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Acir Almeida1

Esta edição do Boletim de Análise Político-Institucional (Bapi) reúne versões resumidas de estudos 
empíricos produzidos no âmbito do projeto de pesquisa Dinheiro e Política: A Influência do Poder 
Econômico no Congresso Nacional. Iniciado em meados de 2016, o projeto foi uma iniciativa da 
Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea, como 
parte da linha de pesquisa sobre governabilidade e representação política, com os objetivos de: 
i) investigar o financiamento de campanhas e o lobbying2 por empresas, com foco na arena legislativa; 
e ii) comparar e avaliar a legislação internacional sobre essas atividades. A finalidade última é produzir 
conhecimento para subsidiar o debate público sobre a regulamentação do financiamento eleitoral 
e do lobbying no Brasil.

A relação entre poder econômico e política é um dos temas mais importantes da agenda 
político-institucional do país – o lobbying e o financiamento de campanhas por empresas são 
elementos centrais dessa relação. A regulamentação do primeiro, objeto de debate congressual 
há décadas, voltou à pauta da Câmara dos Deputados, no início da atual legislatura (Turtelli e 
Haubert, 2019). O financiamento eleitoral, por sua vez, permanece uma questão mal resolvida, a 
despeito das reformas instituídas no final de 2015, por dois motivos: não se enfrentaram as causas 
do custo elevado das campanhas e criou-se uma dependência quase exclusiva de recursos públicos, 
que pode vir a ter efeitos perversos (Heiler, Viana e Santos, 2016; Rubio, 2005).

Em razão dos grandes escândalos de corrupção que vieram à tona nos últimos anos e do 
consequente sentimento geral de indignação, ganharam força propostas e medidas com viés 
proibitivo. É importante lembrar, contudo, que financiamento empresarial de campanhas e lobbying 
são atividades legítimas na maior parte das democracias, embora apenas a primeira seja amplamente 
regulamentada (Chari, Hogan e Murphy, 2019; Ohman, 2012). A nosso ver, tão ou mais importante 
que inibir ilegalidades é promover o exercício legítimo dessas atividades, de maneira a evitar que elas 
se convertam em instrumentos para enviesar decisões públicas. Além disso, como qualquer política 
pública, é importante que as regras do financiamento eleitoral e do lobbying sigam os princípios de 
eficácia, efetividade e eficiência.

Para alcançar esses objetivos, é necessário que o debate esteja baseado em conhecimento sólido 
acerca dos efeitos do financiamento de campanhas e do lobbying por empresas sobre processos e 
resultados políticos. Tão importante quanto saber se dinheiro influencia a política é identificar em 
quais circunstâncias, em que medida e como isso é feito. Se, por um lado, estudos de caso mostram 
que o poder econômico afeta resultados políticos em situações específicas, por outro, investigações 
mais abrangentes colocam em dúvida a relevância do efeito. Um exemplo importante é dado por 
Baumgartner et al. (2009), que investigaram as atividades de 2.200 lobistas em 98 temas discutidos 

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea.  
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2. Em consonância com a literatura acadêmica internacional, nesta publicação utiliza-se o termo lobbying para expressar um conjunto de 
atividades, e lobby, para designar os grupos que as exercem (como em o lobby da indústria).
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pelo Congresso dos Estados Unidos ao longo de quatro anos, e concluíram que a influência do poder 
econômico é fraca, em parte porque a competição entre interesses conflitantes leva à mútua anulação 
dos seus efeitos. No Brasil, ainda há pouca evidência sistemática sobre a influência de interesses 
econômicos na política, especialmente na arena legislativa.3

Esses foram o contexto político e o estado da arte que motivaram o projeto. Em linha com 
os objetivos listados no início desta apresentação, os estudos que compõem este boletim são de dois 
tipos: i) investigações empíricas do financiamento empresarial de campanhas e do lobbying, com 
foco na Câmara dos Deputados; e ii) análises da reforma eleitoral de 2015, das regras adotadas e seus 
prováveis impactos. Antes de apresentá-los, contudo, é importante descrever brevemente o modelo 
teórico que orientou as investigações e a estratégia empírica.

1 MODELO TEÓRICO

A figura 1 ilustra como concebemos o financiamento de campanhas e o lobbying por empresas no 
âmbito do Legislativo, em termos de relações de causa e efeito, simbolizadas por setas. Do ponto de 
vista dos atores centrais (empresas e parlamentares), essas duas atividades muitas vezes se confundem. 
Para fins analíticos, contudo, convém separá-las segundo o momento do ciclo político-legislativo. 
O financiamento de campanhas se direciona ao momento eleitoral, quando se selecionam os 
parlamentares. O lobbying, por sua vez, ocorre entre eleições, quando os parlamentares atuam na 
produção de políticas públicas, por meio de decisões e atividades legislativas.

FIGURA 1
Modelo causal das relações entre resultados legislativos e financiamento de campanhas e 
lobbying empresarial
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Elaboração do autor.

As relações têm início – também do ponto de vista analítico – no momento eleitoral, quando se 
definem o volume e o perfil do financiamento empresarial de campanhas, em função da demanda dos 

3. Ansolabehere, Figueiredo e Snyder Junior (2003) e Figueiredo e Richter (2014) revisam a literatura sobre o caso norte-americano, o mais 
estudado. Mancuso (2015) faz o mesmo para o caso brasileiro.
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candidatos por doações e da oferta das empresas, que dependem, respectivamente, das características 
do candidato e do ambiente de disputa e das características da firma e do seu ambiente econômico 
(setas 1 e 2). Por ser relevante para o desempenho eleitoral de partidos e candidatos, o financiamento 
empresarial afeta a composição do parlamento (seta 4) e, assim, pode impactar, indiretamente, os 
resultados legislativos. A intensidade e a forma do lobbying empresarial, que ocorre no momento entre 
eleições, dependem de características das empresas e do seu ambiente econômico (seta 5), assim como 
da estrutura de oportunidades definida pela forma de organização do processo legislativo (seta 9), 
em termos de arenas – por exemplo, plenário versus comissões – e atores relevantes – por exemplo, 
líderes partidários versus presidentes de comissão. O lobbying é um dos fatores que podem influenciar 
diretamente o comportamento de parlamentares (seta 10) e, por extensão, resultados legislativos.

O modelo também contempla outras relações potencialmente importantes, porém secundárias, 
em relação ao foco do projeto. Por exemplo, concebe-se a organização legislativa como endógena, 
no sentido de que depende das escolhas coletivas dos parlamentares (seta 6). Isso pode ser relevante 
porque, na medida em que o perfil do financiamento de campanhas afeta as preferências e os interesses 
representados no Parlamento, a própria organização legislativa refletirá aquele aspecto.

As variáveis e relações (hipotéticas) que compõem o modelo baseiam-se na literatura especializada, 
a qual será devidamente identificada ao longo dos textos. Por sua vez, o modelo inova ao conceber o 
financiamento de campanhas e o lobbying como ações políticas alternativas – ou complementares – e 
integrá-las ao ciclo político-legislativo.

2 ESTRATÉGIA EMPÍRICA

De início, é importante ter em mente que a correta estimação dos efeitos do financiamento de 
campanhas e do lobbying é sempre um grande desafio, em razão de dois problemas metodológicos 
associados a esses fenômenos. O primeiro é o risco de viés de simultaneidade, isto é, que os efeitos 
estimados sejam artificialmente inflados por não se isolar o potencial efeito recíproco da variável 
resultado. A hipótese de efeito recíproco justifica-se pela premissa de que empresas decidem seus 
investimentos tendo em mente o retorno esperado, o que implica, por exemplo, elas financiarem 
candidatos com maiores chances de se elegerem e priorizarem o lobbying em matérias nas quais têm 
chance de vencer.4 Assim, ao não isolar o efeito recíproco da variável resultado, superestima-se o 
efeito do gasto político empresarial.

O outro problema é o risco de viés de seleção, no caso de os efeitos estimados serem inflados por 
incluir na análise somente as empresas que financiam campanhas ou investem em lobbying. Supondo 
que essas atividades são tão mais prováveis, ou intensas, quanto maior seu retorno esperado, então, 
omitir da amostra as empresas politicamente inativas enviesa os resultados da análise em favor da 
conclusão de que o dinheiro corporativo tem influência.

A esses dois problemas metodológicos somam-se as limitações de dados. O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) disponibiliza as prestações de contas de campanhas, com base nas quais é possível 
identificar cada doação de empresa e o respectivo beneficiário. Acredita-se, todavia, que muitos 
candidatos e partidos subdeclarem as doações recebidas e os gastos de campanha. Isso prejudica 
inferências descritivas sobre o volume das doações e dos gastos, mas não necessariamente outras, 

4. Sejam X e Y, respectivamente, o gasto político empresarial e o resultado que se deseja influenciar. Se X --> Y e Y --> X, então o efeito 
observado de X sobre Y será maior que o verdadeiro, caso não se leve em conta o efeito recíproco de Y sobre X.
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sobre diferenças e correlações, desde que a taxa de subdeclaração seja uniforme entre as unidades de 
análise. O caso do lobbying é ainda mais sério por não existirem dados sobre essa atividade.

Outra limitação importante é a inexistência de dados sobre o grau de alinhamento entre as 
preferências de parlamentares e empresas. Esse tipo de informação é necessário para distinguir duas 
situações hipotéticas: uma em que empresas financiam parlamentares não alinhados com os seus 
interesses, em troca do seu apoio legislativo; e outra em que financiam parlamentares alinhados, para 
fins de representação dos seus interesses. Em ambas as situações, espera-se que dinheiro empresarial 
e comportamento parlamentar sejam positivamente correlacionados, mas somente na primeira é 
possível inferir que dinheiro tem efeito direto sobre comportamento.

Na medida do possível, os artigos deste Boletim procuram levar em conta esses problemas e 
limitações, se não oferecendo soluções, pelo menos produzindo conclusões bem qualificadas. Consistente 
com a pouca maturidade dessa agenda de pesquisas no Brasil, adotamos uma estratégia empírica 
modesta, no sentido de priorizar a identificação de padrões descritivos e de relações entre variáveis, 
em vez da estimação de efeitos causais. Isso significa que avaliamos a influência do poder econômico 
apenas indiretamente, analisando implicações e condições a ela associadas. Não obstante, acreditamos 
ter produzido contribuições relevantes, que poderão servir de base para investigações futuras.

3 ORGANIZAÇÃO

Compõem esta edição mais oito artigos, divididos igualmente em duas seções, sendo a primeira 
sobre financiamento de campanhas e lobbying, e a segunda sobre a reforma eleitoral de 2015 e suas 
prováveis implicações. Os textos da primeira seção fornecem evidências empíricas sobre partes do 
modelo teórico da figura 1. São, em boa medida, peças do mesmo quebra-cabeça.

O primeiro artigo da primeira seção, de Victor Araújo e Bruno Speck, lança luz sobre o lado 
da oferta do financiamento empresarial de campanhas (seta 2, na figura 1). Fazendo uso de uma 
base de dados original, que identifica empresas doadoras e não doadoras a partir do cruzamento de 
informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e das prestações de conta ao TSE. 
Os autores estimam a parcela das empresas brasileiras que realizaram doações de campanha na eleição 
de 2014 e analisam como essa atividade variou por setor econômico.

Os três outros artigos focam na Câmara dos Deputados, entre eleições. O segundo, de Manoel 
Santos, Wagner Mancuso, Marcello Baird e Ciro Antônio Resende, consiste em uma análise descritiva 
do lobbying – em geral, não apenas de empresas –, principalmente das suas estratégias e influências, 
com base em dados originais de um survey com lobistas e assessores legislativos.5

O terceiro artigo, de Manoel Santos, Wagner Mancuso, Ciro Antônio Resende e Danilo Barbosa, 
foca na comissão de indústria e comércio e na de agricultura para analisar dois aspectos associados 
à influência empresarial. O primeiro é o perfil do financiamento de campanha dos membros da 
comissão – se difere do conjunto do plenário em termos de doações recebidas de empresas dos setores 
mais afetados por decisões da comissão. Em tese, um perfil de financiamento fortemente setorial 
favorece a influência do poder econômico (setas 4 e 7, na figura 1). O outro aspecto é a participação 
de entidades de representação daquelas empresas nas audiências públicas da comissão. Nesse caso, 
os autores utilizam técnicas de análise de redes para avaliar em que medida essas entidades ocupam 

5. O survey foi concebido e executado no âmbito de um projeto anterior, também patrocinado pelo Ipea, sobre representação política. Seus 
dados deram origem a Santos (2014) e Santos e Cunha (2015).
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posição central nas audiências, situação que é indicativa de influência do poder econômico por meio 
de lobbying (seta 10).

No quarto e último artigo da primeira seção, os mesmos autores, agora encabeçados por Wagner 
Mancuso, investigam se a frequência com que os deputados da legislatura 2011-2014 apresentaram 
proposições de interesse da indústria teve relação com o volume das doações de campanha que 
receberam de empresas do setor. Para tanto, fazem uso de uma base de dados da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), em que essa entidade lista as proposições parlamentares que considera 
relevantes e as classifica como convergentes ou divergentes com os interesses do setor.

A segunda seção, sobre a reforma eleitoral de 2015 e suas prováveis implicações, inicia-se 
com o artigo de Cíntia Souza, que analisa o comportamento do Congresso e o debate legislativo no 
processo de regulação do financiamento eleitoral, lançando luz sobre o posicionamento dos partidos 
acerca de modelos de regulação alternativos. Esse artigo serve de contextualização para os três que 
o sucedem, que avaliam possíveis consequências das novas regras eleitorais.

O texto de Bruno Reis e Felipe Eduardo utiliza dados das eleições municipais de 2008 a 2016 
para avaliar se o perfil do financiamento eleitoral e a relação entre gasto de campanha e voto mudaram 
após a proibição de doações por pessoas jurídicas. Na sequência, outro artigo de Cíntia Souza avalia 
a eficácia do novo teto de gastos de campanha em reduzir o peso da desigualdade econômica entre as 
candidaturas, com base em dados das eleições para deputado federal. Por fim, o artigo de Bernardo 
Furtado e Bruno Reis simula o efeito de diferentes regras de teto a doações de campanha sobre a 
concentração de doadores, utilizando para tanto a metodologia de modelagem baseada em agentes.

4 PRINCIPAIS ACHADOS

De maneira bastante resumida, os principais achados dos artigos sobre financiamento de campanhas 
sugerem que as doações por empresas tiveram forte componente setorial e que essa característica está 
relacionada com aspectos relevantes da atuação legislativa dos deputados federais. Araújo e Speck 
encontram que apenas uma pequena fração das empresas brasileiras fez alguma doação de campanha 
nas eleições de 2014, e que tanto a quantidade de empresas doadoras como o volume das doações 
variaram fortemente entre setores de atividade econômica. Analisando a legislatura 2011-2014, Manoel 
Santos, Wagner Mancuso, Ciro Antônio Resende e Danilo Barbosa constatam em seu segundo artigo 
que os deputados nomeados para a comissão de agricultura haviam recebido volume relativamente 
maior de doações do setor, e que o mesmo ocorreu com os nomeados para a comissão de indústria 
e comércio, porém apenas nos dois últimos anos. Na mesma legislatura, Wagner Mancuso, Manoel 
Santos, Ciro Antônio Resende e Danilo Barbosa encontram que deputados que receberam mais 
doações da indústria apresentaram mais proposições legislativas favoráveis a esse setor.

Sobre o lobbying, os dois artigos de Santos (e coautores) revelam que quem atua na defesa 
de interesses organizados considera a Câmara dos Deputados uma arena decisória relevante, e que 
suas principais estratégias de ação consistem aparentemente em fornecer informações técnicas e 
mobilizar o apoio de parlamentares. As comissões permanentes aparecem como um dos principais 
alvos, com destaque para o achado que, na legislatura 2011-2014, grupos de interesse empresariais 
tiveram participação intensa e central nas audiências públicas das comissões tanto de indústria e 
comércio,quanto de agricultura, superando a de entidades de trabalhadores.
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Por fim, no que tange à eficácia da reforma eleitoral de 2015 em diminuir o peso do dinheiro nas 
eleições, os achados não são muito auspiciosos. Embora a proibição de doações por pessoas jurídicas 
tenha eliminado a principal fonte de desigualdade econômica entre candidatos, Reis e Eduardo 
revelam que, na eleição municipal de 2016, diminuiu-se pouco a concentração das fontes de doação 
de campanha, cresceu-se o peso do autofinanciamento nas disputas para prefeito e acentuou-se a 
relação positiva entre gasto de campanha e voto. Podem-se interpretar os dois últimos movimentos 
como indícios, respectivamente, de elitização das candidaturas e de crescimento do caixa dois, que 
favorecem o peso do poder econômico nas eleições.

Souza mostra que a regra atual de teto de gastos de campanha, que tem como referência o 
maior valor declarado na última eleição, não é adequada para tornar as candidaturas economicamente 
mais equilibradas, pelo menos nas eleições para deputado federal. Em complemento, as simulações 
de Furtado e Reis revelam que regras de teto mais restritivas produzem menor concentração de 
doadores, especialmente se o teto for definido em termos nominais.

Por seu turno, deve-se ter muita cautela na generalização dos achados empíricos, pois sua base 
factual limita-se a uma única eleição ou legislatura. Mesmo no estudo de Reis e Eduardo, que analisa 
três eleições municipais, os achados relativos ao período pós-reforma baseiam-se em apenas uma 
eleição, a de 2016. Não obstante essa qualificação – e outras, discutidas anteriormente –, os artigos 
fornecem contribuições originais e relevantes para a compreensão do financiamento de campanhas 
e do lobbying por empresas, nas esferas eleitoral e legislativa; e também para a avaliação das reformas 
eleitorais de 2015.

Boa leitura!
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