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RESUMO 

 

Este trabalho testa o impacto de doações eleitorais sobre um possível beneficiamento 

das empresas doadoras em termos de contratações de obras públicas e serviços de 

engenharia realizadas pelo Governo do Estado Ceará. Para tanto, utilizou-se o 

estimador de Diferenças em Diferenças, com recorde amostral para controlar o viés 

de autosseleção, e o Diferenças em Diferenças com Pareamento por Escore de 

Propensão, com vistas a controlar as características observáveis. Foram reunidos 

dados de 1.218 contratos de obras e serviços de engenharia com valores acima de 

R$ 1,5 milhões, celebrados no período de 2008 a 2018 com 278 empresas. Os 

resultados das estimações não permitiram afirmar que as empresas que realizaram 

doações para candidatos eleitos foram beneficiadas em termos de volume contratual. 

Pôde-se observar que as empresas concentram suas doações em candidatos 

vinculados ao governo vigente e que as interações entre doadores e políticos não se 

restringem a um único período eleitoral.   

 

 Palavras-chave: Doações eleitorais. Contratações. Obras públicas.  
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ABSTRACT 

 

This study tests the impact of electoral donations on a possible beneficiation of donor 

companies in terms of contracting public works and engineering services carried out 

by the Government of the State of Ceará. For this purpose, the Differences in 

Differences estimator was used, with a sample record to control the self-selection bias, 

and the Differences in Differences with Pairing by Propensity Score, in order to control 

the observable characteristics. Data were collected from 1,218 contracts for works and 

engineering services with values above R$ 1.5 million, celebrated in the period from 

2008 to 2018 with 278 companies. The results of the estimations did not allow to affirm 

that the companies that made donations to elected candidates were benefited in terms 

of contractual volume. It was observed that companies concentrate their donations on 

candidates connected to the current government and that the interactions between 

donors and politicians are not restricted to a single electoral period. 

 

Keywords: Electoral donations. Contracting. Public works.  
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1 INTRODUÇÃO1 
 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 não definiu um modelo específico 

para o financiamento de campanhas eleitorais, havendo grande debate sobre o tema 

no início da década de 90 com o impeachment do presidente eleito e o grande volume 

de doações feitas para o candidato, apesar de a legislação vigente à época proibir 

doações de pessoas jurídicas. Assim, com vistas a estabelecer regras no 

financiamento eleitoral, foi publicada a Lei nº 8.713/1993 em que foi permitido o 

financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas2, ficando obrigados  os 

candidatos, partidos políticos e comitês financeiros a prestar contas à Justiça Eleitoral 

dos recursos recebidos, conforme determinado pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das 

Eleições).  

A partir de então o financiamento das campanhas eleitorais brasileiras 

passou a se dar por meio de recursos públicos, advindos do Fundo Partidário e das 

provisões destinadas à propaganda de rádio e televisão, e por meio de financiamento 

privado, oriundo de doações de pessoas físicas e jurídicas. No entanto, o 

financiamento com doações de pessoas jurídicas passou a ser preponderante, 

chegando a alcançar o percentual de 63% dos recursos empregados nas campanhas 

de presidente e governadores eleitos nas eleições de 2014, destacando-se o setor da 

construção civil como o segundo setor econômico que mais fez doações nessa 

eleição. Ressalta-se, ainda, que dentre as dez maiores doações feitas para os 

candidatos eleitos, figuram 5 empresas de construção civil (TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL, 2016). 

O financiamento privado pode ser considerado como uma forma do cidadão 

exercer sua participação na política. Sinaliza uma cidadania ativa e uma democracia 

viva, podendo ser considerado um meio de a sociedade demonstrar suas 

preferências. Imagina-se que quando os indivíduos estão dispostos a contribuir 

financeiramente para determinado candidato ou partido é porque acreditam em suas 

propostas, possuem uma ideologia semelhante e esperam que esses o representem 

satisfatoriamente em propostas de projetos, legislações, regulamentos e políticas 

 
1 Trata-se aqui de uma pesquisa acadêmica. As afirmações e opiniões não expressam o 
posicionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará e de seus servidores. 
2 A partir das eleições municipais de 2016, o Supremo Tribunal Federal - STF vetou as doações 
eleitorais pelas empresas. A proibição se deu por meio da Lei nº 13.165 de 29 de setembro de 2015. 
O foco deste estudo serão as eleições anteriores ao ano de 2016. 
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públicas. Para Ansolabehere, Figueiredo e Snyder (2003) as contribuições de 

campanha devem ser vistas como forma de participação política, onde os indivíduos 

doam por que são ideologicamente motivados e não porque recebem benefícios 

privados diretos, a exemplo dos Estados Unidos, onde a principal fonte de dinheiro 

nas campanhas vem dos indivíduos, em pequenas quantidades. De acordo com os 

autores, dos US $ 3 bilhões arrecadados no ciclo eleitoral de 2000, os indivíduos 

contribuíram com quase US $ 2,4 bilhões, sendo a contribuição média de um indivíduo 

de US $ 115.   

No entanto, as doações oriundas de empresas para campanhas eleitorais 

podem ser vistas como um mercado favorável para negociações entre agentes 

públicos e privados, devido à incapacidade financeira dos candidatos e partidos 

políticos em arcarem com os custos das eleições. De acordo com Snyder Jr. (1990), 

economistas e cientistas políticos consideram que grande parte dos doadores 

vislumbram suas contribuições como um tipo de investimento, esperando algum 

benefício futuro. As empresas podem fazer doações esperando facilidade em 

financiamentos públicos, como encontrado nos trabalhos de Faccio, Masulis e 

Mcconnell (2006) e Claessens, Feijend e Laeven (2008), ou ainda retornos mais 

diretos por meio de contratações públicas, a exemplo dos resultados encontrados por 

Boas, Hidalgo e Richardson (2014). 

No contexto nacional, os casos de corrupção veiculados, tanto pela 

imprensa quanto por meio das mídias sociais, envolvendo agentes públicos e 

empresas doadoras de campanha sugerem que as doações realizadas pelas 

empresas exercem influência no ambiente político. Os doadores potencializam sua 

influência nas decisões das organizações e o investimento realizado pode ser tomado 

como fonte de corrupção. O processo orçamentário brasileiro permite aos legisladores 

oportunidades para propor gastos que podem favorecer seus doadores de 

campanhas, seja por meio da proposição de emendas durante a aprovação do 

orçamento anual (TOLLINI, 2009), seja por meio de pressão junto ao executivo para 

influenciar na escolha do destino da aplicação dos recursos orçamentários para que 

seus financiadores sejam contratados. 

Essa conexão entre doações de campanhas eleitorais e favorecimento 

obtidos por empresas doadoras, em especial nas contratações de obras públicas, 

acarreta prejuízos para a sociedade, a exemplo de licitações realizadas com projetos 

inadequados que poderão ocasionar atrasos na entrega das obras, contratações de 
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obras superfaturadas, além da execução de obras que não trazem benefícios 

concretos para a sociedade, os chamados “elefantes brancos”. Nos últimos 5 anos a 

Controladoria Geral da União (CGU) evitou que mais de R$ 500 milhões fossem 

empregados em contratos com objeto desnecessário, inconsistente ou inadequado 

tecnicamente3. Nesse mesmo período a Operação Lava Jato recuperou mais de R$ 

2,5 bilhões4, oriundos de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo empreiteiras e 

políticos brasileiros.  

Nesse contexto, a presente dissertação tem por objetivo analisar o impacto 

de doações eleitorais realizadas diretamente aos candidatos que concorreram aos 

cargos do executivo e legislativo no Estado do Ceará, nas eleições de 2010 e 2014, 

bem como doações aos comitês e diretórios partidários, sobre um possível 

beneficiamento nas contratações das obras públicas e serviços de engenharia 

realizadas pelo Governo do Estado, no período de 2008 a 20185. Um melhor 

entendimento da relação entre os agentes privados e agentes públicos tende a dar 

suporte na construção de mecanismos de controle, de modo a desestimular a prática 

de condutas ilícitas entre as duas partes.  

Para tanto serão realizadas estimações por meio do modelo empírico de 

Diferenças em Diferenças (DD), utilizando também o Pareamento por Escore de 

Propensão (Propensity Escore Matching - PSM), considerando as empresas 

contratadas pelo Governo do Estado nesse período, cujos dados contratuais foram 

obtidos por meio da plataforma Ceará Transparente, em conjunto com os dados de 

doações realizadas  nas eleições de 2010 e 2014, retirados do site do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) e com dados cadastrais das empresas, oriundos do site da 

Receita Federal.  

Este trabalho utilizou-se de análises quase-experimentais que permitem 

avaliar a causalidade entre as doações de campanhas e as contratações de obras e 

serviços de engenharia realizadas em nível estadual pelo Governo do Ceará. A 

hipótese a ser testada segue a mesma linha de grande parte da literatura de que as 

doações realizadas por empresas privadas resultam em benefícios contratuais com o 

setor público. A análise concentra-se na construção civil dado que, no Brasil, o setor 

 
3 https://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/resultados. 
4 http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-03/lava-jato-completa-cinco-anos-com-155-
pessoas-condenadas. 
5 Contratações de obras e serviços de engenharia realizadas até 31/10/2018. 



13 
 

destaca-se dentre os principais doadores privados, além do que o retorno buscado 

parece estar mais ligado ao ramo da construção civil, onde há vultosos contratos 

celebrados com o poder público (BOAS; HIDALGO; RICHARDSON, 2014). 

Atualmente, encontra-se em execução pelo Governo Federal 43.851 obras, 

correspondendo a um investimento de R$ 820,21 bilhões. Desse montante de obras, 

2.328 estão inseridas no Estado do Ceará, correspondendo a R$ 37,46 bilhões de 

recursos federais (PAINEL DE OBRAS, 2019). Em 2018 mais de 15% do orçamento 

estadual foi destinado a investimentos, correspondendo a um valor de R$ 3,9 bilhões 

a ser investido pelo Governo do Estado do Ceará; desse montante, 75% destinava-se 

a investimentos em obras públicas (Orçamento Anual, 2018). Nesse mesmo ano 

estavam em execução pelo Governo do Ceará 1.370 obras, com investimento de 

aproximadamente R$ 5,0 bilhões (PLATAFORMA CEARÁ TRANSPARENTE, 2018).  

Este trabalho está estruturado em cinco partes, que inclui além desta 

introdução, a revisão de literatura apresentada na seção 2; a seção 3 em que se 

apresenta a metodologia da pesquisa, onde são detalhadas a base de dados, a 

análise preliminar e a estratégia empírica; a seção 4 apresenta os resultados; e as 

conclusões do estudo são apresentadas na seção 5. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Mancuso (2015) sintetiza as principais descobertas dos trabalhos 

empíricos de três vertentes da literatura, dentre elas a que aborda a relação entre 

investimentos eleitorais e concessão de benefícios para os financiadores. O autor 

estabelece uma classificação para mapear os tipos de vantagem obtidos por doadores 

empresariais, dentre os quais destacamos:  empréstimos futuros, por meio de acesso 

a financiamento público; o recebimento de benefícios tributários, onde os 

financiadores recebem benefícios tributários referentes às contribuições sociais; 

obtenção de contratos com o governo, onde doadores corporativos obtém vantagens 

sobre o volume de contratações com o poder público, relação essa que será objeto 

de análise deste trabalho. 

Estudos realizados envolvendo doações de campanhas e retornos 

empresariais evidenciaram que as conexões entre políticos e empresas privadas 

promovem maior acesso ao financiamento público e têm um impacto significativo no 

valor da empresa, com a valorização de suas ações e retornos sobre o patrimônio 

líquido.  

Os estudos realizados por Faccio, Masulis e Mcconnell (2006) sugerem 

que, pelo menos em alguns países, as conexões políticas influenciam a alocação de 

capital por meio do mecanismo de assistência financeira quando as empresas 

conectadas enfrentam dificuldades econômicas. Os autores estimaram regressões 

logit transversais para determinar se as conexões políticas são significativas para 

explicar a probabilidade de ajudas governamentais para 450 empresas politicamente 

conectadas em 35 países, no período de 1997 a 2002. As evidências encontradas no 

estudo indicaram que as empresas conectadas politicamente tomam mais 

empréstimos e são socorridas com maior frequência que as empresas semelhantes 

sem conexões políticas, e ainda que empresas politicamente conectadas têm uma 

probabilidade desproporcional de serem socorridas quando o Fundo Monetário 

Internacional ou o Banco Mundial fornecem assistência financeira ao governo do local 

dessas empresas. 

Com objetivo de examinar a relação entre as contribuições de campanha e 

os retornos das ações em torno das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Shon 

(2010), por meio de modelo de regressão simples analisou os retornos das ações do 

total de empresas de capital aberto durante o período de 37 dias de recontagem da 
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Flórida. O período utilizado visou garantir a incerteza em relação ao resultado eleitoral, 

haja vista o período da recontagem da Flórida nas eleições presidenciais do ano 2000 

ter sido um período de incerteza quanto ao candidato que seria vitorioso, e essa 

indefinição ser importante para implementação da adequada metodologia de eventos.  

Dessa forma, o autor encontrou evidências de que mudanças inesperadas no poder 

político afetam o retorno das ações, e essa relação varia sistematicamente com a 

natureza das contribuições que as empresas e as indústrias fazem. As evidências 

sugeriram que as contribuições de US $ 1,889 milhões da indústria de petróleo e gás 

para a campanha de Bush traduziram um aumento no valor de mercado da indústria 

de aproximadamente US $ 103 bilhões. 

Com vistas a investigar o vínculo entre financiamento de campanha e 

favores políticos no Brasil, Claessens, Feijend e Laeven (2008), usando dados de 

doações de campanha nas eleições de 1998 e 2002 ao nível empresa-candidato, 

usando um painel de efeitos fixos para mitigar o risco de características não 

observadas distorcerem os resultados, encontraram evidência empírica de que as 

conexões políticas podem ter um impacto significativo no valor da empresa e no 

acesso ao financiamento bancário. Os resultados do estudo mostram que as 

empresas que fizeram maiores contribuições a deputados federais (eleitos) 

aumentaram substancialmente o acesso ao financiamento bancário em relação às 

demais, nos anos seguintes a cada eleição, bem como tiveram maiores retornos 

acionários, indicando que o acesso ao financiamento bancário é um canal importante 

por meio do qual as conexões políticas se realizam. Os estudos apontaram, ainda, 

que a extensão do crédito bancário preferencial às empresas contribuintes ocasionou 

custos para o país de pelo menos 0,2% do PIB por ano.  

Com dados sobre as doações para candidatos da Câmara dos Deputados, 

do Senado e da Presidência nas eleições brasileiras de 2006 e 2010, usando como 

variável de interesse o retorno anormal cumulativo à época da divulgação do resultado 

das eleições e o retorno sobre o patrimônio líquido no ano posterior a cada eleição, 

Davi e Portugal (2018), usando regressões de dados em painel através de mínimos 

quadrados ordinários e incluindo efeitos fixos de ano e setor das empresas, 

concluíram que empresas de capital aberto que realizaram doações tiveram suas 

ações valorizadas à época da divulgação do resultado das eleições, e retornos sobre 

o patrimônio líquido superiores no ano seguinte às eleições. Os dados mostraram que 

as doações aos candidatos vencedores ao senado foram as que mais impactaram 
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positivamente no retorno sobre o patrimônio líquido, gerando um aumento de 10,9% 

na rentabilidade; por outro lado as doações para os candidatos perdedores 

ocasionaram redução de 12% no retorno sobre o patrimônio líquido. 

Por meio de estudo de caso, Faccio (2006) desenvolveu pesquisa acerca 

de conexões políticas corporativas, utilizando um banco de dados com 20.202 

empresas de capital aberto em 47 países. A autora não incluiu em sua análise as 

contribuições para campanhas políticas ou pagamentos diretos (não revelados), como 

forma de conexão política. Ela define a empresa analisada como politicamente 

conectada se um de seus grandes acionistas ou diretores for membro do parlamento, 

ministro ou esteja intimamente relacionado a um político ou partido de alto escalão. O 

estudo concluiu que as conexões são particularmente comuns em países com níveis 

mais altos de corrupção, países que impõem restrição a investimentos estrangeiros e 

países com sistemas mais transparentes, sendo esse último efeito resultante, talvez, 

do maior acesso à informação nessas economias. Verificou ainda um aumento 

significativo no valor das empresas, e que empresas maiores exibem conexões com 

mais frequência. 

Os benefícios oriundos de doações de campanhas eleitorais não estão 

restritos ao financiamento público e valorização das empresas, estudos realizados 

apontam que tais benefícios podem ocorrer, também, por meio de contratações 

públicas, sendo evidenciado que as empresas doadoras tiveram aumentos 

substanciais no valor dos contratos com o governo.  

O direcionamento dos gastos públicos pode iniciar com a proposição 

orçamentária pelo Poder Executivo, onde pode sofrer alterações com a proposição de 

emendas por parte do legislativo (TOLIINI, 2009). Após a aprovação do orçamento e 

sua entrada em vigor, os legisladores atuam junto ao executivo, por meio de lobby, 

com vistas a beneficiar seus doadores com contrações públicas (BOAS; HIDALGO; 

RICHARDSON, 2014).  

Dado que as contratações de obras públicas devem observar o processo 

licitatório, o beneficiamento de determinada empresa poderia se dar por meio de três 

situações: i) a atuação de cartel de empresas doadoras de campanha (PORTER; 

ZONA, 1993), que pode se dar, por exemplo, pela divisão ou rodízio de contratos entre 

as empresas participantes do cartel, ou apresentação de propostas em consórcios de 

empresa; ii) direcionamento de licitação, por meio de restrição à competitividade 

(RUMBA; JASČIŠENS, 2009); iii) ambas as situações ao mesmo tempo. 
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Com o objetivo de investigar como as empresas doadoras obtém maior 

número de contratos com o poder público, considerando que a lei de licitações proíbe 

a adjudicação de contratos sem licitação, Pereira (2014), em tese de mestrado,  

desenvolveu um modelo econométrico com vistas a testar a existência de viés na 

contratação de obras públicas de forma a beneficiar as empresas doadoras de 

campanha no âmbito das licitações de obras públicas rodoviárias a cargo do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Com amostra de 

1107 contratos de obras rodoviárias no âmbito do DNIT, celebrados entre os anos de 

2007 e 2013, e dados de prestação de contas das eleições ocorridas nos anos de 

2010 e 2012, o modelo testou a variação de preço ou desconto ofertado nas licitações 

públicas em relação ao preço de referência da Administração.  

O resultado do estudo indicou que as licitações vencidas por empresas que 

fizeram doações de campanha apresentaram desconto inferior às licitações vencidas 

pelas empresas não doadoras, atingindo uma diferença de 1,5% em relação ao preço 

de referência, no caso das empresas que doaram aos candidatos à presidência da 

república; e ainda que empresas doadoras de campanha firmaram mais contratos com 

o poder público, sendo 12% dos contratos do DNIT, no período avaliado, celebrados 

com  empresas que fizeram doações aos candidatos ao cargo de presidente. Esses 

resultados, segundo o autor, podem ser explicados por meio da correlação positiva 

entre empresas doadoras e menor concorrência, ou seja, há menos licitantes nas 

licitações vencidas por empresas doadoras de campanha, o que pode ser resultado 

de restrição à competitividade nas licitações, ou ainda, devido a existência de cartel 

de empresas atuante nas obras públicas licitadas no âmbito do DNIT. Outra 

constatação de Pereira (2014) é que a distribuição de doações nos anos de 2010 e 

2012 praticamente não se alterou, o que pode indicar uma relação duradoura e estável 

entre empresas doadoras e políticos.  

Usando um conjunto de dados dos prefeitos italianos eleitos entre os anos 

de 1985 e 2010, combinado com dados sobre licitações de obras públicas sob 

responsabilidade de cada município entre 2000 e 2005, Coviello e Gagliarducci 

(2017), usando Regressão Descontinuada (RDD) e um quase-experimento, 

concluíram que a permanência de políticos no poder por longo período de tempo 

acarreta a deterioração sistemática no funcionamento das licitações, uma vez que foi 

observado um menor número de licitantes, maior custo das obras públicas, aumento 

na probabilidade de que a empresa vencedora tenha ligações políticas e que a mesma 
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empresa ganhe mais vezes. Esses achados evidenciam que a posse no cargo por um 

período maior aumenta a probabilidade de conluio entre prefeitos e contratados.  

A partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre doações de 

campanha de 2006 e de valores contratuais federais recebidos por empresas privadas  

extraídos do Portal da Transparência do Governo Federal, para os anos de 2004 a 

2006 e 2008 a 2010, Fonseca (2017) desenvolveu estudo com o objetivo de verificar 

duas questões: (i) se as empresas que doam para integrantes da coalizão governista 

recebem maiores recursos de contratos públicos federais e (ii) se as empresas 

recebem maiores valores contratuais antes de realizarem as doações para a 

campanha, ou se recebem recompensas após a eleição. Ao contrário de alguns 

estudos que diferenciam os candidatos a partir da natureza de seu partido, de 

esquerda e de direita, o autor defende que a fonte de comparação deve residir em 

empresas que doam ou não à coalizão governista, uma vez que o poder dos 

congressistas membros da coalizão sobre a alocação de contratos é maior que o 

poder dos congressistas pertencentes à oposição. Fonseca (2017), diferente de parte 

da literatura, cujos dados trabalhados envolvem apenas candidatos que recebem 

doações individuais diretamente, não negligenciou as doações dirigidas às 

organizações partidárias, pois essas, posteriormente, são redistribuídas entre os 

próprios candidatos.  

Os resultados desse estudo apontam que as empresas que doaram para 

os partidos da coalizão nas eleições de 2006 tiveram, em média, um retorno contratual 

mínimo de R$ 800 milhões a mais que os doadores da oposição, entretanto, as 

empresas que efetuaram doações para ambos os grupos, coalizão governista e 

oposição, receberam em média R$ 7 bilhões a mais em relação aos doadores 

exclusivos da oposição. Quanto ao tempo para o retorno do benefício oriundo das 

doações, o estudo aponta que, acordos, quando estabelecidos, são cumpridos antes 

das eleições. Entretanto, Fonseca (2017) salienta que não é possível desprezar a 

hipótese concorrente defendida pela literatura de que contribuições geram retornos 

contratuais no próximo mandato. 

Usando como base de dados as doações feitas na campanha para 

deputado federal nas eleições de 2006 e o conjunto dos gastos diretos do Governo 

Federal recebidos pelos doadores desses candidatos, de janeiro de 2008 a dezembro 

de 2010, Oliveira e Araújo (2013) utilizaram o método de  Regressão Descontinuada 

(RDD) para resolver os problemas de omissão de variáveis relevantes, viés de seleção 
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e estabelecimento do contrafatual adequado, considerando, ainda, como variável de 

tratamento o fato do ator político ter exercido ao menos um ano do mandato de 

deputado federal. O resultado obtido foi que exercer o mandato de deputado federal 

por ao menos um ano parece ter gerado, em média, maior valor de contratos públicos 

para os doadores de campanha dos candidatos, ao redor do ponto de corte. 

Boas, Hidalgo e Richardson (2014), usando dados do Brasil, 

desenvolveram estudos empregando Regressão Descontinuada (RDD) para estimar 

o efeito de uma vitória eleitoral nos contratos do governo para os doadores 

corporativos dos candidatos à Câmara dos Deputados. Os autores utilizaram 

informações do resultado das eleições para deputado federal em 2006; as 

características demográficas dos candidatos e das doações de campanha registradas 

para cada candidato; dados das empresas que fizeram doações de campanha, tais 

como ano de fundação, o código de classificação industrial e o estado em que a matriz 

está localizada; e os valores dos contratos do Governo Federal celerados com essas 

empresas doadoras no período de 2004 a 2010. O conjunto de dados incluiu 7.375 

empresas que fizeram doações para 1.504 candidatos ao cargo de deputado federal. 

Partindo do pressuposto de que os candidatos não controlam precisamente seus 

resultados eleitorais, os autores usam como tratamento o fato do deputado federal ser 

eleito ou não, comparando se esses pertencem ao partido do governo, da coalizão ou 

da oposição. Como variável dependente, os autores utilizam os contratos 

governamentais, uma vez que esses beneficiam, particularmente, as empresas que 

fizeram doações individuais aos candidatos. O valor médio dos contratos foi agregado 

por empresa contratada entre os anos de 2004 e 2006, anteriores à eleição de 2006 

e entre 2008 e 2010, período semelhante, mas que estava sob influência do novo 

congresso. 

Os resultados apresentados no estudo de Boas, Hidalgo e Richardson 

(2014) mostram que doações realizadas por empresas de obras públicas aos 

candidatos eleitos, nas eleições de 2006, ao cargo de deputado federal do partido no 

poder (Partido dos Trabalhadores – PT), trouxeram aumentos substanciais no valor 

dos contratos do governo com essas empresas, variando entre R$ 138.601,00 e R$ 

346.267,00 durante a legislatura subsequente, que corresponde de 14 a 39 vezes a 

média estimada de doações. Para os autores, em que pese o processo orçamentário 

ser anterior à concessão de contratos, há pouca dúvida de quem será contratado. 
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Também utilizando Regressão Descontinuada (RDD) e doações individuais 

para candidatos eleitos e não eleitos ao cargo de deputado estadual nas eleições de 

2006, Arvate, Barbosa e Fuzitani (2013) estimaram o retorno líquido esperado de uma 

doação de campanha em oito estados brasileiros. O resultado do estudo mostra que 

o retorno líquido médio esperado para as empresas doadoras, considerando todos os 

contratos, é alto e positivo, sendo que os retornos líquidos são maiores quando as 

empresas doadoras financiam os deputados dentro da coalizão eleitoral de um 

governador, do que os deputados fora dessa coalizão. 

Com o objetivo de examinar o impacto de doações eleitorais sobre um 

possível favorecimento em compras públicas, Silva, Almeida e Ramalho (2018) 

analisaram o papel do financiamento de campanhas eleitorais dos prefeitos e 

vereadores eleitos em 2004, 2008 e 2012 sobre os favorecimentos nos processos de 

compras públicas pelas empresas e prestadores de serviços que realizaram doações 

de campanha nas eleições municipais no Estado da Paraíba, entre anos de 2004 e 

2016. Diferente da literatura existente que adotou o método da Regressão 

Descontinuada (RDD) para verificar a relação entre doações de campanha e retornos 

contratuais, os autores usaram o método de Diferença em Diferença (DD) em seu 

estudo, sendo adotado como  grupo de tratamento as empresas que financiaram os 

candidatos a prefeitos e vereados eleitos em 2004, 2008 e 2012 e que, ao mesmo 

tempo, possuíam contratos de compras e serviços com o respectivo município após 

os resultados eleitorais, e como grupo de controle as empresas que fizeram doações 

a candidatos que não lograram êxito nas eleições, mas que tinham contratos com o 

poder público. Como variável de resultado os autores utilizaram o montante do valor 

empenhado dos contratos públicos por empresas e prestadores de serviços durante 

o quadriênio referente ao mandato dos candidatos eleitos. 

Silva, Almeida e Ramalho (2018) ponderam que a decisão das empresas 

entre doar, ou não, em campanhas eleitorais pode determinar um viés de seleção, 

uma vez que o que determina as doações não é um fator exógeno ao modelo. Dessa 

forma, com vistas a corrigir o viés de autosseleção, foi feito um recorte amostral 

apenas para os doadores de campanhas, sendo a única diferença entre elas o 

resultado do candidato financiado nas eleições, se eleito ou não. 

Os resultados encontrados pelos autores validam a hipótese de que os 

financiamentos de campanhas políticas por empresas privadas geram um retorno para 

os doadores de candidatos eleitos, em média, de 42% nos valores contratados, sendo 
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essa taxa de retorno maior para as empresas do que para os prestadores de serviços. 

O estudo indicou, ainda, que os maiores retornos foram para as empresas que fizeram 

doações para os candidatos eleitos ao poder executivo, indo de encontro às 

evidências já publicadas para o Brasil, que indicam que as doações destinadas aos 

candidatos para cargos legislativos resultam em maiores benefícios para as 

financiadoras. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 Base de dados 

 

Os dados do presente estudo foram obtidos na base de dados dos 

contratos do Governo do Estado do Ceará disponível na plataforma Ceará 

Transparente; na prestação de contas das eleições de 2010 e 2014, especificamente 

na base  “consulta aos doadores e fornecedores de campanha de candidatos” e na 

base de divulgação dos candidatos, onde consta o resultado pós-eleição, ambas 

publicadas no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  

Foram reunidos dados de 1.218 contratos de obras e serviços de 

engenharia com valores acima de R$1,5 milhões, celebrados no período de 2008 a 

2018 com 278 empresas, cujos dados cadastrais relativos ao tempo de atuação no 

mercado, atividade econômica e porte foram obtidos da Receita Federal. Do universo 

das empresas contratadas foi verificado, no site do TSE, quais delas fizeram doações 

para comitês partidários e candidatos individuais que concorreram no Estado do 

Ceará aos cargos do executivo, legislativo estadual e legislativo federal nas eleições 

gerais de 2010 e 2014. As informações quanto às doações realizadas pelas empresas 

contratadas foram adicionadas à base de 1.218 contratos, separadas em empresas 

doadoras ou não, e se as doações foram para candidatos eleitos ou não. Quanto às 

doações destinadas para comitês partidários, foram consideradas doações para 

candidatos eleitos quando o partido pertencia a coligação do governador eleito em 

cada período. 

Os fatores determinantes para escolha dos contratos acima de R$ 1,5 

milhões partem da definição de obra e serviço de engenharia, a qual estabelece a 

necessidade de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de 

profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/19666, dessa 

forma, excluiu-se os contratos de pequeno valor, uma vez que essas obras e serviços 

não necessitam de acompanhamento do profissional de engenharia. Outro ponto 

considerado é que esse valor corresponde ao limite mínimo7 da modalidade de 

licitação concorrência, caraterizada pelo formalismo mais acentuado e uma 

publicidade mais ampla, o que se traduz na participação de todos quantos estiverem 

 
6 OT - IBR 02/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP 
7 A partir do Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018 o valor passou a ser de R$ 3,3 milhões. 
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interessados na contratação. Dessa forma, contratos com valores acima de R$ 1,5 

milhões pressupõem obras com maiores especificidades, que requerem planejamento 

e maior acompanhamento de profissional de engenharia, além de selecionar 

empresas que apresentam características aproximadas, em termos de capacidade 

técnica e financeira. Ressalta-se, ainda, que os contratos selecionados acima desse 

valor correspondem a mais de 93% de todo o valor contratado com obras e serviços 

de engenharia pelo Estado do Ceará entre os anos de 2008 e 2018. 

O período da celebração dos contratos de obras e serviços de engenharia 

se limitou a iniciar em 2008 pelo fato de que o Portal da Transparência, hoje 

denominado Ceará Transparente, embora tenha sido criado em 2007 só veio a 

disponibilizar dados contratuais de obras públicas mais consistentes a partir do ano 

de 2008.  

 

3.2 Análise preliminar dos dados 

 

Com objetivo de dar uma visão mais abrangente do comportamento das 

doações e contratações, nesta análise preliminar foram utilizados todos os dados 

obtidos relacionados às eleições de 2010 e 2014. Os dados contratuais das obras e 

serviços de engenharia foram cruzados com os dados cadastrais das empresas 

contratadas e com os dados das doações realizadas nas campanhas eleitorais de 

2010 e 2014, resultando em um painel longitudinal composto de 1.218 contratos 

celebrados com 278 empresas.  

Na Tabela 1 são apresentados os dados referentes às doações realizadas 

para candidatos eleitos e não eleitos, sendo consideradas as doações destinadas a 

comitês e diretórios partidários da coligação do governador eleito como doações para 

eleitos. Constatou-se que das 72 empresas contratadas pelo Governo do Estado que 

fizeram doações nas eleições de 2010 e 2014, 23 delas fizeram doações nos dois 

períodos. Do total de empresas doadoras, 64 fizeram doações para candidatos que 

foram eleitos no pleito. Observou-se que das 26 empresas que fizeram doações para 

candidatos não eleitos, 18 também fizeram doações para eleitos, o que corresponde 

a um percentual de 69% da amostra de doadoras para não eleitos. Nessa linha, há 

indícios de que as empresas buscam efetuar doações para candidatos com maiores 

chances de vitória.  
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Em que pese ter havido uma redução do número de empresas doadoras 

para candidatos eleitos entre as duas eleições, observou-se uma continuidade dessas 

doações, uma vez que 59% das empresas que doaram em 2014 já haviam sido 

doadoras nas eleições de 2010. Já em relação ao total das empresas que fizeram 

doações para candidatos não eleitos, somente 36% das empresas que doaram em 

2014 doaram também em 2010 para candidatos não eleitos.  

A maior concentração de empresas doadoras ocorreu na eleição de 2010, 

atingindo o patamar de 56 empresas, das quais 50 fizeram doações para candidatos 

eleitos e 17 para não eleitos, sendo que 65% dessas empresas também fizeram 

doações para candidatos eleitos. 

Observa-se na Tabela 1 que o valor médio doado pelas 72 empresas, nas 

duas eleições consideradas, é de R$ 440.727,72, com desvio padrão de R$ 

1.059.418, sendo que os candidatos do pleito de 2014 obtiveram maior valor médio 

de doações, R$429.079,08. Em uma primeira análise, tem-se que em média o valor 

doado para candidatos eleitos, R$ 425.260,83, é superior aos não eleitos, R$ 

173.680,88, sendo a maior concentração para candidatos eleitos em 2014, com valor 

médio de R$ 439.275,42. Já em relação às doações para candidatos não eleitos, a 

maior concentração ocorreu em 2010, com valor médio de R$ 159.842,53. No entanto, 

o teste de igualdade de médias indicou que não existe diferença estatística entre a 

médias dos valores doados para candidatos eleitos e para candidatos não eleitos. 

Quando observamos a preferência de doações para os cargos eletivos, 

verifica-se que não há uma constância entre os períodos eleitorais de 2010 e 2014, 

sendo as maiores doações em média feitas para comitês e diretórios partidários da 

coligação dos governadores eleitos. Do mesmo modo, a preferência de doações para 

candidatos de mesmo cargo não se mantém constante entre doadores de não eleitos 

nas duas eleições.  

Por fim observa-se que as empresas contratadas pelo Governo, com 

valores contratuais definidos neste trabalho, não realizaram doações diretamente para 

candidatos individuais que concorreram à vaga para o executivo estadual nas eleições 

de 2010, tais doações ocorreram por meio de comitês e diretórios partidários. No 

período eleitoral de 2014 observa-se que as empresas com alguma conexão política, 

mensurada por meio de contratos de obras públicas acima de R$1,5 milhões, não 

realizaram doações para candidatos que concorreram à vaga com o governador eleito, 

tão pouco doaram para partidos fora da coligação desse governador.  
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Tabela 1 – Doações Realizadas - Média, Desvio Padrão e Número de Observações 
(Empresas)  

Valor 
Doação 

(R$) 

Período Eleitoral 
Total 

2010 2014 

Candidato 
Doações Doações Doações 

Eleitos 
Não 

Eleitos 
Eleitos 

Não 
Eleitos 

Eleitos 
Não 

Eleitos 
Executivo 
Estadual 

0,00 0,00 248.035,25 0,00 248.035,25 0,00 
0 0 271.863 0 271.863 0 
0 0 18 0 18 0 

Legislativo 
Estadual 

68.134,69 54.155,47 279.632,94 118.414,86 129.922,75 97.070,81 
58.488 26.832 244.662 107.985 204.372 84.951 

32 9 8 9 34 16 
Legislativo 
Federal 

155.023,01 49.586,87 112.920,46 122.107,68 167.290,48 98.058,04 
101.696 33.067 144.784 200.713 189.575 165.389 

15 5 12 6 22 10 
Comitês e 
Diretórios 
Partidários 

370.253,97 330.331,58 625.360,09 0,00 505.320,50 330.331,58 
537.061 689.160 1.100.342 0 865.114 689.160 

21 6 11 0 29 6 
 245.619,77 159.842,53 439.285,42 128.455,70 425.260,83 173.680,88 

460.920 428.633 932.585 175.890 906.132 400.648 
50 17 34 14 64 26 

Valor 
Doações 267.827,00  429.079,08  440.727,72 

 

Desvio 
Padrão 668.372  79.832  1.059.418 

 

Nº de 
Empresas 56  39  72 

 

Fonte: Elaboração própria 
Notas: Eleições 2010: Das 17 empresas que doaram para Candidatos Não Eleitos, 11 doaram para 
Eleitos, independente do cargo; Das 9 empresas que doaram para Legislativo Estadual Não Eleito, 4 
doaram para Candidatos Eleitos do mesmo cargo; Das 5 empresas que doaram para Legislativo 
Federal Não Eleito, 2 doaram para Candidatos Eleitos do mesmo cargo; Das 6 empresas que doaram 
para partidos da coligação do Governador Não Eleito, 3 doaram para partidos da coligação do 
Governador Eleito. Eleições 2014: Das 14 empresas que doaram para Candidatos Não Eleitos, 9 
doaram para Eleitos, independente do cargo; Das 9 empresas que doaram para Legislativo Estadual 
Não Eleito, 4 doaram para Candidatos Eleitos do mesmo cargo; Das 6 empresas que doaram para 
Legislativo Federal Não Eleito, 2 doaram para Candidatos Eleitos do mesmo cargo.   

 

A Tabela 2 apresenta os dados relacionados às contratações de obras 

públicas e serviços de engenharia, com valores acima de R$ 1,5 milhões8, celebradas 

com empresas doadoras e não doadoras. Na tabela são apresentados a média dos 

valores contratados com as empresas, o desvio padrão, o número de contratos 

celebrados e o número de empresas contratadas, em períodos que antecedem e 

sucedem cada eleição.  

 
8 Foi feita a correção monetárias das doações e valores contratados para outubro de 2018, por meio 
do Índice Nacional da Construção Civil - INCC-M 
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Observou-se que dos 539 contratos celebrados com empresas doadoras 

no período de 2008 a 2018, 114 foram celebrados no período de 2011 e 2014 com 18 

empresas que fizeram doações nas duas eleições. Nesse mesmo período foram 

celebrados 173 contratos com 86 empresas que não realizaram doações em nenhum 

dos pleitos. Observa-se continuidade na contratação das empresas doadoras antes e 

após as eleições, tendo em vista que 90% das empresas contratadas no quadriênio 

posterior às eleições de 2010 já tinham contrato com o Governo Estadual antes dessa 

eleição. Esse percentual tem uma leve queda para 85% quando comparamos a 

quantidade de empresas contratadas após e antes a eleição de 2014. Quando 

observamos as empresas não doadoras, verificamos que o percentual de empresas 

contratadas antes e após as eleições é bem inferior, chegando ao patamar de 43% e 

45% nas eleições de 2010 e 2014, respectivamente. 

As evidências apresentadas na Tabela 2 apontam que o grupo que 

financiou as campanhas eleitorais nos pleitos considerados obteve, em média, volume 

de contratações bem superior, com valor médio de R$ 130.710.142,45, quando 

comparado ao grupo que não realizou doações nessas eleições, cujo valor médio 

contratado foi de R$ 32.891.080,48. Ressalta-se que o teste de igualdade de médias 

indicou que, estatisticamente, os valores contratados com empresas que fizeram 

doações são maiores do que os contratados com aquelas que não doaram. 

Entre os contratos celebrados somente com empresas doadoras, 

observamos que as empresas que realizaram doações para candidatos eleitos 

obtiveram vantagem em relação às empresas que doaram para candidatos não 

eleitos, cujos valores contratuais foram em média de R$ 141.478.980,90 e R$ 

43.290.326,26, respectivamente.  

O teste de igualdade de médias indicou que, estatisticamente, realmente 

os valores dos contratos são maiores com as empresas que realizaram doações para 

candidatos eleitos. Destaca-se que somente oito (08), do total de empresas doadoras, 

fizeram doações apenas para candidatos não eleitos, o que representa um percentual 

de 11%. 
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Tabela 2 – Valores Contratuais - Média, Desvio Padrão e Número de Observações (Contratos e Empresas) 

Valor 
Contrato 

(R$) 

Eleições 2010 Eleições 2014 Total 

Doadores Não Doadores Doadores Não Doadores Doadores 
Não 

Doadores 
2008-2010 2011-2014 2008-2010 2011-2014 2011-2014 2015-2018 2011-2014 2015-2018 2008-2018 2008-2018 

Valor 
Contrato 73.569.302,43 70.229.664,33 23.552.992,35 30.174.933,37 97.526.085,20 69.871.883,56 25.677.743,85 14.367.430,03 130.710.142,45 32.891.080,48 
Desvio 
Padrão 110.351.625 89.364.779 37.496.216 56.108.737 102.603.023 92.890.746 45.910.031 15.526.240 195.077.238 53.240.528 
Nº de 
Contratos 192 163 231 226 167 131 222 275 539 781 
Nº de 
Empresas 51 40 117 99 31 27 108 109 72 245 

Candidato 

Eleições 2010 Eleições 2014 Total 

Doadores Eleitos Doadores Não Eleitos Doadores Eleitos Doadores Não Eleitos 
Doadores 

Eleitos 

Doadores 
Não 

Eleitos 
2008-2010 2011-2014 2008-2010 2011-2014 2011-2014 2015-2018 2011-2014 2015-2018 2008-2018 2008-2018 

Executivo 
Estadual 

0,00 0,00 0,00 0,00 94.283.657,43 93.729.180,47 0,00 0,00 165.926.296,79 0,00 
0 0 0 0 87.906.137 107.781.449 0 0 178.604.238 0 
0 0 0 0 93 84 0 0 177 0 
0 0 0 0 16 14 0 0 17 0 

Legislativo 
Estadual 

74.791.844,21 78.156.887,97 48.230.051,59 3.867.164,76 111.522.207,64 99.406.064,59 63.443.194,91 49.698.565,52 132.538.096,38 47.283.300,24 
126.971.341 101.185.880 - 1.165.687 129.521.711 175.689.939 70.567.980 - 219.718.547 67.924.403 

108 94 5 4 26 24 20 7 230 36 
29 21 1 3 6 4 2 1 32 5 

Legislativo 
Federal 

128.928.275,55 104.507.115,64 21.949.881,40 78.870.495,67 166.926.033,12 145.282.172,35 0,00 6.433.691,31 229.316.616,92 36.635.369,68 
163.480.167 113.012.284 11.182.400 43.974.764 118.111.625 91.472.407 0 - 218.975.458 38.634.258 

61 29 4 11 50 55 0 4 189 9 
15 9 3 2 9 7 0 1 22 3 

Continua 
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Conclusão 
Tabela 2 – Valores Contratuais - Média, Desvio Padrão e Número de Observações (Contratos e Empresas) 

Candidato 

Eleições 2010 Eleições 2014 Total 

Doadores Eleitos Doadores Não Eleitos Doadores Eleitos Doadores Não Eleitos 
Doadores 

Eleitos 

Doadores 
Não 

Eleitos 
2008-2010 2011-2014 2008-2010 2011-2014 2011-2014 2015-2018 2011-2014 2015-2018 2008-2018 2008-2018 

Comitês e 
Diretórios 
Partidários 

126.186.020,76 98.022.161,70 23.302.077,08 0,00 98.724.093,99 43.095.199,64 0,00 0,00 187.675.323,10 23.302.077,08 
153.150.964 100.155.933 - 0 122.981.681 48.428.752 0 0 197.013.166 - 

85 72 1 0 29 25 0 0 203 1 
19 17 1 0 8 7 0 0 27 1 

Valor 
Contrato 77.403.292,09 75.424.116,79 28.519.923,94 33.868.497,12 99.876.629,36 73.216.343,97 63.443.194,91 28.066.128,42 141.478.980,90 43.290.326,28 
Desvio 
Padrão 114.141.152 93.181.407 16.000.809 46.602.299 104.941.830 95.663.245 70.567.980 30.592.886 203.445.004 55.616.922 
Nº de 
Contratos 183 148 9 15 147 120 20 11 493 45 
Nº de 
Empresas 47 35 4 5 29 25 2 2 64 8 

Fonte: Elaboração própria   
Notas: Doadores Eleitos: empresas que doaram para candidatos eleitos, incluindo as que também  fizeram doações para candidatos não eleitos. / Executivo 
Estadual: empresas que doaram para Executivo Estadual Eleito, independente de terem doado para outros cargos/comitês. / Executivo Estadual: empresas 
que doaram para Executivo Estadual Eleito, independente de terem doado para outros cargos/comitês. / Legislativo Estadual: empresas que doaram para 
Deputados Estaduais Eleitos, independente de terem doado para outros cargos/comitês. / Legislativo Federal: empresas que doaram para Deputados Federais 
e Senador Eleitos, independente de terem doado para outros cargos/comitês. / Comitês e Diretórios Partidários: empresas que fizeram doações aos partidos 
da Coligação do Governador Eleito. / Doadores Não Eleitos: empresas que doaram apenas para Candidatos Não Eleitos. / Executivo Estadual: empresas 
que doaram apenas para Executivo Estadual Não Eleito, independente de terem doado para outros cargos/comitês. / Legislativo Estadual: empresas que 
doaram apenas para Deputados Estaduais Não Eleitos, independente de terem doado para outros cargos/comitês. / Legislativo Federal: empresas que doaram 
apenas para Deputados Federais e Senador Não Eleitos, independente de terem doado para outros cargos/comitês. 
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Em relação aos valores médios contratados com doadores a candidatos 

individuais, comitês e diretórios partidários, observa-se que em média o maior valor 

contratado, R$ 229.316.616,92, foi com empresas doadoras para candidatos eleitos 

ao Legislativo Federal, destacando-se os contratos celebrados nos quatro anos que 

antecederam as eleições de 2014, R$ 166.926.033,12. Entre as empresas que 

doaram para candidatos não eleitos, as que tiveram maior volume contratual doaram 

para os candidatos ao Legislativo Estadual.  

Por fim, quanto ao comportamento do volume contratado ao longo dos 

períodos, observa-se que o volume contratado com as empresas doadoras para 

candidatos eleitos é superior no período que antecede as duas eleições.  

Comportamento semelhante ocorre com os contratos celebrados com doadores para 

candidatos não eleitos e empresas não doadoras, onde o maior volume contratual 

ocorre no período posterior às eleições de 2010 e no quadriênio que antecede as 

eleições de 2014. 

 

3.3 Estratégia empírica 

 

A pergunta de partida levantada por esta pesquisa é se as empresas 

contratadas pelo Estado do Ceará, com valores de contratos acima de R$ 1,5 milhões, 

que realizaram doações para candidatos eleitos nas campanhas de 2010 e 2014 

obtiveram benefícios em termos de volumes contratuais. Para tanto será utilizado o 

método Diferenças em Diferenças, que consiste em comparar o antes e o depois de 

um grupo que recebeu o tratamento específico e um grupo idêntico, ou o mais próximo 

possível, que não recebeu o tratamento, e ainda a metodologia de Diferenças em 

Diferenças com Pareamento por Escore de Propensão (Propensity Escore Matching - 

PSM). A variável de resultado da análise será o montante do valor dos contratos 

públicos de obras e serviços de engenharia celebrados com as empresas durante o 

período de 2008 a 2018, e a variável de tratamento os doadores para candidatos 

eleitos, haja vista que políticos eleitos, quer seja no legislativo, quer seja para o 

executivo, têm maior influência nas decisões de investimentos em obras públicas. 

A literatura aponta que a utilização de metodologias de avaliação de 

tratamento enfrenta três tipos de vieses: o viés de seleção, que decorre de 

características não observáveis que influenciam tanto  a variável de resultado como o 

tratamento; o viés decorrente de características observáveis e o viés de ausência de 
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suporte comum (HECKMAN; ICHIMURA; SMITH; TODD, 1998). A presença desses 

tipos de vieses pode levar a conclusões imprecisas, com resultados sub ou 

superestimados ou ainda com impactos estimados indevidamente, indicando variáveis 

estatisticamente significantes, quando na verdade não o são, ou caso contrário 

(GONÇALVES; SALGUEIRO; KERN; SOUZA, 2011). Assim, com a utilização do 

método DD e do PSM pretende-se contornar tais inconsistências. 

Para as estimações do presente estudo será utilizado um grupo de 

tratamento formado pelas empresas contratadas pelo Governo do Estado que fizeram 

doações para candidatos eleitos (Doadores Eleitos) e três grupos de controle, um 

formado pelas empresas que fizeram doações para candidatos não eleitos (Doadores 

Não Eleitos) e dois formados pelo primeiro grupo somado às empresas que não 

realizaram doações, mas que foram contratadas pelo Governo (Doadores Não Eleitos 

+ Não Doadores), conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Grupo de Tratamento x Grupo de Controle 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A Especificação 1 utilizará como controle o grupo formado por empresas 

que financiaram candidatos não eleitos, de modo a contornar o viés de autosseleção 

oriundo da decisão da empresa de doar ou não, uma vez que o modelo de DD não 

consegue lidar com características não observáveis que podem variar ao longo do 

tempo. Dessa forma, nessa Especificação os grupos de tratamento e controle são 

compostos por empresas que fizeram doações, diferindo apenas o destinatário da 

doação, se candidato eleito ou não.  

As Especificações 2 e 3 visam analisar o efeito das doações sobre o volume 

de contratações utilizando como grupo de controle as empresas que fizeram doações 
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para candidatos não eleitos somadas às que não realizaram doações. Nessas 

especificações não será controlado o viés de autosseleção relacionado a 

características não observáveis que não são constantes no tempo, a exemplo do 

alinhamento político entre as empresas e o governo, que podem influenciar na decisão 

de realizar, ou não, doações. Esses fatores poderão ocasionar equívocos de medição 

nessas estimações, superestimando ou subestimando os resultados.  

A diferença dessas estimações está no fato de que a Especificação 3 irá 

utilizar a metodologia de Diferenças em Diferenças com Pareamento por Escore de 

Propensão (Propensity Escore Matching - PSM). O uso do PSM objetiva minimizar os 

vieses provenientes da distribuição de características observáveis e de ausência de 

suporte comum, uma vez que permite parear as empresas do grupo de controle com 

as empresas tratadas com base nas características observáveis no período anterior 

ao tratamento. Assim, a partir dessa sub amostra de não tratados selecionada pelo 

PSM, será estimado o efeito médio do tratamento sobre os tratados através do método 

DD.  

Mesmo ciente da fragilidade dos resultados das estimações das 

Especificações 2 e 3, optou-se por fazer essas Especificações com intuito de 

aumentar o número de observações do grupo de controle, uma vez que o número de 

empresas que realizaram doações para candidatos não eleitos é bem reduzido. Dessa 

forma, mesmo devendo ser cautelosos com os resultados dessas estimações, será 

possível ter entendimento do efeito do tratamento sobre os tratados e o 

comportamento das variáveis nas estimações.  

A análise das estimações será restrita às eleições de 2010 devido a 

reduzida quantidade de dados relacionadas às eleições de 2014, isso quer dizer que 

poucas empresas mantiveram contratos celebrados antes e depois das eleições de 

2014, especialmente o grupo de controle formado por doadores a candidatos não 

eleitos, que apresentou apenas uma observação. Nesse sentido, em que pese se 

esperar que os resultados não sejam contrários aos obtidos nas estimações relativas 

às eleições de 2010, esses resultados serão muito fracos. Ainda assim serão 

realizadas as estimações para o período de 2014, sendo os resultados apresentados 

no Apêndice B.  
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3.3.1 O estimador de Diferenças em Diferenças – DD 

 

O fundamento do modelo DD consiste em estimar o impacto de uma 

intervenção pela comparação das variações observadas no resultado de interesse 

para os grupos de tratamento e controle. A principal hipótese do método é que a 

trajetória temporal da variável de resultado para o grupo de controle represente o que 

ocorreria com o grupo tratado caso não houvesse o tratamento. 

A estimação do modelo empírico de DD será realizada por meio do modelo 

econométrico: 
 

𝑦𝑖𝑡 = X𝑖𝑡α + 𝛽 𝑇𝑡 + 𝛽  D𝑖+ 𝛽 𝑇𝑡 D𝑖 + ε𝑖𝑡 
 

onde: 

𝑦𝑖𝑡 é o log do valor do conjunto dos contratos de obras públicas e serviços de 

engenharia firmados com as empresas (VAL), 𝑖, no período de tempo 𝑡, (2008-2010, 

2011-2014 e 2015-2018);  

X𝑖𝑡 são as variáveis explicativas que podem afetar a variável de resultado, aqui 

consideradas o prazo do contrato (PCTR), o tipo de obra (ROD, EDIF, HID, SAN, 

PORT), a experiência (EXP) e o porte da empresa (PORTE); 

𝛽  é um coeficiente que captura a tendência temporal dos valores de contratos; 

𝛽  captura a diferença nos valores de contrato entre os grupos de tratamento e de 

controle e; 

𝛽  representa o impacto da interação entre 𝑇 e D, ou seja, mensura o efeito da doação 

para candidatos eleitos (DOA) nos pleitos de 2010 e 2014 sobre os valores 

contratados junto às empresas doadoras no período pós-eleição. 

 

Quadro 1 – Descrição das Variáveis do Modelo 
Variável Descrição 

VAL Variável de resultado do modelo. Corresponde ao conjunto dos 
contratos firmados por empresa 

T Variável Dummy que identifica com 1 se o contrato foi assinado após a 
eleição, e 0 caso contrário. 

DOA Variável Dummy que identifica com 1 se as empresas contratadas 
fizeram doações para candidatos eleitos, e 0 caso contrário. 

PCTR É o prazo médio, em dias, dos contratos firmados por empresa 
ROD Variável Dummy que identifica com 1 se a obra é rodoviária 
EDIF Variável Dummy que identifica com 1 se a obra é de edificações 
HID Variável Dummy que identifica com 1 se a obra é hídrica 

Continua 
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Conclusão 
Quadro 1 – Descrição das Variáveis do Modelo 

Variável Descrição 
SAN Variável Dummy que identifica com 1 se a obra é de saneamento 
PORT Variável Dummy que identifica com 1 se a obra é portuária 
EXP Corresponde, em anos, ao tempo médio de atuação da empresa à 

época do contrato 
PORTE Variável Dummy que identifica com 1 se a empresa é de grande porte 
Fonte: Elaboração própria 

 

3.3.2 O método de pareamento com escore de propensão – PSM (Propensity 

Score Matching) 

 

O método de pareamento procura identificar nos grupos de tratamento e 

controle indivíduos, aqui consideradas empresas contratadas pelo Governo, com 

características observáveis parecidas e a partir daí comparar os desempenhos dessas 

empresas. Para realizar o pareamento será utilizado o escore de propensão, que 

consiste na probabilidade predita de determinada empresa receber o tratamento, 

neste estudo fazer doação para candidato eleito, dadas suas características 

observáveis (ROSENBAUM; RUBIN, 1983).  

Para implementação do PSM será utilizado o modelo logit; o pareamento 

será feito por meio método de Kernel, que pondera as observações do grupo de 

controle conforme escore de propensão baseado no Kernel de uma distribuição 

normal, e como variáveis observáveis serão utilizadas o valor contratado com a 

empresa no período que antecede a eleição, dummys do tipo de obra, dummys da 

secretaria contratante, a experiência e porte da empresa contratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

4 RESULTADOS 

 

Conforme explicitado na seção anterior, para a Especificação 3, cujo de 

grupo de controle é formado por empresas que realizaram doações para candidatos 

não eleitos e empresas que não realizaram doações, foi utilizada a metodologia de 

Diferenças em Diferenças com Pareamento por Escore de Propensão. Dessa forma, 

inicialmente será apresentado o resultado do pareamento e posteriormente os 

resultados das estimações realizadas.  

 

4.1 Ajuste no pareamento 

 

A Tabela 3 apresenta o resultado do modelo de escolha discreta logit 

utilizado para calcular o escore de propensão referente à Especificação 3. Dessa 

tabela pode-se inferir que o sinal positivo do coeficiente associado à variável 

explicativa pré-tratamento indica que a probabilidade de doação aumenta entre as 

empresas com maior volume financeiro de contratos. Dessa forma, as empresas com 

maiores contratos de obras públicas antes das eleições de 2010 apresentavam maior 

possibilidade de realizar doações nessa campanha eleitoral.  

Os Gráficos 1 e 2 apresentam a qualidade do pareamento, onde se observa 

que foi efetivo. De acordo com o Teste de Médias, apresentado no Apêndice A, houve 

redução do pseudo R2, o viés das observáveis diminuiu na maioria dos casos e mesmo 

nos casos em que houve aumento, o teste não rejeitou a hipótese nula de que as 

médias são iguais. 

 

Tabela 3 – Resultado do modelo logit  
Doação Coeficiente Erro Padrão z p-valor 

VAL2008-2010 0,870 0,320 2,720 0,007 
EXP 0,004 0,037 0,120 0,903 
PORTE 1,147 0,831 1,380 0,167 
PORT 22,784 1349,280 0,020 0,987 
EDIF 3,342 1,962 1,700 0,089 
ROD 23,043 1349,281 0,020 0,986 
HID 1,758 2,491 0,710 0,480 
SAN 4,376 2,611 1,680 0,094 
SEINFRA -20,014 1349,277 -0,010 0,988 
SEC_EDUC 0,037 0,996 0,040 0,971 
SEC_CIDADES 0,699 1,224 0,570 0,568 

Continua 
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Fonte: Elaboração própria 
Notas: Secretarias contratantes: SEINFRA – Secretaria da Infraestrutura; SEC_EDUC – Secretaria da 
Educação; SEC_CIDADES – Secretaria das Cidades; SEJUS – Secretaria da Justiça; SEC_HIDRICOS 
– Secretaria de Recursos Hídricos; SEC_TURISMO – Secretaria do Turismo 

 

Gráfico 1 – Pareamento 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 

 

Gráfico 2 – PSM antes e após o pareamento 

  
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 
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Conclusão 
Tabela 3 – Resultado do modelo logit  

Doação Coeficiente Erro Padrão z p-valor 
SEJUS -1,537 1,468 -1,050 0,295 
SEC_HIDRICOS -0,312 2,123 -0,150 0,883 
SEC_TURISMO -1,956 1,155 -1,690 0,090 
Constante -19,599 6,249 -3,140 0,002 
Pseudo R2               =  0,31       
P-VALOR  likelihood ratio chi square test = 0,002 
Nº de Observações = 79       

PORTE 

EXP 

VAL2008-2010 

PORT 
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4.2 Resultado das estimações 

 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados do impacto das doações 

realizadas na campanha eleitoral de 2010 pelas empresas contratadas pelo Governo 

do Estado do Ceará, no período de 2008 a 2014, para execução de obras e serviços 

de engenharia, cujos valores contratados foram acima de R$ 1,5 milhões.  

Inicialmente ressalta-se a peculiaridade da base de dados da pesquisa, 

uma vez que foi observado que no Estado do Ceará as doações se concentram em 

um pequeno número de empresas contratadas, sendo esse número bastante reduzido 

em relação às empresas que realizaram doações para candidatos não eleitos. Nesse 

sentido, mesmo ciente de que os resultados poderão não ser robustos, será possível 

ter noção do efeito do tratamento sobre os tratados e o comportamento das variáveis 

nas estimações.      

O resultado na Especificação 1 apresenta o efeito da doação para 

candidatos eleitos considerando como grupo de controle as empresas que realizaram 

doações para candidatos não eleitos. O sinal positivo do efeito do tratamento sobre 

os tratados está conforme a hipótese pré-estabelecida, e evidenciada por Boas, 

Hidalgo e Richardson (2014), Arvate, Barbosa e Fuzitani (2013) e Silva, Almeida e 

Ramalho (2018), de que as doações influenciam o volume contratado com as 

empresas doadoras para candidatos eleitos. No entanto, observa-se que esse efeito 

não foi estatisticamente significante, o que possivelmente pode ser explicado pelo 

pequeno número de observações do grupo de controle. Nessa Especificação 1 

apenas três (03) empresas que doaram para candidatos não eleitos mantiveram 

contratos antes e depois da eleição de 2010.  

Percebe-se também que o pouco número de observações ocasionou 

desvios padrões elevados, fato que pode explicar muitas variáveis insignificantes do 

ponto de vista estatístico. Da estimação pode-se inferir que, com tudo o mais 

constante, o fato de se executar obras rodoviárias aumenta o valor contratado, o que 

vai ao encontro da hipótese pré-estabelecida, uma vez que esse tipo de obra requer 

grandes investimentos.  

Na Especificação 2 é apresentado o resultado da estimação do efeito do 

tratamento sobre os tratados, sendo considerado como grupo de controle as 

empresas que fizeram doações para candidatos não eleitos somadas às que não 

fizeram doações. Conforme foi argumentado na seção empírica, optou-se por utilizar 
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esse grupo de controle como forma de aumentar o número de observações, dado que 

o número de empresas que fizeram doações para candidatos não eleitos com 

contratos antes e depois da eleição de 2010 é muito reduzido.  

 

Tabela 4 – Efeito de doar para candidatos eleitos sobre os valores contratados 

Variável 
Especificação 

1 
Especificação 

2 
Especificação 

3 
T -0,696 0,069 0,029 
 0,872 0,179 0,186 
 0,425 0,701 0,876 
DOA 0,135 0,580 -0,038 
 0,456 0,306 0,241 
 0,768 0,058 0,876 
tt 0,703 -0,025 0,056 
 0,894 0,259 0,339 
 0,431 0,924 0,869 
PCTR 0,000 0,000 -0,001 
 0,001 0,000 0,000 
 0,847 0,290 0,061 
ROD   1,425*   0,954*    1,009* 
 0,325 0,247 0,375 
 0,000 0,000 0,007 
EDIF 0,562  0,586*    0,767* 
 0,354 0,227 0,317 
 0,113 0,010 0,016 
HID 0,224 0,174 0,108 
 0,308 0,233 0,465 
 0,468 0,456 0,817 
SAN -0,126 -0,078 0,077 
 0,260 0,237 0,357 
 0,628 0,743 0,830 
PORT 0,701 0,365 0,138 
 0,685 0,466 0,483 
 0,306 0,434 0,775 
EXP 0,014 0,009 0,017 
 0,019 0,012 0,010 
 0,467 0,465 0,100 
PORTE 0,988 0,394 0,334 
 0,570 0,264 0,233 
 0,083 0,136 0,151 
Constante 15,293 15,888 15,801 
 0,851 0,290 0,327 
 0,000 0,000 0,000 
R2 0,33 0,26 0,17 

Continua 
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Conclusão 
Tabela 4 – Efeito de doar para candidatos eleitos sobre os valores contratados 

Variável 
Especificação 

1 
Especificação 

2 
Especificação 

3 
Teste de Wald  
(p-valor) 
gl 

63,20 
(0,000) 

11 

86,57 
(0,000) 

11 

128,36 
(0,000) 

12 
Observações 72 158 126 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa  
Nota: Nível de significância: * 5%. / Os valores para cada variável se referem, respectivamente, ao 
estimador, erro padrão e índice de significância. 

 

Quando se compara o efeito do tratamento sobre os tratados nas 

Especificações 1 e 2, muito embora em ambos os casos o efeito do tratamento não 

seja significante, observa-se que esse efeito é bem menor na Especificação 2, o que 

demonstra o tamanho do viés nessa estimação devido o grupo de controle não 

representar um bom contrafactual, dado que a decisão de doar, ou não, não é uma 

característica exógena ao modelo. 

Embora os resultados da Especificação 2 devam ser visto com restrições, 

pode-se inferir que, com tudo o mais constante, o fato de se executar obras rodoviárias 

e de edificações aumenta os valores dos contratos, fato que era de se esperar, visto 

que essas obras demandam maiores investimentos de recursos, especialmente as 

obras rodoviárias.  

Na Especificação 3 são apresentados os resultados da estimação 

utilizando a metodologia de Diferenças em Diferenças com Pareamento por Escore 

de Propensão (Propensity Escore Matching - PSM), com grupo de controle formado 

pelas empresas doadoras para candidatos não eleitos somadas às empresas que não 

fizeram doações na campanha de 2010. Do mesmo modo da Especificação 2 buscou-

se com esse grupo de controle aumentar o número de observações, mas aqui 

procurou-se minimizar o viés proveniente da distribuição das características 

observáveis com o uso do PSM. 

Embora os resultados apresentados na Tabela 4, relativos à Especificação 

3, possam apresentar viés de seleção e devam ser analisados com reserva, percebe-

se que o efeito do tratamento sobre os tratados se assemelha ao obtido na 

Especificação 1, onde foi controlado esse viés por meio do recorte amostral. Conforme 

resultados obtidos por Pereira (2014), que adotou como grupo de comparação 

empresas doadoras e empresas não doadoras, o efeito das doações para candidatos 

eleitos sobre o volume contratual foi positivo como se esperava, no entanto, não foi 
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estatisticamente significante. Nessa estimação pode-se inferir, também, que as obras 

rodoviárias e de edificações têm correlação com o valor contratado com as empresas. 

Percebe-se a redução dos desvios padrões, mas ainda a maior parte das variáveis 

não foi estatisticamente significante. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho visou analisar se as empresas que realizaram doações 

nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014 e que foram contratadas pelo Governo do 

Estado do Ceará para execução de obras e serviços de engenharia, no período de 

2008 a 2018, receberam maiores valores contratuais no período pós-eleitoral.  

Os modelos onde foram controladas as características não observáveis 

(Especificação 1) ou as características observáveis (Especificação 3 por meio do 

PSM) apresentaram os estimadores que testam o efeito do tratamento sobre os 

tratados positivos, muito embora estatisticamente não significantes.  

Tal fato pode ter sido ocasionado devido a dois fatores: i) pequeno número 

de observações presentes e/ou; ii) as empresas que realizaram doações já possuíam 

maiores contratos no período anterior às eleições, de modo que a doação seja uma 

contrapartida também a vantagens recebidas no período pré-eleitoral. O segundo fator 

ganha robustez na medida em que o PSM indicou que a probabilidade de empresas 

realizarem doações para eleitos se eleva em decorrência de um aumento nos volumes 

contratuais pré-tratamento. 

Os resultados não nos permitem afirmar que as empresas que realizaram 

doações para candidatos eleitos foram beneficiadas em termos de volume contratual 

para execução de obras e serviços de engenharia.  

Corroborando com Speck (2016), observou-se que poucas empresas 

fazem doações. Essas concentram suas doações em candidatos vinculados ao 

governo vigente, por meio de partidos políticos e coligações e diretórios partidários. 

Dentre as empresas doadoras constatou-se que, aproximadamente, 90% destinaram 

suas doações para candidatos eleitos em 2010 e 2014. Assim como nos estudos 

realizados por Samuels (2001) e Boas, Hidalgo e Richardson (2014) foram 

observadas, nesta pesquisa, interações repetidas entre candidato e doador. A relação 

de confiança entre políticos e empresas financiadoras de campanha é alta, onde 

aproximadamente 60% das empresas que realizaram doações nas eleições de 2014 

já haviam doado nas eleições de 2010.  

Por fim, dado o pequeno número de observações relacionadas às doações 

empresariais e contratações de obras públicas e serviços de engenharia, sugere-se 

para futuras pesquisas que sejam consideradas as doações de pessoas físicas que 

tenham relações com as empresas contratadas, a exemplo de sócios; que sejam 
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consideradas as contratações de obras realizadas por meio de convênios ou ainda 

que o universo de contratações seja ampliando, englobando também os prestadores 

de serviços.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – TABELA 5 

 

Tabela 5 – Teste de Médias do Pareamento – Especificação 3 (Eleições 2010) 

Variable 
Unmatched Mean 

%bias 
%reduct t-test 

Matched Treated Control |bias| t p>|t| 
VAL2008-2010 U 17,655 16,727 79,200   3,530 0,001 
 M 16,875 16,990 -9,800 87,700 -0,360 0,724 
EXP U 18,926 15,487 34,000  1,470 0,146 
 M 17,061 16,327 7,300 78,700 0,220 0,828 
PORTE U 0,909 0,630 69,300  2,920 0,005 
 M 0,824 0,761 15,400 77,700 0,430 0,667 
PORT U 0,121 0,087 11,100  0,490 0,624 
 M 0,118 0,079 12,500 -12,900 0,370 0,715 
EDIF U 0,545 0,565 -3,900  -0,170 0,864 
 M 0,471 0,546 -15,100 -283,500 -0,430 0,670 
ROD U 0,424 0,261 34,500  1,530 0,131 
 M 0,353 0,341 2,600 92,500 0,070 0,942 
HID U 0,152 0,022 46,700  2,180 0,032 
 M 0,059 0,070 -4,100 91,300 -0,130 0,898 
SAN U 0,182 0,130 14,000  0,620 0,536 
 M 0,118 0,070 13,100 6,700 0,470 0,644 
SEINFRA U 0,515 0,370 29,200  1,290 0,202 
 M 0,471 0,420 10,200 65,000 0,290 0,773 
SEC_EDUC U 0,303 0,435 -27,200  -1,190 0,239 
 M 0,353 0,409 -11,600 57,200 -0,330 0,744 
SEC_CIDADES U 0,212 0,087 35,200  1,590 0,116 
 M 0,059 0,093 -9,500 73,000 -0,360 0,720 
SEJUS U 0,030 0,087 -24,000  -1,010 0,314 
 M 0,059 0,086 -11,600 51,600 -0,300 0,767 
SEC_HIDRICOS U 0,212 0,065 42,900  1,960 0,054 
 M 0,118 0,104 3,900 90,900 0,120 0,905 
SEC_TURISMO U 0,121 0,109 3,900  0,170 0,865 
  M 0,118 0,089 8,800 -126,100 0,260 0,794 
Sample Ps R2 LR chi2 p>chi2 MeanBias MedBias   
Unmatched 0,306 32,87 0,003 32,5 31,6   
Matched 0,035 1,65 1,000 9,7 10,0   

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa 
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APÊNDICE B – TABELA 6 

 

Tabela 6 – Efeito de doar para candidatos eleitos sobre os valores contratados – 
Eleições 2014 

Variável     Especificação 1 Especificação 2 Especificação 3 
T   -0,821* -0,297 -0,278 

 0,160 0,180 0,178 
 0,000 0,099 0,118 

DOA   -0,856*  1,370*  1,511* 
 0,272 0,288 0,348 
 0,002 0,000 0,000 

tt 0,110 -0,523 -0,676 
 0,256 0,304 0,352 
 0,667 0,085 0,055 

PCTR -0,001 0,000 0,000 
 0,001 0,000 0,000 
 0,440 0,940 0,953 

ROD 1,319* 1,092* 1,490* 
 0,437 0,246 0,331 
 0,003 0,000 0,000 

EDIF 0,422  0,862* 1,099* 
 0,332 0,242 0,298 
 0,203 0,000 0,000 

HID  1,095*  0,907* 0,711 
 0,337 0,320 0,380 
 0,001 0,005 0,062 

SAN  -0,985* 0,099 0,410 
 0,366 0,262 0,335 
 0,007 0,705 0,222 

EXP 0,002 0,005 -0,005 
 0,017 0,009 0,011 
 0,922 0,548 0,688 

PORTE 0,479 0,232 0,280 
 0,287 0,240 0,271 
 0,095 0,333 0,301 

Constante 17,964 15,390 15,144 
 0,690 0,332 0,396 
 0,000 0,000 0,000 

R2 0,59 0,40 0,37 
Observações 46 148 128 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa  
Nota: Nível de significância: * 5% / Os valores para cada variável se referem, respectivamente, ao 
estimador, erro padrão e índice de significância. 


