prefeito PFL/DEM Direita Não Não Não Não Manaus AM 1,6 311 6 2004 1,1 

Ridoval Darci 
Chareloto Prefeito PSDB Centro Não Não Não Não Anápolis GO 0,3 126 3 2008 0,8 

Antonio Carlos 
Vasconcelos 

Calmon 
Prefeito PFL/DEM Direita Sim Sim Sim Sim 

São 
Francisco 
do Conde 

BA 0,0 44 2 2004 0,8 

Geraldo José 
Rodrigues 

Alckmin Filho 
Prefeito PSDB Centro Sim Sim Não Sim São Paulo SP 11,0 5.636 4 2008 0,7 

Luciano Ducci Prefeito PSB Esquerda Não Não Não Não Curitiba PR 1,8 1.245 5 2012 0,7 
Paulo Fumio 

Tokuzumi Prefeito PSDB Centro Sim Não Sim Não Suzano SP 0,3 120 2 2012 0,6 

José Serra Prefeito PSDB Centro Sim Não Sim Não São Paulo SP 10,8 3.578 3 2004 0,5 
José Queiroz 

de Lima Prefeito PDT Centro Não Não Sim Não Caruaru PE 0,3 79 2 2008 0,5 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Elaboração própria. 

 

A seguir serão categorizados quatro perfis de candidatos beneficiados pelo setor de 

saúde nas eleições municipais, sendo eles: (i) empresários outsiders da política (exemplos, 

Mário Gonçalves e Sidney Oliveira) e políticos-empresários, bem relacionado com 

empresários da região em disputa (por exemplos, Ridovaldo Chiareloto e Paulo Tokuzumi); 

(ii) políticos profissionais com longeva carreira na política em disputas para prefeitura das 

capitais estaduais e grandes municípios (exemplos, José Serra, Geraldo Alckmin, Amazonino 

Mendes e Luciano Ducci); (iii) candidato com destaque regional (por exemplo, José Queiroz 

de Lima) ou apadrinhado por políticos com relevância regional e nacional (por exemplos, 

Luciano Ducci); e (iv) candidatos incumbentes com possível envolvimento em processos de 

fraude licitatória e superfaturamento de contratos (por exemplo, Antonio Carlos Calmon). 
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Mario Gonçalves Ferreira e Aparecido Sidney Oliveira: empresários aspirantes na 

política 

Os candidatos a vereador e prefeito mais beneficiados pelo setor de saúde são 

empresários sem experiência política, filiados a partidos pequenos e diferentes do governador 

e prefeito em exercício, desembolsaram elevado montante de recursos próprios ou de 

empresas parceiras para viabilizarem suas campanhas e pagaram verba suplementar aos seus 

partidos, a partir de doações aos comitês financeiros ou diretórios partidários. Mario 

Gonçalves Ferreira, ou Mario Português da Coimbra (PPS), importante empresário de 

Rondônia e dono da Distribuidora Coimbra, competiu ao cargo de prefeito de Porto 

Velho/RO na eleição de 2012. Aparecido Sidney Oliveira (PV) é dono da Ultrafarma, rede 

de farmácia em São Paulo, e competiu ao cargo de vereador no município de São Paulo em 

2012.  

 

 
Gráfico 8 – Pesquisa de intenção de votos da eleição de prefeito de Porto Velho/RO em 2012  
Fonte: Ibope. Elaboração própria. 

 

O candidato Mario Gonçalves Ferreira (PPS) ficou na quarta posição no primeiro 

turno (16,6%) e não foi eleito. A maioria dos recursos empresariais arrecadados por sua 

campanha foram doados pela Distribuidora Coimbra (R$ 4,3 milhões, 99%), da qual ele é 

dono, e também financiou o Comitê Financeiro Único do PPS em Porto Velho com R$ 5 

milhões. Segundo pesquisa do IBOPE, a intenções de votos de sua candidatura passou de 7% 

em agosto para 17% em setembro, estatisticamente empatado em segundo lugar com Dr. 

Mauro Nazif (PSB), Mariana Carvalho (PSDB) e Fátima Cleide (PT), mas, como 
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mencionado acima, seu índice de rejeição era a mais elevada dentre todos os candidatos (28% 

em setembro de 2012). 

Sidney Oliveira (PV) da Ultrafarma também não foi eleito. Ele obteve 19.587 votos 

(0,34%) e foi o sexto candidato mais votado do seu partido, que elegeu quatro vereadores 

para a Câmara Municipal de São Paulo no pleito de 2012. Em relação a coligação partidária, 

formada pelo PSDB, PSD, PV, DEM e PR, foram eleitos 25 vereadores e Sidney Oliveira 

ficou na décima terceira posição dentre os suplentes. Os principais doadores empresariais de 

sua campanha foram a Predileta Rio de Janeiro Distribuidora de Medicamentos Ltda (R$ 150 

mil, 58%), o Laboratório Farmacêutico Vitamed Ltda (R$ 87,6 mil, 34%) – que também doou 

R$ 82,4 mil reais ao comitê financeiro de vereadores do PV em São Paulo – e a Vemer 

Atacadista Ltda (R$ 10,5 mil, 4%). 

Nos casos de Mario Português da Coimbra e de Sidney Oliveira da Ultrafarma, a 

maioria da receita de campanha foram provenientes de empresas próprias ou de parceiros 

comerciais de seus negócios – sendo elas empresas do setor de saúde para fins de análise 

deste estudo. Destaca-se que a Distribuidora Coimbra de Mário Português também realizou 

contribuições nas eleições de 2004, 2006, 2010 e 2014 – indicando que os resultados 

eleitorais, bem como a conexão política, são de interesse de seu fundador. O mesmo não 

ocorreu com as empresas doadoras à campanha de Sidney Oliveira e parceiras comerciais da 

Ultrafarma – indicando que a prática de financiamento eleitoral não era usual para elas e a 

doação ocorreu para beneficiar um parceiro de negócio. A Distribuidora Predileta e a Vemer 

Atacadista não realizaram contribuições eleitorais entre 2002 e 2014 e somente o Laboratório 

Farmacêutico Vitamed Ltda doou anteriormente na eleição municipal de Caxias do Sul/RS, 

município sede da empresa, em 2004. 

Observa-se que nos casos citados, diante de um cenário de incertezas em relação a 

probabilidade de sucesso de suas campanhas, as relações pessoais são importantes para 

garantir o apoio financeiro de suas campanhas – inclusive para convencer empresas com 

nenhuma experiência a realizarem contribuições eleitorais. Além disso, os partidos podem 

utilizar a candidatura dos empresários como estratégia de arrecadação de recursos eleitorais 

a partir da rede de contato destes candidatos. 

 

Ridoval Darci Chiareloto e Paulo Fumio Tokuzumi: candidatos empresários e a 

importância da conexão com empresas locais 
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Ainda no primeiro perfil de candidato, exemplificados por Ridovaldo Chiareloto 

(PSDB) e Paulo Tokuzumi (PSDB), existem políticos de projeção regional, sócios de 

empresas e que, em cargos anteriores, exerceram atividades de relacionamento e 

aproximação com empresários presentes na região onde são candidatos. Portanto, os vínculos 

profissionais existentes são utilizados para conseguir recursos eleitorais das empresas locais. 

Candidato à prefeitura de Anápolis/GO em 2008, Ridoval Chiareloto (PSDB) é um 

reconhecido empresário anapolino desde 1973, com bom trâmite no governo estadual e 

municipal e demais empresários da região. Foi presidente da Federação das Associações 

Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), da Associação 

Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), do Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis, 

Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico do Município de Anápolis e 

Secretário Estadual da Indústria e Comércio do Estado de Goiás, cargo que ocupou até 2008. 

Foi alvo de algumas denúncias e ações criminais. Em 2003, a procuradora-geral de 

Justiça de Goiás determinou a abertura de inquérito criminal para investigar a ação do 

Ridoval Chiareloto, ex-secretário de Indústria e Comércio do Estado, na vinculação de 

pagamento contratual de prestação de serviço da empresa Versátil à desistência de uma ação 

de cobrança contra a Facieg, da qual era vice-presidente81. Em 2008, o Ministério Público de 

Goiás propôs ação civil pública contra o vice-governador do Estado, Ademir Oliveira 

Menezes (PR), e Ridoval Chiareloto, secretário de Indústria e Comércio, pela concessão de 

empréstimos vinculados ao programa de incentivo do Estado e aprovado pela Secretaria para 

benefício da empresa de cosmético,  Loren Indústria e Comércio de Cosméticos82. 

Segundo pesquisas de intenção de votos do Instituto Serpes, no início da campanha 

eleitoral, Ridoval figurava dentre os candidatos favoritos, junto a Onaide Santillo (PMDB) e 

Antônio Gomide (PT), mas terminou o primeiro turno na terceira posição com 20,23% dos 

votos válidos. O candidato petista, inicialmente na quarta posição nas pesquisas de intenção 

de votos, consagrou-se eleito em segundo turno contra Santilo (PMDB). 

 

                                                 
81 FREIRE, Sílvia. Ministério Público determina abertura de inquérito contra secretário em GO. Folha de São 
Paulo, 27 de agosto de 2003. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u52781.shtml. 
Último acesso em 30 de junho de 2021. 
82 PICHONELLI, Matheus. Promotoria aciona vice-governador de Goiás por suposto favorecimento de 
empresa. Folha de São Paulo, 14 de março de 2008. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2008/03/381754-promotoria-aciona-vice-governador-de-goias-por-
suposto-favorecimento-de-empresa.shtml. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u52781.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2008/03/381754-promotoria-aciona-vice-governador-de-goias-por-suposto-favorecimento-de-empresa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2008/03/381754-promotoria-aciona-vice-governador-de-goias-por-suposto-favorecimento-de-empresa.shtml
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Gráfico 9 – Pesquisa de intenção de votos da eleição de prefeito de Anápolis/GO em 2008  
Fonte: Serpes. Elaboração própria. 

 

Conforme abordado anteriormente, Anápolis é um importante polo de 

desenvolvimento industrial e agropecuário do Estado do Goiás. Quando comparadas as 

eleições de 2004 a 2012 para prefeitura de Anápolis, a maior parte das contribuições 

empresariais ocorreram em 2004 – R$ 2,6 milhões de reais (42%) e participação de apenas 

um doador do setor de saúde, farmacêutica Greenpharma, com doação de R$ 7,6 mil reais) – 

e principalmente em 2008, quando a maioria do volume total foi doado, R$ 3,6 milhões de 

reais (58%), para benefícios dos candidatos Ridoval Chiareloto do PSDB (R$ 3,1 milhões, 

87%) e Frei Valdir do PTB (R$ 448,6 mil, 12%). 

Durante o pleito de 2008, todas as doações ao Ridoval foram recebidas pelo Comitê 

Financeiro para Prefeito do PSDB. Ao total foram recebidos R$ 3,1 milhões de reais das 

empresas e 27% do montante são provenientes de três empresas do setor de saúde – todas 

com sede em Anápolis ou operações relevantes em Goiás e experiência como doadoras nas 

eleições gerais. A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S/A, com filial em 

Aparecida de Goiânia, contribuiu com R$ 623 mil (20%); a Novafarma Indústria 

Farmacêutica e a Laboratório Teuto Brasileiro, com plantas industriais em Anápolis, doaram, 

respectivamente, R$ 186,9 mil (6%) e R$ 37,4 mil (1%).  

Destaca-se que a presença de um candidato com experiências profissionais e públicas 

capazes de formar conexões com empresários do seu Estado influenciou para o pleito de 2008 

ser aquele com maior financiamento eleitoral empresarial. Além disso, Profarma, Novafarma 

e Teuto tinham feito doações em 2008 e, com exceção da primeira, doaram para eleições 



131 

 

 

gerais – portanto, tratam-se de empresas com recorrência de doação e com maior 

predisposição para influenciar o resultado eleitoral ou garantir conexões políticas. 

Resultado similar ocorreu no caso da disputa à prefeitura de Suzano/SP. O Grupo 

empresarial Formitex realizou doações em mais de uma eleição e a conexão do candidato 

Paulo Tokuzumi (PSDB) contribuiu para que ele fosse o principal beneficiado pelas empresas 

em 2012. Paulo Tokuzumi, candidato à prefeitura de Suzano/SP em 2012 e apoiado pelo 

governador em exercício, era um importante empresário e político local - anteriormente 

ocupou a prefeitura entre 1993-1996 e a vice-prefeitura em 1989-1992, e foi vereador em 

1983-1987 e secretário de obras do município em 1987-1988. Foi eleito com 34,47% dos 

votos válidos no primeiro turno em uma disputa acirrada com Valdicir Stuani (PT, partido 

no poder municipal), que obteve 30,66% dos votos.  

Nas disputas à prefeitura de Suzano entre 2004 a 2012, as empresas doaram R$ 3,7 

milhões de reais, sendo 1,8 milhões (50%) em 2008 e 1,6 milhões (43%) em 2012. O setor 

de saúde, a partir das empresas químicas do Grupo Formitex, realizou doações de R$ 62,3 

mil ao candidato Estevam Galvão de Oliveira (PFL/DEM) em 2008 e R$ 600 mil a Paulo 

Tokuzumi (PSDB) em 2012. Anteriormente, ambos tinham sido eleitos em 1988, quando 

Estevam de Oliveira e Paulo Tokuzumi foram eleitos prefeito e vice-prefeito de Suzano. 

Em 2012, o candidato Paulo Tokuzumi (PSDB) recebeu R$ 1,2 milhões de receita de 

empresas, sendo o Grupo Formitex responsável por 52% dos recursos – R$ 400 mil pela 

empresa Bandeirante Química Ltda e R$ 200 mil pela Denver Especialidades Químicas Ltda. 

Apesar de nenhuma das empresas terem sede em Suzano/SP, o Grupo empresarial possui 

plantas industriais no município e realizaram doações em outras eleições gerais e municipais. 

Destaca-se que Paulo Tokuzumi é sócio do Grupo DAG Química – formado pelas 

empresas química DAG Química, Carbon Química e Arbos Agroquímica, com sede em 

Suzano. O Grupo produz produtos aditivos auxiliares na fabricação de papel e celulose, 

processos industriais e agrícolas – mercados que o Grupo Formitex atua. O caso de Paulo 

Tokuzumi, similar ao Sidney Oliveira da Ultrafarma, indica a possibilidade de alguns 

candidatos empresários acessarem seus parceiros comerciais para arrecadação de recursos 

eleitorais – portanto, a conexão existente devido aos vínculos profissionais previamente 

estabelecidos é um importante fator associado ao financiamento eleitoral deste grupo. 

Os casos de Anápolis e Suzano representam municípios de porte médio, a 

participação de empresas doadoras com atuação na região e os principais candidatos 

beneficiados são empresários com exercício anterior de cargos públicos que envolviam a 
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formação de vínculos com os atores econômicos locais. Portanto, nestes casos, a alocação 

das doações das empresas do setor de saúde decorreu dos vínculos previamente existentes 

entre os candidatos e as empresas, e a distribuição dos recursos eleitorais do setor 

concentraram em Ridoval Chiareloto e Paulo Tokuzumi.  

 

José Serra e Geraldo Alckmin: políticos tradicionais e as particularidades de São Paulo 

Conforme visto nos fatores demográficos, quase todos os municípios com mais de 

500 mil habitantes são beneficiados com doações do setor de saúde e é comum a presença de 

dezenas de empresas do setor financiando suas disputas. Além disso, diante da relevância do 

cargo e sua importância ao partido, os candidatos lançados tendem a serem políticos 

profissionais conhecidos no cenário nacional e estadual. Neste grupo, dentre os principais 

candidatos a prefeitos beneficiados com recursos do setor de saúde, destacam-se José Serra 

(PSDB) e Geraldo Alckmin (PSDB) em São Paulo/SP, Amazonino Mendes (PFL/DEM) em 

Manaus/AM, e Luciano Ducci (PSB) em Curitiba/PR. 

No caso de São Paulo, dois casos figuram entre os principais candidatos nos pleitos 

de 2004 e 2012 (José Serra), e 2008 (Geraldo Alckmin).  O candidato José Serra (PSDB) se 

candidatou à prefeitura de São Paulo em 2004 e 2012, tendo sucesso somente no primeiro 

pleito. Ele é uma personalidade política com grande reconhecimento nacional – tendo atuado 

como Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão (1995-1996), da Saúde (1998-2002), 

Presidente Nacional do PSDB (2003-2005), deputado federal (1987-1995) e senador federal 

(1996-1998 e 2002-2003). Geraldo Alckmin (PSDB), importante político paulista com 

projeção estadual, atuou como vereador (1973-1976) e prefeito (1977-1982O) de 

Pindamonhangaba/SP, deputado estadual (1983-1986), deputado federal (1987-1994), vice-

governador (1995-2000) e governador do Estado de São Paulo (2001-2006) antes de disputar 

a prefeitura de São Paulo em 2008. Portanto, os dois casos tratam de políticos tradicionais 

com destaque nos seus partidos. 

Durante a campanha de 2004, José Serra (PSDB) era visto como um dos candidatos 

favoritos na disputa e foi apoiado pelo governador em exercício e presidente nacional do 

partido. No primeiro turno, recebeu 43,56% dos votos válidos contra 35,82% da Marta 

Suplicy (PT), com quem disputou o segundo turno e venceu. As pesquisas de intenção de 

votos indicavam uma disputa acirrada entre os dois candidatos, e entre agosto e outubro 

ambos oscilaram na primeira colocação, conforme dados do Ibope. 
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Gráfico 10 – Pesquisa de intenção de votos da eleição de prefeito de São Paulo/SP em 2004  
Fonte: Ibope. Elaboração própria. 

 
Apesar das pesquisas de opinião sempre o colocar nas primeiras colocações e ter 

atuado anteriormente como Ministro da Saúde, cargo que garantiu acesso aos representantes 

das empresas farmacêuticas e operadoras de saúde, não houve doação direta de nenhuma 

empresa com atividade preponderantemente vinculada à produção de medicamentos e saúde 

suplementar. Em relação às contribuições empresariais, José Serra arrecadou, a partir do 

comitê financeiro para prefeito do PSDB, R$ 22,3 milhões de reais – sendo R$ 305,3 mil da 

Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), R$ 152,7 mil do Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais e R$ 76,3 mil da Natura Cosméticos S/A. Destaca-se que o comitê financeiro geral do 

PT também arrecadou R$ 152,7 mil, cada, da CBD e da seguradora Porto Seguro – indicando 

que ambos doadores beneficiaram as duas campanhas com maior probabilidade de sucesso. 

Quando analisados os demais candidatos a prefeitos em 2004, Paulo Maluf (PPB/PP) 

não recebeu nenhuma doação do setor de saúde e Luiza Erundina (PSB) recebeu pequenas 

doações feitas por três empresas de saúde ao comitê financeiro (totalizando R$ 824 reais). 

Dentre as principais empresas doadoras do setor neste pleito –  CBD, Porto Seguro e Natura 

–, nenhuma possui a saúde como principal área de negócio e, portanto, é possível indicar o 

baixo interesse do setor de saúde na disputa da prefeitura municipal de São Paulo em 2004 e 

a incapacidade do ex-ministro da Saúde, José Serra, articular sua rede para viabilizar 

contribuições eleitorais à sua campanha. 

Em 2008, a eleição da prefeitura de São Paulo foi protagonizada pela disputa da Marta 

Suplicy (PT), candidata apoiada pelo presidente da república, Geraldo Alckmin (PSDB), 

apoiado pelo governador, e Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição após a renúncia 

de Serra (PSDB) em 2006. Segundo as pesquisas de intenção de votos da Datafolha, Marta 
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se manteve na primeira colocação durante o primeiro turno, e Alckmin e Kassab disputavam 

a segunda colocação. No primeiro turno, Kassab (DEM), ficou na primeira posição com 

33,61% dos votos, Marta (PT) com 32,79%, e Alckmin (PSDB) com 22,48%. 

 

 
Gráfico 11 – Pesquisa de intenção de votos da eleição de prefeito de São Paulo/SP em 2008  
Fonte: Datafolha. Elaboração própria. 

 

Alckmin (PSDB) arrecadou R$ 9,2 milhões de reais de doações empresariais, sendo 

R$ 685,3 mil reais (7%) de quatro empresas de saúde – R$ 311,5 mil da operadora de saúde 

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A, R$ 249,2 mil da Comercial Commed Produtos 

Hospitalares Ltda e R$ 62,3 mil, cada, da Companhia Brasileira de Distribuição (CDB) e da 

Farma Logística e Armazéns Gerais Ltda. Assim como observado na eleição de 2004, a CDB 

diversificou suas doações entre os partidos com chances de vitória: R$ 124,6 mil, cada, ao 

comitê financeiro único do DEM e ao comitê financeiro para prefeito do PT. 

Além delas, outras empresas do setor de saúde doaram recursos eleitorais às 

candidaturas na disputa pela prefeitura de São Paulo em 2008. Dentre as drogarias, a Raia 

Drogasil S/A financiou R$ 31,2 mil ao comitê financeiro único do DEM, e a Drogaria Onofre 

Ltda doou R$ 124,6 mil, cada, ao candidato Kassab (DEM) e ao comitê financeiro único do 

DEM. A Medic Center Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda contribuiu com R$ 19,9 

mil para o comitê financeiro para prefeito do PT. 

Portanto, com exceção da CDB, diferentes empresas do setor exprimiram suas 

preferências entre as candidaturas de Alckmin (PSDB), Kassab (DEM) e Marta (PT). Apesar 

do reconhecimento de Alckmin como importante personalidade política no estado de São 

Paulo, ele não conseguiu transferir sua fama para garantir seu favoritismo e, 
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consequentemente, houve a divisão da preferência das empresas de saúde e dos demais 

setores entre os principais partidos e candidatos com chance de vitória em 2008. 

Nas eleições de 2012, apesar do desempenho irregular nas pesquisas eleitorais e 

menor expectativa de vitória, José Serra (PSDB) conseguiu o apoio de algumas empresas do 

setor de saúde. Ele se apresentava com candidato apoiado pelo governador, mas pesava a 

desconfiança de uma eventual renúncia ao cargo de prefeito para se lançar candidato nas 

eleições gerais de 2014 – de forma similar ao ocorrido em 2006, quando era prefeito do 

município de São Paulo. 

A disputada eleição à prefeitura de São Paulo em 2012 foi protagonizada pelos 

candidatos José Serra (PSDB), apoiado pelo governador, Fernando Haddad (PT), apoiado 

pelo presidente da república, e Celso Russomano (PRB), candidato com grande 

reconhecimento midiático. Nos dias que antecederam o primeiro turno, os três candidatos se 

encontravam tecnicamente empatados segundo pesquisa de intenção de votos do Datafolha, 

mas Russomano mostrava tendência de queda, enquanto os demais se mantinham estável ou 

em crescimento de preferências. No primeiro turno, José Serra (PSDB) obteve 30,75% dos 

votos, Fernando Haddad (PT) com 28,98% e Celso Russomano (PRB) com 21,6%. No 

segundo turno, Haddad venceu Serra com 55,47% dos votos válidos. 

 

 
Gráfico 12 – Pesquisa de intenção de votos da eleição de prefeito de São Paulo/SP em 2012  
Fonte: Datafolha. Elaboração própria. 

 

José Serra recebeu em 2012, R$ 7,4 milhões de reais em doações de empresas, sendo 

R$ 500 mil (7%), cada, da Amil Assistência Médica e Amico Saúde, R$ 100 mil, cada, da 

Cigna Seguradora Ltda e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Algumas empresas do setor 
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não fizeram doações exclusivas ao Serra (PSDB), mas também doaram para outros partidos 

e candidatos. A Cigna Seguradora doou R$ 140 mil para Haddad e ao comitê financeiro único 

do PT, a seguradora Porto Seguro contribuiu com R$ 75 mil para campanha de Haddad (PT) 

e R$ 10 mil ao comitê financeiro para prefeito do PPL, e a União Química Farmacêutica 

Nacional S/A doou R$ 200 mil ao comitê financeiro único do PT. 

Portanto, com exceção ao R$ 1 milhão de reais recebido da Amil e Amico, Serra 

(PSDB) não foi capaz de aproveitar a experiência como ex-ministro da Saúde para garantir a 

preferência das empresas do setor de saúde. Portanto, percebe-se que, a depender do 

candidato e em cenários disputados e complexos como em São Paulo/SP, a conexão com as 

empresas não se traduz involuntariamente em maior arrecadação eleitoral. 

Observa-se que em grandes municípios, como é o caso de São Paulo, diversas 

empresas se interessam em participar para influenciar o resultado eleitoral e garantir acesso 

aos representantes eleitos. Somado a isso, as disputas para prefeitura tendem a ser mais 

competitivas e apresentar dois ou mais candidatos com chances de vitória. Sendo assim, os 

principais doadores geralmente adotam a estratégia de doarem para mais de um candidato e 

os recursos são distribuídos entre os principais candidatos. Apesar disso, existem casos de 

empresas de saúde doadoras para um dos candidatos – o que pode indicar o interesse 

particular do doador por um partido ou pelos vínculos já existentes entre eles. 

 

Amazonino Armando Mendes: político regional em grande município 

Candidato à prefeitura de Manaus/AM em 2004, Amazonino Mendes83 (PFL/DEM) 

exerce grande influência na política local e estadual – sendo prefeito de Manaus nos períodos 

1983-1985 e 1993-1994, senador por Amazonas entre 1991 e 1992, e governador em 1987-

1990 e 1995-2002. No pleito de 2004, não pertencia ao partido do prefeito e governador em 

exercício – entretanto Eduardo Braga (PPS) declarou apoio à Amazonino Mendes, que o 

tinha apoiado dois anos antes na eleição para governador. Perdeu a eleição em segundo turno 

para Serafim Corrêa (PSB), apoio pelo Presidente da República, Lula (PT)84. 

                                                 
83 Amazonino Armando Mendes. CPDOC-FGV. Disponível em 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/amazonino-armando-mendes. Último acesso 
em 30 de junho de 2021. 
84 BRASIL, Kátia. Serafim impõe 1ª derrota a Amazonino em 21 anos no AM. Folha de São Paulo, 01 de 
novembro de 2004. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0111200478.htm. Último 
acesso em 30 de junho de 2021. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/amazonino-armando-mendes
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0111200478.htm
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A divulgação do envolvimento de Amazonino em casos de corrupção durante o 

período de campanha impactou seu desempenho eleitoral. Segundo dados das pesquisas de 

intenção de votos do primeiro turno do Ibope, Amazonino sempre esteve à frente dos demais 

candidatos e com possibilidade de vitória no primeiro turno. Em agosto de 2004, o Ministério 

Público Federal denunciou Amazonino à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) pelos crimes de corrupção passiva por recebimento de vantagens na compra de 

geradores sem licitação para a Companhia Energética do Amazonas durante o governo do 

Amazonas entre 1987 e 199085, e pela remessa ilegal de dólares para compensar o distrato 

de um contrato fraudado86. Além disso, a Operação Albatroz da Polícia Federal indiciou 

empresas e pessoas envolvidas ao esquema de fraudes em licitações públicas comandado 

pelo ex-deputado estadual Antônio Cordeiro durante o governo de Amazonino Mendes (PFL) 

e Eduardo Braga (PMDB)87 e deixou de participar de diversos debates televisionados88. 

No primeiro turno, alcançou 43,5% dos votos válidos e disputou o segundo turno com 

Serafim Corrêa (PTB), que tinha alcançado 28,8% dos votos. Em uma disputa marcada por 

muitas denúncias, Serafim Corrêa o derrotou com 51,68% dos votos válidos. 

 

                                                 
85 BRASIL, Kátia. Ex-governador do Amazonas é denunciado por corrupção. Folha de São Paulo, 20 de agosto 
de 2004. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2008200421.htm. Último acesso em 30 de 
junho de 2021. 
86 BRASIL, Kátia. Empresário acusa pefelista de remessa ilegal. Folha de São Paulo, 31 de agosto de 2004. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3108200407.htm. Último acesso em 30 de junho de 
2021. 
87 BRASIL, Kátia. Governador tinha interesse em fraude, diz PF. Folha de São Paulo, 30 de agosto de 2004. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3008200414.htm. Último acesso em 30 de junho de 
2021. 
88 PRAZERES, Leandro. Pela segunda vez nesta campanha, Amazonino não irá ao debate na televisão. UOL, 
11 de setembro de 2008. Disponível em 
https://eleicoes.uol.com.br/2008/ultnot/manaus/2008/09/11/ult6017u65.jhtm. Último acesso em 30 de junho de 
2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2008200421.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3108200407.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3008200414.htm
https://eleicoes.uol.com.br/2008/ultnot/manaus/2008/09/11/ult6017u65.jhtm
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Gráfico 13 – Pesquisa de intenção de votos da eleição de prefeito de Manaus/AM em 2004  
Fonte: Ibope. Elaboração própria.  

 

Amazonino Mendes arrecadou R$ 5,5 milhões de reais a partir de doações 

empresariais – sendo 19% do total oriundo de empresas do setor de saúde. Destacam-se 

quatro empresas distribuidoras de medicamentos, produtos e equipamentos hospitalares – 

todas com sede no município de Manaus. A Distribuidora Bringel Ltda doou R$ 381,7 mil 

(6,9%), a Mapemi Brasil Materiais Médicos e Odontológicos Ltda, R$ 335,9 mil (6,1%), 

Tapajós Comércio de Medicamentos Ltda, R$ 76,3 mil (1,4%), e a Comercial e Distribuidora 

Fasa Ltda, R$ 61,1 mil (1,1%). As demais duas empresas do setor de saúde atuam na 

importação e comércio de produtos eletrônicos, e na produção e distribuição de gases, 

inclusive os medicinais para uso hospitalar. 

Nesta mesma eleição, o comitê financeiro único do PC do B, da candidata Vanessa 

Grazziotin, recebeu R$ 229 mil reais do setor de saúde, a partir das farmacêuticas Biolab 

Sanus Farmacêutica Ltda (R$ 152,7 mil), Biosintética Farmacêutica Ltda (R$ 38,2 mil), 

Eurofarma Laboratórios S/A (R$ 15,3 mil), Libbs Farmacêutica Ltda (R$ 15,3 mil) e Infan 

Indústria Química Farmacêutica Nacional S/A (R$ 7,6 mil). Farmacêutica de formação, 

Vanessa Grazziotin era deputada federal na época da eleição, tendo elaborado projetos 

relacionados à saúde e participado da CPI dos Medicamentos em 1999-2000 para a 

investigação dos reajustes de preços, falsificação de remédios e possíveis acordos firmados 

entre laboratórios para impor preços de remédios e divisão do mercado entre os concorrentes. 

Destaca-se que enquanto o PFL de Amazonino Mendes conseguiu o apoio das 

distribuidoras de medicamentos e empresas de saúde com sede em Manaus/AM, o PC do B 

de Vanessa Graziotin foi beneficiado pelas empresas farmacêuticas – portanto, há indícios 
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que que candidatos são preteríveis a partir de interesses distintos das empresas do setor e as 

conexões pré-existentes entre os atores políticos e econômicos contribuem para a 

formalização da contribuição eleitoral às candidaturas.  

A eleição para prefeito de Manaus em 2004 teve a participação de diversos doadores 

do setor de saúde – como é característico nas disputas de grandes municípios. Entretanto, 

diferentemente de São Paulo, a disputa menos competitiva e a possível vitória de Amazonino 

Mendes no primeiro turno, conforme pesquisas de opinião do Ibope, podem ter contribuído 

para uma maior concentração das doações do setor de saúde em sua candidatura. Outra 

possível explicação à maior arrecadação de Amazonino, que era investigado por fraude em 

licitação e compras públicas, era a possível expectativa das empresas doadoras em serem 

beneficiadas por ele caso se elegesse. 

 

Luciano Ducci: candidato de grande capital e influência do apoio do governador 

O caso de Luciano Ducci (PSB) na eleição para prefeitura de Curitiba/PR em 2012 

oferece similaridades com o segundo perfil de candidatos, anteriormente abordados nos casos 

de São Paulo e Manaus/AM, por envolver disputa em um grande centro urbano, mas também 

oferece um novo elemento: a possibilidade de o apoio do governador em exercício contribuir 

para a alavancar a arrecadação do candidato com empresas do setor de saúde. Trata-se de um 

caso com elementos do segundo e terceiro perfil de candidatos. 

Candidato à reeleição para a prefeitura de Curitiba/PR em 2012 e reconhecido político 

com projeção local e estadual, Luciano Ducci (PSB) atuou como Diretor-Geral da Secretaria 

de Saúde do Estado do Paraná em 1995-1998, Secretário de Saúde do Município de Curitiba 

em 1998-2002, deputado estadual, vice-prefeito e prefeito de Curitiba. Na eleição de 2012, 

Ducci teve como principal aliado o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), da qual foi 

vice durante as duas gestões do PSDB à frente da prefeitura de Curitiba (2005-2010) e buscou 

associar sua imagem à de Beto Richa – alguns slogans utilizados durante a campanha foram 

"Luciano é o prefeito do Beto" e "Juntos"89, por exemplos. 

Segundo as pesquisas de intenção de votos do Ibope, a campanha eleitoral iniciou 

com o empate técnico entre três candidatos com possibilidade de disputarem o segundo turno, 

                                                 
89 CARAZZAI, Estelita H. 'Trunfo' na última eleição, aprovação de prefeito de Curitiba cai dez pontos. Folha 
de São Paulo, 25 de julho de 2012. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/1125965-trunfo-na-
ultima-eleicao-aprovacao-de-prefeito-de-curitiba-cai-dez-pontos.shtml. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/1125965-trunfo-na-ultima-eleicao-aprovacao-de-prefeito-de-curitiba-cai-dez-pontos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/1125965-trunfo-na-ultima-eleicao-aprovacao-de-prefeito-de-curitiba-cai-dez-pontos.shtml
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Ratinho Jr. (PSC), Ducci (PSB) e, o eleito, Gustavo Fruet (PDT)90. O desempenho eleitoral 

de Ducci foi prejudicado pelas denúncias de irregularidades durante o seu governo. Em 2012, 

o Ministério Público do Paraná investigou a evolução patrimonial de Ducci e sua esposa91, e 

o uso da máquina pública municipal para divulgação irregular de campanha92. Ducci, que 

dias antes da eleição estava na segunda colocação nas intenções de votos, terminou o primeiro  

turno terceira colocação (26,8% dos votos válidos)93. 

 

 
Gráfico 14 – Pesquisa de intenção de votos da eleição de prefeito de Curitiba/PR em 2012  
Fonte: Ibope. Elaboração própria. 

 

Em 2012, os candidatos a prefeitos e os comitês financeiros de prefeitos de Curitiba 

receberam R$ 10 milhões de reais de doações de empresas, sendo R$ 6,7 milhões (67%) 

destinados a Luciano Ducci (PSB). Dentre as empresas do setor de saúde, ele recebeu R$ 669 

mil reais de cinco empresas – destaque à Supermax Brasil Importadora S/A (R$ 500 mil, 

75%), Amil Assistência Médica Internacional S.A (R$ 100 mil, 15%) e a Farmácia e Drogaria 

Nissei Ltda (R$ 65 mil, 10%). Duas outras empresas do setor realizaram contribuições 

                                                 
90 CARAZZAI, Estelita H. Disputa em Curitiba tem empate triplo entre Ratinho, Ducci e Fruet. Folha de São 
Paulo, 21 de julho de 2012. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/07/1123674-disputa-
em-curitiba-tem-empate-triplo-entre-ratinho-ducci-e-fruet.shtml. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
91 CARAZZAI, Estelita H. Promotoria investigará evolução de patrimônio do prefeito de Curitiba. Folha de 
São Paulo, 18 de junho de 2012. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/06/1106390-
promotoria-investigara-evolucao-de-patrimonio-do-prefeito-de-curitiba.shtml. Último acesso em 30 de junho 
de 2021. 
92 CARAZZAI, Estelita H. Prefeito de Curitiba é investigado por usar secretaria na eleição. Folha de São Paulo, 
26 de setembro de 2012.  Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/09/1159339-prefeito-de-
curitiba-e-investigado-por-usar-secretaria-na-eleicao.shtml. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
93 CARAZZAI, Estelita H. Atual prefeito, Ducci fica de fora de disputa em Curitiba. Folha de São Paulo, 07 de 
outubro de 2012. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/10/1165576-atual-prefeito-ducci-
fica-de-fora-de-disputa-em-curitiba.shtml. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/07/1123674-disputa-em-curitiba-tem-empate-triplo-entre-ratinho-ducci-e-fruet.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/07/1123674-disputa-em-curitiba-tem-empate-triplo-entre-ratinho-ducci-e-fruet.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/06/1106390-promotoria-investigara-evolucao-de-patrimonio-do-prefeito-de-curitiba.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/06/1106390-promotoria-investigara-evolucao-de-patrimonio-do-prefeito-de-curitiba.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/09/1159339-prefeito-de-curitiba-e-investigado-por-usar-secretaria-na-eleicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/09/1159339-prefeito-de-curitiba-e-investigado-por-usar-secretaria-na-eleicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/10/1165576-atual-prefeito-ducci-fica-de-fora-de-disputa-em-curitiba.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/10/1165576-atual-prefeito-ducci-fica-de-fora-de-disputa-em-curitiba.shtml


141 

 

 

inferiores aos candidatos: Ratinho Jr. (PSC) recebeu R$ 50 mil da BH Farma Comércio Ltda, 

Gustavo Fruet (PDT), R$ 1 mil da Clinipam Clínica Paranaense de Assistência Médica Ltda, 

que também beneficiou a campanha de Ducci com R$ 3 mil reais. 

Com a exceção da Amil Assistência Médica e a BH Farma, todas as empresas 

doadoras do setor de saúde são de Curitiba/PR e a maioria experientes como doadores nas 

eleições gerais ou municipais. Por exemplo, a Supermax Brasil, importadora de luvas 

cirúrgicas e principal empresa de saúde doadora, havia doado R$ 199,4 mil de reais em 2008 

e R$ 1 milhão em 2010 às campanhas municipal e estadual de Beto Richa (PSDB). Sendo 

assim, existe a possibilidade da preferência de empresas do setor de saúde e demais pela 

candidatura de Luciano Ducci (PSB) em 2012 estar relacionada pelas conexões anteriores 

estabelecidas quando secretário municipal de saúde e do governador Beto Richa. 

O caso de Curitiba traz elementos característicos das disputas para prefeito de grandes 

municípios – participação de diversos doadores de saúde e disputas acirradas. Sendo assim, 

as doações das empresas de saúde foram feitas por diversas empresas e distribuída entre os 

três principais candidatos, entretanto dois fatos podem ter contribuído para que Luciano 

Ducci fosse o candidato preferido das empresas do setor de saúde. Primeiramente, o exercício 

anterior da medicina e como Secretário municipal de Saúde podem ter contribuído para a 

existência de vínculos anteriores entre o candidato e os atores econômicos. Por último, a 

proximidade e o apoio do governador Beto Richa pode ter beneficiado para que empresas 

doadoras de campanha anteriores suas beneficiassem a do seu candidato apoiado – por 

exemplo, caso da Supermax Brasil. 

 

Jose Queiroz de Lima: A família Queiroz, liderança regional e a preferência da 

indústria farmacêutica  

Ainda no terceiro perfil, existem candidatos relacionados com a confluência de dois 

fatores: (a) políticos regionais tradicionais com posição de liderança no diretório regional do 

partido, e (b) o interesse das empresas do setor de saúde na região de influência destes 

políticos. Um exemplo é José Queiroz de Lima (PDT), presidente do diretório estadual do 

PDT pernambucano entre 1991 e 2014, membro de uma das tradicionais famílias políticas 

de Caruaru/PE94 e político de destaque na região do Agreste pernambucano e no Estado. 

                                                 
94 RANGEL, Rosália. Caruaru: política com nome e sobrenome. Diário de Pernambuco, 19 de maio de 2018. 
Disponível em: http://www.impresso.diariodepernambuco.com.br/noticia/cadernos/politica/2018/05/caruaru-
politica-com-nome-e-sobrenome.html. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

http://www.impresso.diariodepernambuco.com.br/noticia/cadernos/politica/2018/05/caruaru-politica-com-nome-e-sobrenome.html
http://www.impresso.diariodepernambuco.com.br/noticia/cadernos/politica/2018/05/caruaru-politica-com-nome-e-sobrenome.html
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Anteriormente, foi prefeito de Caruaru nos períodos 1983-1988 e 1993-1996, e deputado 

estadual em 1979-1982 e 1999-2008. Em 2008, José Queiroz de Lima, conhecido como Zé 

Queiroz, se candidatou à prefeitura e foi eleito com 98.180 votos (66% dos votos válidos) 

em primeiro turno. 

O município de Caruaru, conhecido como a “Capital do Agreste”, tem 314.912 

habitantes segundo Censo 2010 e é um dos principais municípios do interior de Pernambuco 

e o maior da região agreste do Estado. Conhecido como um dos maiores polos de serviços de 

saúde do interior de Pernambuco, o município conta com a farmacêutica Hebron desde 1990, 

uma universidade, dois centros universitários, uma faculdade, três hospitais públicos e 

diversos equipamentos de prestação de serviços de saúde pública pelo SUS – resultando na 

maior proporção de médicos e leitos hospitalares por habitante dentre os municípios do 

Agreste e do Estado95. Além da importância de Caruaru, o Estado de Pernambuco é atrativo 

às empresas do setor de saúde que buscam incentivos fiscais estaduais, a partir do Programa 

de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (Prodepe)96. 

Entre 2004 e 2012, as empresas doaram R$ 4,2 milhões de reais aos candidatos à 

prefeitura e aos comitês financeiros de prefeitos, sendo R$ 1,9 milhões de reais (46%) no 

pleito de 2008. Quando analisadas as doações das empresas do setor de saúde, a Companhia 

Brasileira de Distribuição contribuiu em 2004 com R$ 15,3 mil reais para a campanha de 

Antônio Geraldo Rodrigues da Silva (PFL/DEM), conhecido como Tony Gel e importante 

figura política de Caruaru; e José Queiroz de Lima (PDT) recebeu R$ 498,4 mil reais pela 

Aché e a Libbs em 2008, e R$ 93 mil reais de cinco empresas farmacêuticas em 2012, quando 

foi candidato vitorioso à reeleição. 

Preterível pelas grandes empresas farmacêuticas brasileiras em 2008 e 2012, as 

campanhas de José Queiroz de Lima foram beneficiadas por doações de R$ 249,2 mil, cada, 

da Aché e a Libbs em 2008, e, em 2012, de R$ 17 mil, cada, da Cristália e a Eurofarma e  R$ 

25 mil da União Química. A ocorrência de contribuições de valores similares da Aché e Libbs 

em 2008 e Cristália e Eurofarma em 2012 sugerem a realização de doações orquestradas 

pelas empresas – sendo possível a influência de acordo entre elas, a mediação da doação por 

alguma associação farmacêutica ou cotas iguais solicitadas pelo candidato. É possível que a 

                                                 
95 NASCIMENTO, Joalline. Caruaru como polo de serviços no interior de Pernambuco. G1, 26 de junho de 
2017. Disponível em: https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/saude-em-caruaru/noticia/caruaru-como-polo-
de-servicos-no-interior-de-pernambuco.ghtml. Último acesso em 30 de junho de 2021. 
96 Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper). Incentivos Fiscais. Disponível em: 
https://www.addiper.pe.gov.br/index.php/atuacao/incentivos-fiscais/. Último acesso em 30 de junho de 2021. 

https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/saude-em-caruaru/noticia/caruaru-como-polo-de-servicos-no-interior-de-pernambuco.ghtml
https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/saude-em-caruaru/noticia/caruaru-como-polo-de-servicos-no-interior-de-pernambuco.ghtml
https://www.addiper.pe.gov.br/index.php/atuacao/incentivos-fiscais/
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presidência estadual do PDT por José Queiroz tenha contribuído para ter acesso aos doadores 

e para a decisão de alocação dos recursos em suas campanhas. 

Além disso, durante a eleição de 2010, essas empresas farmacêuticas também 

realizaram doações orquestradas ao filho de José Queiroz, Wolney Queiroz Maciel, quando 

disputou a reeleição para deputado federal. Naquele ano, ele recebeu doações da Libbs, Aché, 

Biolab Sanus e Eurofarma de R$ 27 mil reais cada, e R$ 47 mil da IFAM - Indústria Química 

Farmacêutica Nacional. Apesar de nenhuma destas empresas farmacêuticas possuirem sede, 

centro de distribuição ou unidade fabril em Caruaru, os padrões de doações indicam o 

interesse de financiamento das campanhas de José e Wolney Queiroz em 2008, 2010 e 2012. 

No caso de Caruaru, observa-se a possibilidade do exercício da presidência regional 

do PDT de Pernambuco e o reconhecimento de liderar uma das tradicionais famílias políticas 

pernambucanas contribuiram para que José Queiroz e seu filho fossem beneficiados pelo 

financiamento eleitoral do setor de saúde nos anos entre 2008 e 2012. Neste caso, a influência 

de José Queiroz no diretório estadual do PDT pode ter facilitado o acesso às empresas 

farmacêuticas brasileiras com interesses em atuar no pólo farmoquímico do Agreste 

pernambucano ou de Suape, e permitiu que a distribuição dos recursos eleitorais doados por 

elas beneficiassem sua campanha e a de seu filho.  

 

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon: reeleição e as investigações de contratos suspeitos 

O último perfil de candidato está relacionado a candidatos incumbentes com possíveis 

envolvimento em fraude licitatória e superfaturamento de contratos, que podem beneficiar as 

empresas doadoras. Possível exemplo, a ser melhor estudado em pesquisas futuras, é Antonio 

Calmon (PFL/DEM), candidato à reeleição para prefeitura de São Francisco do Conde/BA 

em 2004. Naquele pleito, foi eleito em primeiro turno com 10.544 (99,53% dos votos 

válidos), mas destaca-se o elevado número de votos brancos e nulos (227 e 10.104, 

respectivamente). 

Apesar de ser um município pequeno de 38.830 habitantes, São Francisco do Conde, 

localizado na região metropolitana de Salvador, possui elevada arrecadação oriunda dos 

tributos municipais e royalties da produção e refino de petróleo pela Refinaria Landulpho 

Alves (RLAM), da Petrobras. Por esta razão, apesar do pequeno porte, o município realizava 

um elevado gastos anual per capita de R$ 1,5 mil reais com saúde e saneamento em 2004. 

Entre 2004 e 2012, foram doados R$ 1,6 milhões de reais pelas empresas aos 

candidatos e comitês financeiros de prefeitos – sendo a maioria, R$ 1,1 milhão (70%), em 
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2004 e, destes, 93% à campanha de Antonio Calmon (PFL/DEM). Em 2008, sem a 

candidatura de Antonio Calmon e a redução dos gastos com saúde e saneamento (R$ 14,5 

milhões no ano ou R$ 465 per capita), foram doados apenas R$ 448,1 mil reais pelas 

empresas e nenhum valor do setor de saúde. 

A campanha de Antônio Calmon (PFL/DEM) em 2004 recebeu R$ 1,1 milhão de 

reais de empresas. Os dois principais doadores da campanha de Antônio Calmon em 2004 

são empresas distribuidoras de medicamentos e juntas contribuíram com 80% dos recursos 

empresariais disponibilizados aos candidatos a prefeito de São Francisco do Conde naquele 

ano. A Distribuidora de Medicamentos Expressa Ltda, com sede em Recife/PE, contribuiu 

com R$ 534,3 mil reais (50,7%) e a Mult Express Medicamentos Especializados Ltda, sede 

em Salvador/BA, R$ 305,3 mil (29%). Conforme citado anteriormente no estudo de caso do 

município, as duas distribuidoras possuem membros de uma mesma família como sócios e 

são experientes como doadores recorrente nas eleições gerais e municipais entre 2002 e 2014. 

Além disso, as gestões de Antonio Calmon à frente da Prefeitura de São Francisco do 

Conde tiveram diversas denúncias de irregularidade. Por exemplo, o Ministério Público 

Federal, por meio da Procuradoria da República da Bahia, ajuizou, em julho de 2005, ação 

civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito. Segundo a investigação 

da Controladoria Geral da União, foram verificados indícios de irregularidades e fraudes em 

licitações com os recursos do Fundef e de compras públicas sem a ocorrência de licitações. 

Em relação a área da saúde, foram encontrados indícios de favorecimento de empresas nas 

licitações, emissão de notas fiscais fraudadas e simulações de concorrência. Entretanto, em 

2019, o Tribunal de Contas da União revisou as contas e julgou-as regulares. 

Apesar de não ser possível inferir sobre a ocorrência de irregularidades e 

favorecimento das empresas doadoras, é inegável que a reeleição de Antônio Calmon no 

pleito de 2004 foi marcado pela elevada participação das empresas de saúde e de outros 

setores no financiamento de sua campanha. Tendo em vista que a escolha de doar das 

empresas é estratégica, pode ser suposto que algumas empresas poderiam ter o interesse de 

se aproximar do prefeito para garantir acesso e se beneficiar de eventuais fraudes nas 

licitações e concorrências. 

O caso de São Francisco do Conde destaca-se por ser um município pequeno – 

conforme observado nos modelos de regressões, é pouco provável a doação de empresas do 

setor de saúde nestes casos –, mas o candidato Antônio Calmon foi o quinto principal 

candidato beneficiado por recursos eleitorais do setor. As frequentes denúncias de 
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envolvimento de Calmon em fraude em licitações e compras públicas e a proximidade com 

a família sócia das distribuidoras Expressa e Mult Express podem justificar o interesse delas 

em influenciar o resultado eleitoral e garantir acesso a um político que poderia beneficiá-las 

futuramente. 

Os casos acima ilustram como algumas variáveis observadas nos modelos de 

regressões anteriores influenciam a dinâmica de doação de algumas empresas de saúde aos 

principais candidatos beneficiados por elas, principalmente dos candidatos a prefeitos. 

Dentre os dez principais candidatos a prefeitos beneficiados por doações das empresas de 

saúde, temos que apenas quatro deles foram eleitos. O maior apoio das empresas de saúde 

não refletiu na maior chance de vitória dos candidatos e nos três casos nas disputas da 

prefeitura de São Paulo, elas adotaram políticas mais conservadoras e beneficiaram mais de 

um dos candidatos com chance de vitória. 

Quanto ao tamanho dos municípios, dentre as oito cidades analisadas, três municípios 

possuem população superiores a 500 mil habitantes (São Paulo/SP, Curitiba/PR e 

Manaus/AM). Observa-se que nos demais casos, outras variáveis ajudaram a compreender o 

por quê das empresas de saúde contribuirem nas campanhas eleitorais. Algumas das 

explicações são a conexão da empresa com o candidato, a presença da sede ou unidades de 

produção e distribuição das empresas na região e possibilidade de favorecimento das 

empresas em contratos com as prefeituras. 

No caso de Porto Velho/RO, a Distribuidora Coimbra distribuiu recursos para a 

campanha de seu fundador para a prefeitura do município. Em Anápolis/GO e Suzano/SP, as 

conexões políticas dos candidatos e a importância da região como pólo farma-químico 

contribuiram para que os candidatos fosse beneficiado por doações do setor. Em São 

Francisco do Conde/BA, apesar da reduzida população, há a possibilidade de práticas 

irregulares por parte do candidato à reeleição, conforme investigações do TCU, e a 

expectativa dos doadores buscarem ganhos futuros.  

Os casos também auxiliam a exemplificar como a chances de vitória dos candidatos 

podem contribuir para a doação das empresas do setor de saúde. As empresas de saúde 

tendem a financiar apenas as campanhas dos candidatos com chance de vitória e tomam a 

decisão de financiar uma ou mais campanhas, conforme as chances de sucesso dos 

candidatos. Em casos onde os candidatos se mostravam muito a frente dos demais candidatos 

ou obteve ampla maioria no resultado de urna, as doações das empresas e do setor de saúde 
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se concentraram nele – como são os casos de Amazonino Mendes em Manaus, Antonio 

Calmon em São Francisco do Conde e José Queiroz de Lima em Caruaru. 

Em casos, onde a disputa está mais acirrada, percebe-se dois tipos de comportamentos 

distintos dos doadores de saúde. Nos casos em que não há uma clara preferência por um 

determinado candidato e municípios maiores, os recursos tendem a ser distribuídos entre os 

diferentes candidatos competitivos – tal como ocorreu nas dispoutas em São Paulo. Por outro 

lado, nos casos em que há uma conexão direta entre o candidato e a empresa ou quando está 

tem preferência por um candidato, as doações tendem a serem maiores para aumentar as 

chances de vitória do candidato – como podem ser vistos no caso de  Mario Português da 

Coimbra em Porto Velho e Ridoval Chiareloto em Anápolis, Luciano Ducci em Curitiba e 

Paulo Tokuzumi em Suzano. 
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6. Considerações finais  

Esta dissertação tem como objetivo analisar os fatores associados ao financiamento 

eleitoral a partir da perspectiva das empresas do setor de saúde e como os recursos foram 

alocados entre os candidatos, partidos e municípios beneficiados por elas durante as eleições 

municipais de 2004 a 2012. Com base na literatura existente, foram previstas e testadas onze 

hipóteses relacionadas às variáveis empresariais, demográficas e políticas do financiamento 

eleitoral. 

Os modelos multivariados e os estudos de casos sugerem a aceitação das hipóteses 

relacionadas ao porte da organização e dos municípios, gastos municipais com saúde e 

saneamento, e a experiência e recorrência das doações em múltiplas eleições municipais e 

gerais contribuem para o maior volume de recursos doados pelas empresas do setor de saúde. 

Outras hipóteses não são observadas – tais como as relacionadas ao pertencimento ao partido 

do prefeito em exercícios e município sede da empresa. Por fim, outras hipóteses são 

parcialmente confirmadas ou dependem do cargo em disputa – as hipóteses relacionadas à 

ideologia, ser operadora de plano de saúde e pertencimento a partido da coalização federam 

somente se mostraram válidas aos casos de doações aos candidatos a vereadores; a 

incumbência é uma variável associada a maior probabilidade de candidatos receberem 

recursos do setor de saúde, mas dentre os beneficiados, o aumento do valor arrecadado 

somente é observado nos casos de candidatos a vereadores; e o pertencimento ao partido do 

governador em exercício aos casos dos prefeitos. A seguir serão detalhados os impactos das 

principais conclusões encontradas pelo estudo. 

Primeiramente, confirma-se o pressuposto de que os atores econômicos e políticos 

sejam racionais e, portanto, a alocação dos recursos segue uma intencionalidade e estratégia 

para maximização dos ganhos. Os principais partidos e candidatos beneficiados são 

geralmente competitivos e com chance de vitória.  A partir da perspectiva das empresas do 

setor de saúde, a alocação dos recursos eleitorais ocorre a partir de três perspectivas: (a) o 

interesse e a possibilidade de doação das empresas; (b) a escolha dos municípios cujas 

disputas serão financiadas; e (c) como os recursos serão alocados entre os partidos e 

candidatos beneficiados. 

Apenas 1,5% e 6,3% das empresas de saúde e operadoras de planos de saúde no 

Brasil, respectivamente, efetuaram contribuições eleitorais municipais. A maioria delas não 

participam como doadoras e dentre as não participantes, chama atenção que dentre as vinte 
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principais empresas farmacêuticas em 2012 no Brasil, a maioria dos grupos econômicos não 

participantes são compostos por empresas de capital estrangeiro. Uma possibilidade é que 

suas governanças internas impedem a realização de doações políticas no Brasil. 

Diante destes fatos, duas questões podem ser discutidas em estudos futuros: (i) se as 

empresas farmacêuticas estrangeiras não utilizam o financiamento eleitoral como forma de 

aproximação dos atores políticos para garantir a preservação de seus interesses, quais meios 

são utilizados por elas?; (ii) se a maioria das empresas do setor de saúde doadoras são 

brasileiras, a proibição do financiamento eleitoral a partir de 2015 prejudicou o setor 

farmacêutico em relação às pautas relacionadas exclusivamente às empresas nacionais? 

Quais formas alternativas foram adotadas por elas para seguir em contato com os agentes 

políticos? 

Pela perspectiva das empresas doadoras do setor de saúde, as principais doadoras são 

empresas com maior faturamento – frequentemente do tipo sociedade anônima – e com 

experiência como doadora nas eleições gerais e municipais. Apesar disso, dentre as 1.918 

empresas doadoras, a maioria (1.285 ou 67% delas) contribuíram com valores baixos, 

limitados a um ano eleitoral e a um único candidato a prefeito ou vereador (ao menos 55% 

do total), partido (80%) e município (83%). Portanto, a maioria das empresas de saúde 

doadoras, são inexperientes como doadoras, não assumem essa prática como recorrente e 

suas contribuições tendem a focalizar apenas um município, candidato e partido. Neste 

sentido, a recorrência das doações e o acúmulo de experiência estão associadas a maior 

predisposição das empresas do setor em realizar investimentos eleitorais maiores às eleições 

municipais. 

Outra conclusão importante do estudo reconhece que as empresas doadoras alocam 

os recursos eleitorais conforme a concentração/dispersão dos CNPJs responsáveis pela 

doação do grupo econômico, dos partidos ou candidatos beneficiados, e pelo tipo de 

beneficiário. Diferentes motivações das empresas doadoras de saúde interferem na estratégia 

de doação, tais como: (a) o interesse pelo financiamento da campanha eleitoral de seus sócios 

e familiares (por exemplos, Distribuidora Coimbra e Plamed) – portanto, o poder econômico 

fortalece o poder político das famílias e vice-versa –; (b) o interesse por disputas nas regiões 

onde se localizam os negócios da empresa (Plamed, Supermax, Samcil e Sistema Unimed); 

(c) a busca por formar conexões políticas com lideranças regionais e nacionais de diversos 

partidos com chances de vitória (Grupo Amil, Hypera, União Química, Libbs e Aché 

Biosintética, por exemplos). 
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Em relação aos municípios beneficiados pelas empresas do setor de saúde, podemos 

observar dois perfis de doadores. Pequenos doadores tendem a concentrar os investimentos 

eleitorais nas regiões onde se localizam suas sedes e costumam ter menor experiência como 

doadoras nas eleições municipais e gerais, possuem faturamento menores – tais como os 

microempreendedores individuais e as empresas individual de responsabilidade limitada. 

Dentre os doadores de maior volume, são participam mais recorrentemente nas eleições 

municipais e gerais, são mais frequentemente do tipo sociedade anônima e a maior parte dos 

recursos não são alocados no local das suas sedes, mas também a outros municípios e aos 

diretórios partidários nacionais e estaduais. Apesar disso, os estudos de casos sugerem que a 

localização da planta produtiva e centros de distribuições não devem ser menosprezados. A 

farmacêutica Libbs realizou doações para campanhas em Embu das Artes/SP, onde se 

encontra sua principal fábrica e centro de distribuição; e o Grupo Aché Biosintética favoreceu 

diversos candidatos em Guarulhos/SP, local de sua sede e fábrica. 

Ademais, os modelos multivariados sugerem que o tamanho dos municípios é um 

importante parâmetro de decisão para alocação dos recursos pelas as empresas do setor de 

saúde. Observa-se a preferência do setor de saúde pelo financiamento de disputas eleitorais 

em municípios com população superior a 100 mil habitantes. A probabilidade de disputas em 

municípios com população inferior a 50 mil habitantes serem financiadas pelo setor de saúde 

é pouco provável e, recebem menos recursos do que as candidaturas de prefeitos e vereadores 

em municípios com população superior a 500 mil habitantes.  

A conclusão sobre a escolha das empresas do setor de saúde indica que a alocação 

dos recursos entre os partidos e candidatos beneficiados decorrem da sua avaliação sobre a 

competitividade e chance de sucesso dos candidatos e partidos. Neste sentido, as empresas 

avaliam parâmetros que permitam avaliar a probabilidade de vitória dos candidatos. No caso 

das disputas às prefeituras de municípios de grande porte, cujas pesquisas de intenção de 

votos são amplamente divulgadas, os doadores utilizam esse instrumento e o pertencimento 

do candidato ao partido do governador em exercício para tomar a decisão de alocação de 

recursos eleitorais. No caso das disputas de vereadores, a não ocorrência de pesquisas de 

intenção de votos contribuem para que variáveis políticas dos candidatos sejam utilizadas 

para avaliar a chance de sucesso dos candidatos – por exemplo, a incumbência. 

Por fim, os estudos de casos dos candidatos permitem classificar os principais 

candidatos beneficiados conforme quatro perfis. O primeiro se refere aos empresários 

outsiders da política, que para viabilizarem suas campanhas, precisam desembolsar recursos 
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próprios ou de empresas parceiras, bem como há a necessidade de pagamento de uma verba 

suplementar ao partido político, a partir de doações os comitês financeiros ou diretórios 

partidários. Ainda no primeiro grupo, existem políticos-empresários com proximidade ao 

setor empresarial da região e capazes de mobilizarem recursos das empresas para financiarem 

suas campanhas. O segundo é relacionado aos políticos profissionais com longeva carreira 

na política e elevada probabilidade de vitória em disputas de capitais e grandes municípios – 

o setor de saúde tende a doar recursos para eles, mas também aos demais candidatos 

competitivos. O terceiro é formado por candidatos com destaque regional ou apadrinhados 

por políticos com relevância regional e nacional e, portanto, capazes de mobilizar sua rede 

de doadores para contribuírem na campanha de seus pupilos. Por fim, há casos de candidatos 

incumbentes com possível envolvimento em processos de fraude licitatória e 

superfaturamento de contratos, que recebem vultuosos recursos de empresas. 

Vale destacar que alguns desafios encontrados no presente estudo são compartilhados 

por outros autores, tais como a dificuldade de mensurar o impacto das doações não 

contabilizadas nos sistemas de prestação de contas eleitorais do TSE, as falhas de 

preenchimentos e o recebimento de recursos oriundos do caixa-dois; a dificuldade de 

categorizar de forma sistematizada as diferentes empresas nos setores econômicos – tendo 

em vista que elas podem atuar em mais de um deles, conforme foi observado aqui –; a não 

existência de informações sobre as doações aos diretórios partidários nas eleições municipais 

de 2004 e 2008; e a dificuldade de encontrar o arquivo de notícias mais antigas nos periódicos 

e jornais para executar os estudos de casos. 

Apesar de tais limitações, o atual estudo inova ao abordar o financiamento eleitoral 

pela perspectiva das empresas doadoras e identificar a sua influência na decisão de doação e 

alocação dos recursos eleitorais entre os candidatos, partidos e municípios. A interação dos 

instrumentos de pesquisas quantitativa e qualitativa permitem identificar os fatores 

empresariais, demográficos e políticos associados ao maior financiamento pelo setor de 

saúde e identificar padrões diferentes entre as principais empresas doadoras e candidatos 

beneficiados. Além das contribuições relacionadas aos municípios e ao setor da saúde, esse 

estudo também oferece uma série de possíveis caminhos para pesquisadores que queiram 

focar em outros setores, tais como a compreensão da relação cidades-sede e empresa-

candidato. 
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Apêndice  

 

Gráfico 1: Valor anual doado pelas empresas de saúde (valores em R$ e em escala 

logarítmica) por tipo de beneficiário nas eleições municipais (2004 a 2012) 

O gráfico 1 ilustra a média do valor anual doado pelas empresas de saúde por tipo de 

beneficiário, conforme prestação de contas divulgadas pelo TSE. As médias das doações 

disponibilizadas aos candidatos (�̅�𝑥 = R$ 28,9 mil, sd = R$ 121,4 mil, n = 1882 e máx = R$ 

4,3 milhão) e comitês financeiros (�̅�𝑥 = R$ 37,4 mil, sd = R$ 207,4 mil, n = 636 e máx = R$ 

5 milhão) são próximas aos dos diretórios partidários municipais (x = R$ 35,7 mil, dp = R$ 

66,2 mil, n = 22 e máx = R$ 300 mil), mas inferiores aos diretórios nacionais (�̅�𝑥 = R$ 495 

mil, dp = R$ 862 mil, n = 25 e máx = R$ 3,7 milhões) e estaduais (�̅�𝑥 = R$ 163,2 mil, dp = 

R$ 199,8 mil, n = 40 e máx = R$ 800 mil).  

 

Gráfico 2: Valor anual doado pelas empresas de saúde (valores em R$ e em escala 

logarítmica) por tipo de empresa e órgão regulador nas eleições municipais (2004 a 2012) 

O gráfico 2 ilustra a média do valor anual doado pelas empresas de saúde por tipo de 

registro da empresa (sociedade anônima ou outra) e se é registrada como operadora de saúde 

suplementar na ANS ou se seus produtos são registrados na ANVISA. O valor anual doado 

pelas empresas do tipo sociedade anônima (�̅�𝑥  = R$ 144,7 mil, dp = R$ 457,2 mil, n = 190 e 

máx = R$ 4,4 milhões) é maior que as demais (�̅�𝑥  = R$ 33,5 mil, dp = R$ 219,8 mil, n = 2101 

e máx = R$ 9,3 milhões) e estatisticamente diferentes, conforme o teste T (t = -3,3155 e p-

valor = 0,0011). Além disso, a média das empresas de saúde registrada na ANS (�̅�𝑥  = R$ 78,6 

mil, dp = R$ 233,6 mil, n = 232 e máx = R$ 2,2 milhões) é superior aos da ANVISA (�̅�𝑥  = 

R$ 38,7 mil, dp = R$ 251,4 mil, n = 2060 e máx = R$ 9,3 milhões) e o teste T indica que as 

médias são estatisticamente diferentes (t = -2,4472 e p-valor = 0,01498). 

 

Gráfico 3: Valor anual doado pelas empresas de saúde (valores em R$ e em escala 

logarítmica) por recorrência de doação nas eleições municipais (2004 a 2012) e gerais 

(2002 a 2014) 

O gráfico 3 ilustra a média do valor anual doado pelas empresas de saúde por tipo de 

experiência como doadora nas eleições municipais e gerais. No caso das eleições municipais, 

o valor anual doado pelas empresas de saúde que contribuíram em mais de um pleitos entre 
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2004 e 2012 (�̅�𝑥 = R$ 74,8 mil, dp = R$ 384,4 mil, n = 694 e máx = R$ 9,3 milhões) é maior 

que as demais (�̅�𝑥 = R$ 28,8 mil, dp = R$ 157,7 mil, n = 1.597 e máx = R$ 4,4 milhões) e 

estatisticamente diferentes, conforme o teste T (t = -3,040 e p-valor = 0,0024). Além disso, 

o valor anual doado pelas empresas de saúde que contribuíram nas eleições gerais de 2002 a 

2014 (�̅�𝑥 = R$ 106,4 mil, dp = R$ 443,9,5 mil, n = 695 e máx = R$ 9,3 milhões) é superior 

àquelas que somente contribuíram nas eleições municipais (�̅�𝑥 = R$ 15 mil, dp = R$ 37,8 mil, 

n = 1596 e máx = R$ 534,3 mil) e o teste T indica que as médias são estatisticamente 

diferentes (t = -5,4167e p-valor = 0.0000). 

 

Gráfico 4: Valor anual doado pelas empresas do setor de saúde por município (valores em 

R$ e em escala logarítmica) nas eleições municipais (2004 a 2012) por faixa de população 

e despesa de saúde e saneamento do município 

A distribuição dos valores anuais doados pelas empresas de saúde aos municípios 

ocorreu de forma desigual (x = R$ 20,7 mil, dp = R$ 155,3 mil, n = 3813 e máx = R$ 9,3 

milhões). Conforme análise de Gini, disponível no apêndice, observa-se que a distribuição 

dos valores doados pelas empresas de saúde nos diferentes municípios é elevada e sua 

proximidade a 1 indicam grande desigualdade – 0,713 em 2004, 0,718 em 2008 e 0,788 em 

2012. A título de comparação, é muito superior à desigualdade do número de candidatos a 

qual cada município apresentou: 0,369 em 2004, 0,357 em 2008 e 0,402 em 2012. 

Conforme observado no gráfico 4, as empresas do setor de saúde alocam mais 

recursos eleitorais nas disputas de municípios com maiores populações. Conforme 

observadas as faixas de população por município, em geral, as médias crescem conforme são 

consideradas as faixas seguintes, tal como destacado a seguir: até 2.000 habitantes (�̅�𝑥 = R$ 

2,9 mil, dp = R$ 2,8 mil, n = 6 e máx = R$ 8 mil); de 2.001 mil a 5 mil (�̅�𝑥 = R$ 7,6 mil, dp 

= R$ 15 mil, n = 104 e máx = R$ 117,4 mil); de 5.001 mil a 10 mil (�̅�𝑥 = R$ 6,7 mil, dp = R$ 

11,3 mil, n = 218 e máx = R$ 100 mil); de 10.001 mil a 20 mil (�̅�𝑥 = R$ 10,6 mil, dp = R$ 

19,3 mil, n = 453 e máx = R$ 261,1 mil); de 20.001 mil a 50 mil (�̅�𝑥 = R$ 14,7 mil, dp = R$ 

37,6 mil, n = 631 e máx = R$ 534,4 mil); de 50.001 mil a 100 mil (�̅�𝑥 = R$ 17,9 mil, dp = R$ 

30 mil, n = 355 e máx = R$ 296,6 mil); de 100.001 mil a 500 mil (�̅�𝑥 = R$ 38,6 mil, dp = R$ 

320,3 mil, n = 854 e máx = R$ 9,3 milhões); e acima de 500 mil (�̅�𝑥 = R$ 35,9 mil, dp = R$ 

71,3 mil, n = 650 e máx = R$ 603 mil).  
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Além disso, analisando a correlação entre o valor anual doado pelas empresas nos 

municípios com as características dos municípios (tamanho da população, IDHM em 2010, 

média do rendimento mensal em 2010, taxa de urbanização e despesa anual de saúde e 

saneamento), a partir do teste de correlação de postos de Spearman, temos que em todos os 

casos, elas são positivas, ou seja, o seu aumento delas tende ao crescimento do valor anual 

doado pelas empresas de saúde nos municípios. Destaca-se que o coeficiente é mais elevado 

para as variáveis de população (ρ = 0,2177 e p-valor = 0,000) e despesa anual com saúde (ρ 

= 0,1988), mas de magnitude fraca. 

 

Gráfico 5: Valor anual doado pelas empresas de saúde por partido (valores em R$ e em 

escala logarítmica) nas eleições municipais (2004 a 2012) por ideologia e apoio ao governo 

federal pelo partido 

A média das doações disponibilizadas aos partidos de centro (�̅�𝑥 = R$ 32,7 mil, desvio 

padrão = R$ 260,8 mil, n = 1328 e máximo = R$ 9,3 milhões) e esquerda (�̅�𝑥 = R$ 40,5 mil, 

desvio padrão = R$ 164,6 mil, n = 751 e máximo = R$ 321,4 mil) são superiores aos de 

direita (�̅�𝑥 = R$ 23,3 mil, desvio padrão = R$ 60 mil, n = 984 e máximo = R$ 850 mil), mas 

a análise dos testes T sugere que apenas a média das doações aos partidos de esquerda seja  

superior aos de direita (t = -2,7302 e p-valor = 0,0065), mas não dos demais grupos. Em 

relação aos partidos pertencentes à coalizão do governo federal no ano eleitoral, a média das 

doações anuais dos partidos pertencentes à coalizão de governo (�̅�𝑥 = R$ 30,2 mil, desvio 

padrão = R$ 114,6 mil, n = 1790 e máximo = R$ 3,2 milhões) é inferior aos demais partidos 

(�̅�𝑥 = R$ 33,8 mil, desvio padrão = R$ 270,8 mil, n = 1237 e máximo = R$ 9,3 milhões), mas 

o teste t sugere que não existe diferença entre as médias dos dois grupos (t = 0,4369 e p-valor 

= 0,6623). 

Em relação às doações aos candidatos, comitês financeiros e diretórios municipais, 

os partidos de centro (�̅�𝑥 = R$ 29,7 mil, desvio padrão = R$ 260,3 mil, n = 1307 e máximo = 

R$ 9,3 milhões) possuem médias superiores aos de direita (�̅�𝑥 = R$ 19,6 mil, desvio padrão = 

R$ 43,4 mil, n = 933 e máximo = R$ 534,4 mil) e esquerda (�̅�𝑥 = R$ 27 mil, desvio padrão = 

R$ 61,8 mil, n = 739 e máximo = R$ 586,3 mil), mas a análise do teste T sugere que há 

diferença entre as médias dos partidos de direita e esquerda (t = -2,7581 e p-valor = 0,0059), 

mas não dos demais grupos. Em relação aos partidos pertencentes à coalizão do governo 

federal no ano eleitoral, a média das doações anuais dos partidos pertencentes à coalizão de 
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governo (�̅�𝑥 = R$ 22,5 mil, desvio padrão = R$ 50,4 mil, n = 1761 e máximo = R$ 586,2 mil) 

é inferior aos demais partidos (�̅�𝑥 = R$ 30,7 mil, desvio padrão = R$ 269,9 mil, n = 1.218 e 

máximo = R$ 9,3 milhões), mas o teste t sugere que não existe diferença entre as médias dos 

dois grupos (t = 1,0476 e p-valor = 0,295). 

Em relação às doações aos diretórios partidários estaduais e nacionais, os partidos de 

esquerda (�̅�𝑥 = R$ 375,4 mil, desvio padrão = R$ 706,4 mil, n = 28 e máximo = R$ 3,2 

milhões) possuem médias superiores aos de direita (�̅�𝑥 = R$ 181,7 mil, desvio padrão = R$ 

227,1 mil, n = 21 e máximo = R$ 800 mil) e centro (�̅�𝑥 = R$ 134,1 mil, desvio padrão = R$ 

199,2 mil, n = 34 e máximo = R$ 1 milhão), mas a análise ANOVA sugere que não há um 

grupo estatisticamente diferente dos demais (F = 2,4105 e p-valor = 0,09627). Em relação 

aos partidos pertencentes à coalizão do governo federal no ano eleitoral, a média das doações 

anuais dos partidos pertencentes à coalizão de governo (�̅�𝑥 = R$ 273,2 mil, desvio padrão = 

R$ 536,9 mil, n = 53 e máximo = R$ 3,2 milhões) é superior aos demais partidos (�̅�𝑥 = R$ 

146,9 mil, desvio padrão = R$ 225,3 mil, n = 30 e máximo = R$ 1 milhão), mas o teste t 

sugere que não existe diferença entre as médias dos dois grupos (t = -1,4951 e p-valor = 

0,139). 

 

Gráfico 6: Valor anual doado pelas empresas de saúde por município (valores em R$ e em 

escala logarítmica) nas eleições municipais (2004 a 2012) por cargo e candidato 

incumbente ou desafiante 

O gráfico 6 ilustra a dispersão e média dos valores anuais doados pelas empresas de 

saúde conforme algumas características dos candidatos participantes nas eleições municipais 

de 2004 a 2012. A distribuição dos candidatos a prefeito (x = R$ 28,4 mil, desvio padrão = 

R$ 116,4 mil, n = 1676 e máximo = R$ 4,3 milhões) apresenta média superior aos dos 

vereadores (x = R$ 7,1 mil, desvio padrão = R$ 13,5 mil, n = 1882 e máximo = R$ 169 mil), 

e o teste t sugere que existe diferença entre as médias dos dois grupos (t = 7,4393 e p-valor 

= 0,0000).  

Diferentemente do esperado, observa-se que não existe diferença estatisticamente 

relevante entre o valor médio recebido pelos candidatos incumbentes (x = R$ 18,5 mil, desvio 

padrão = R$ 40,7 mil, n = 860 e máximo = R$ 534,4 mil) e desafiantes (x = R$ 16,9 mil, 

desvio padrão = R$ 92 mil, n = 2598 e máximo = R$ 4,3 milhões), conforme o teste (t = -

0,7039 e p-valor = 0,4816). Entretanto, quando discriminamos os candidatos a prefeitos e 

vereadores, temos que a média dos candidatos a vereador incumbentes é estatisticamente 
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maior que dos desafiantes (t = -3,1001 e p-valor = 0,0020), mas não no caso dos prefeitos (t 

= 0,7867 e p-valor = 0,4316). 

Além disso, de forma contra intuitiva, quando analisado somente os casos de 

prefeitos, a média do valor anual doado pelas empresas aos candidatos incumbentes nas 

disputas pelas prefeituras municipais (x = R$ 26 mil) é inferior ao dos candidatos desafiantes 

(x = R$ 29,6 mil). Isso sugere que outros fatores devem explicar a distribuição desigual de 

recursos das empresas de saúde entre os candidatos a prefeitos. 

 
Gráfico 7: Valor anual doado pelas empresas de saúde por município (valores em R$ e em 

escala logarítmica) nas eleições municipais (2004 a 2012) por candidatos do mesmo 

partido do prefeito eleito na eleição anterior e do governador em exercício 

Em relação ao partido do prefeito em exercício, candidatos do mesmo partido 

recebem, em média, mais recursos eleitorais das empresas de saúde (x = R$ 19 mil, dp = R$ 

43,6 mil, n = 1003 e máx = R$ 534,3 mil) em relação aos dos outros partidos (x = R$ 18,8 

mil, dp = R$ 122,4 mil, n = 3152 e máx = R$ 5 milhões), mas o teste T sugere a não existência 

de diferença entre as médias dos dois grupos (t = -0,0982 e p-valor = 0,9218). Quanto ao 

partido do governador em exercício, candidatos do mesmo partido (x = R$ 21 mil, dp = R$ 

52,7 mil, n = 783 e máx = R$ 534,3 mil) apresentam média superior aos demais casos (x = 

R$ 18,3 mil, dp = R$ 117,9 mil, n = 3382 e máximo = R$ 5 milhões), mas o teste T sugere a 

não existência de diferença entre as médias dos dois grupos (t = -0,9917 e p-valor = 0,3214). 

Quando analisados somente os candidatos a prefeito, candidatos do partido do 

prefeito em exercício recebem, em média, menos contribuições eleitorais do setor de saúde 

(x = R$ 26 mil, dp = R$ 51,4 mil, n = 481 e máx = R$ 534,3 mil) em relação aos demais 

candidatos (x = R$ 29,4 mil, dp = R$ 134,1 mil, n = 1191 e máx = R$ 4,3 milhões), mas, 

segundo o teste T, as médias dos dois grupos não são estatisticamente diferentes (t = 0,7696 

e p-valor = 0,4416). Em relação ao partido do governador em exercício, os casos do mesmo 

partido (x = R$ 32,6 mil, dp = R$ 68,6 mil, n = 360 e máx = R$ 534,3 mil) apresentam média 

superior aos demais casos (x = R$ 27,3 mil, dp = R$ 126,3 mil, n = 1316 e máx = R$ 4,3 

milhões), mas não existe diferença entre as médias dos dois grupos (t = -1,0549 e p-valor = 

0,2917). 

Em relação aos candidatos a vereadores, àqueles do mesmo partido receberam, em 

média, menos recursos eleitorais das empresas de saúde (x = R$ 6,4 mil, dp = R$ 9,4 mil, n 

= 315 e máx = R$ 76,3 mil) que dos demais partidos (x = R$ 7,3 mil, dp = R$ 14,1 mil, n = 
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1561 e máx = R$ 169 mil), mas o teste T sugere não existir diferença entre as médias dos 

dois grupos (t = 1,285 e p-valor = 0,1993). Quanto ao partido do governador em exercício, 

os candidatos do mesmo partido (x = R$ 6,6 mil, dp = R$ 15,8 mil, n = 272 e máx = R$ 169 

mil) apresenta média inferior aos dos demais casos (x = R$ 7,2 mil, dp = R$ 13 mil, n = 1610 

e máximo = R$ 150 mil), mas o teste T sugere não existência de diferença entre as médias 

dos dois grupos (t = 0,6362 e p-valor = 0,5251). 
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