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RESUMO 

Nesta pesquisa, a relação conexão política e crédito bancário é discutida sob a perspectiva dos 

bancos de desenvolvimento serem utilizados como um canal de maximização dos interesses. 

Considerando firmas e governos agentes nessa relação, buscou-se verificar através de 

regressão logística, a influência da conexão política – existente através da doação de 

campanha eleitoral - no acesso à fonte de financiamento estatal das empresas listadas no 

mercado de capitais brasileiro no ano de 2015, inferindo-se possíveis facilitadores de 

financiamento por parte das firmas no Brasil. Do universo de 292 empresas, 52 efetuaram 

doações à campanha eleitoral no ano de 2014 enquanto 166 apresentaram dívida com o 

BNDES no ano de 2015; destas 35 estão conectadas politicamente. As evidências reunidas 

por meio do teste de regressão logística permitem afirmar que 16,41% da variação da variável 

dependente pode ser explicada pelo conjunto de variáveis do modelo e que o efeito da 

conexão política sobre o acesso preferencial a recurso estatal não é significante; diferente da 

oportunidade de crescimentos e da tangibilidade dos ativos.  

 

Palavras-chave: Conexão política; BNDES; Dívida. 

 

Área Temática: Mercado Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

 

1. INTRODUÇÃO  
Na teoria contratual da firma, segundo Freeman (2010) e Sunder (1997), a firma é 

vista como um nexo de contratos entre agentes racionais que podem ser explícitos ou 

implícitos, de curto ou longo prazo. Os agentes aderem aos contratos a fim de melhorarem a 

sua participação, obrigando-os a contribuir com recursos – capital, habilidades ou informação 

– para um fundo comum da organização; como retorno, outorga a cada agente receber 

recursos do fundo comum que podem ser econômicos ou não econômicos (Sunder, 2014). 

Sunder (2014) afirma que se um agente se junta a uma firma, ou não, depende do que 

o agente tem a oferecer, o que ela ou ele tem a receber e os cursos alternativos de ação que 
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estão disponíveis. Como agente racional que é, não adere a um contrato que promete menos 

do que a melhor alternativa disponível. Racionalidade pode ser materializada nesta relação: o 

agente somente se juntaria à firma se o pacote for mais desejável que as alternativas 

existentes. 

E quem são esses agentes? Os mais diversos possíveis; entre eles, o governo. 

Sinteticamente, segundo Sunder (2014), são pessoas com preferências pessoais e recursos 

econômicos. No contexto histórico, o governo do Brasil tem atuação central na economia e 

estreita relação com a classe empresarial brasileira e vice-versa. Faoro (2001) e Holanda 

(1995) propõem que o Estado brasileiro teve sua formação arraigada no sistema 

patrimonialista, ou seja, uma formação caracterizada pela ausência de delimitação entre as 

esferas pública e privada e pelo uso da máquina público para satisfação de interesses pessoais. 

Conexões políticas podem surgir neste cenário, na relação entre empresas e governo, 

com vistas à obtenção de vantagens decorrentes do vínculo daquelas com o Estado. No 

mercado de capitais do Brasil, essa relação pode por vezes se confundir, uma vez que grandes 

empresas são geralmente objeto de várias políticas (Almeida, Lima-de-Oliveira & Schneider, 

2014).  

As conexões políticas são valiosas para as empresas e parte desse valor vem do acesso 

preferencial à dívida. A literatura existente tem relatado que as empresas com conexões 

políticas gozam de acesso excepcional aos empréstimos do governo e são mais propensas a 

usar alavancagem excessiva nas decisões de financiamento (Saeed, Belghitar & Clarck, 2015; 

Ebrahim, Girma, Shah & Williams, 2014; Desai & Olofsgard, 2011).  

Acredita-se que tais conexões podem gerar vantagens na política de financiamento das 

empresas, na facilidade de captação de crédito, na desburocratização de contratos, taxas mais 

baixas e flexibilização de prazos, conforme descrito por Thomsen e Pedersen (2000). Nessa 

direção, seguiram Sapienza (2004) e Claessens, Feijen e Laeven (2008) que encontraram 

evidências de que o acesso ao financiamento bancário é um dos fatores associados às 

vantagens existentes para se manterem as conexões políticas. 

 Destaca-se, sobretudo, a forte influência dos bancos estatais na economia, mais 

precisamente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. A existência 

desses bancos se justifica à medida que seu apoio está voltado a projetos não financiados por 

bancos privados, promovendo o crescimento dessas empresas e por conseqüência o 

desenvolvimento regional. Assim, a avaliação da concessão do crédito baseia-se em 

necessidades econômicas regionais ou setoriais e não na garantia do retorno de seus capitais 

(Coelho, 2007).  

Por outro lado, a literatura propugna que a participação de bancos estatais na economia 

está mais relaciona a questões políticas, pelas quais políticos recebem o retorno sob a forma 

de votos, contribuições políticas ou mesmo subornos (Kornai, 1979; Shleifer & Vishny, 

1994). 

Considerando que uma das vantagens de se manter relações políticas diz respeito às 

decisões de financiamento, questiona-se: qual a influência das conexões políticas no acesso 

á fonte de financiamento estatal? 

 Tendo por objetivo verificar a influência da conexão política no acesso à fonte de 

financiamento estatal, buscando-se possíveis facilitadores de financiamento por parte das 

firmas no Brasil. A pesquisa torna-se relevante uma vez que os bancos são os maiores 

financiadores das empresas listadas no mercado brasileiro; além dos bancos estatais que 

exercem forte intervenção na concessão desse crédito, uma vez que o Brasil está entre os 

países com as maiores taxas de juros e o menor grau de intermediação financeira do mundo 

(Claessens, Feijen & Laeven, 2008).  



 

 

Destaca-se, também, a motivação da atual conjuntura política brasileira que envolve 

supostas irregularidades ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, com notoriedade em 2015, 

no qual o banco obteve grandes prejuízos em suas operações. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. A Estratégia por Trás da Conexão Política 

O termo estratégia é hoje utilizado genericamente, porém, no passado foi utilizado 

para referir-se a questões militares.  A etimologia da palavra vem do grego “estrategos”, ou 

general. Essa definição tem relação com a arte do emprego das batalhas como um meio de se 

chegar ao objeto da guerra. Em outras palavras, Bethlem (1981) afirma que estratégia forma 

os planos de guerra, mapeia o curso proposto para diferentes campanhas que compõem a 

guerra e regula as batalhas a serem travadas em cada uma delas. 

Tal definição tinha estreita relação com o território político, ilustrando o fato da guerra 

como um prosseguimento da política por outros meios; o general da ação passou a se afastar 

da linha de frente da ação para ter uma visão do conjunto das batalhas, em vez de se envolver 

diretamente na ação e ter uma visão reduzida do campo. Ademais, nos séculos XVIII e XIX, a 

existência de generais políticos e imperadores, como Napoleão e Frederico da Prússia, fez 

com que essa relação se estreitasse entre os termos e entre os limites de ação dos generais e 

políticos (Bethlem, 1981).  

No início do século XX, a definição de estratégia passou para “a adaptação prática dos 

meios” postos à disposição do general para o alcance do objetivo em vista. Tal definição 

coloca o general subordinado ao governo que serve, já que não é ele quem decide sobre os 

meios de que vai se utilizar e por isto estabeleceria a política de guerra; têm-se, com isto, as 

possibilidades de quem define os meios e os objetivos (governo), bem como de alterá-los 

frente a interesses próprios.  

Dados os primeiros conceitos do termo estratégia conduzidos com base em questões 

militares e políticas, faz-se analogia à estratégia por trás das conexões políticas. Conexão 

política configura-se como o relacionamento entre firma e/ou indivíduo com o governo 

através da participação governamental no controle e/ou na propriedade da empresa, da 

participação de político ou ex-político como membro do governo na alta gestão administrativa 

ou da realização de doações a campanhas eleitorais (Camilo, 2011). Essa relação pode se dá 

com vistas à obtenção de vantagens decorrentes dessa relação. 

Os governos como agentes diretos na criação, incentivo, padrão de diversificação e 

mesmo restrição de grupos empresariais, exercem forte influência na política econômica do 

País (Khanna & Yafeh, 2007) e por ser difícil o investimento privado ou mesmo por questões 

estratégicas, dispõem dos meios necessários para reduzir as incertezas, as dependências 

externas e aumentar os recursos de que necessitam as firmas. 

A presença estatal na economia ganha posição de destaque em alguns de seus setores 

e, muitas vezes, o modelo de gestão reveste-se do viés ideológico que impregna as ações 

governamentais (Macedo, Silva & Machado, 2015). Em tempos de estagnação e de altas taxas 

inflacionárias, o governo tende substituir empresas estatais por meio de programas de 

privatizações a fim de promover o desenvolvimento econômico, por exemplo. 

Como tática, embora o Brasil adote reformas institucionais, que vão além dessas 

privatizações até a abertura do comércio exterior e a adoção de políticas macroeconômicas 

neoliberais, o governo continua a promover outros setores através de políticas públicas e 

institucionais, entre os quais está o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

– BNDES. O BNDES que possui declarada orientação de crédito voltada para o 

desenvolvimento econômico, em que a avaliação da concessão do crédito baseia-se em 



 

 

necessidades econômicas regionais ou setoriais e não na garantia do retorno de seus capitais 

(Coelho, 2007). 

No entanto, estudos realizados comprovaram que existe relação negativa entre a 

propriedade estatal de bancos e o crescimento econômico. La Porta, Lopez-de-Silanes, 

Shleifer & Vishny, (2002), por exemplo, utilizando dados de 92 países, verificaram que países 

nos quais o governo detinha propriedade de bancos apresentaram menor taxa de crescimento 

econômico, menor crescimento da produtividade e um sistema desenvolvido mais lentamente. 

Esses achados apóiam a “visão política” do envolvimento do governo no setor bancário. De 

acordo com essa visão, a participação de bancos estatais está mais relacionada a questões 

políticas, pelas quais políticos recebem o retorno sob a forma de votos, contribuições políticas 

ou mesmo subornos (Kornai, 1979; Shleifer & Vishny, 1994). 

Argumenta-se, portanto, que a força da relação empresa-governo – observada neste 

estudo através de doações de campanha e no financiamento estatal - é útil para disciplinar o 

acesso preferencial ao financiamento da dívida nas empresas mutuamente ligadas 

politicamente. A injeção de capital do governo leva a um desempenho superior e maior 

segurança (Jou, Chen & Tsai, 2016). Desse modo, empresas doariam recursos às campanhas 

eleitorais com vistas à obtenção de vantagens futuras na relação com o governo, evidenciadas 

na captação de recursos a baixas taxas e por terem o governo como instrumento de proteção.  

A estratégia em manter-se conectado politicamente pode ser observada também na 

influência para o valor das firmas, a partir de suas conexões políticas, e apontam que, em 

alguns casos, essas conexões resultam em atribuição de valor para a firma (Wu, 2011; Dinç, 

2005; Camilo, 2011). 

Claessens, Feijen e Laeven (2008), Li, Meng, Wang e Zhou (2008) e Costa, Bandeira-

de-Mello e Marcon (2013) observam o impacto positivo nas estratégias de desempenho das 

firmas trazido pelas conexões políticas. Para os autores, as empresas com laços políticos 

recebem uma série de benefícios econômicos diretos e indiretos que refletem nos resultados 

obtidos pelas empresas. Algumas organizações conectadas politicamente através de sua 

estrutura de propriedade – quando dispõem de diretores, conselheiros e proprietários políticos 

– esse tipo de estratégia remete à intervenção do Estado na economia como um todo. O 

governo, por ser o acionista majoritário, por exemplo, nessas empresas, interfere para que as 

suas operações sejam alinhadas com as metas sociais e políticas de sua gestão.   

 

2.2. Estudos Empíricos Anteriores 

A literatura tem evidenciado a conexão política relacionada com questões estratégicas 

da firma. Sinteticamente, relacionada com valor de mercado da firma (Li & Xia, 2013), custo 

da dívida (Bliss, Gul & Majid, 2011), estrutura de propriedade (Chan, Dang & Yan, 2012), 

custo de capital (Boubakri, Cosset & Saffar, 2012); qualidade da informação contábil 

(Chaney, Faccio & Parsley, 2011), auditoria (Gul, 2006; Wahab, Zain, James & Haron, 2009; 

Yang, 2013), resgates corporativos (Faccio, Masulis & McConnell, 2006), qualidade dos 

subsídios do governo (Wu & Cheng, 2011), governança corporativa (Fan, Wong & Zhang, 

2007), normatização contábil (Correia, 2014), ativos intangíveis (Sena, Lana, Marcon & 

Bandeira-de-Melo, 2016), estratégias de financiamento (Chen, Shen & Lin, 2014; Claessens, 

Feijen & Laeven, 2008; Leuz, Oberholzer-Gee, 2006), custos e atividades bancários (Carretta, 

Farina, Gon & Parisi 2012; Houston, Jiang, Lin & Ma, 2014), influência política (Dinç, 

2005), empresas recém privatizadas (Boubakri; Cosset & Saffar, 2008), grupos empresariais 

(Costa; Bandeira-de-Melo & Marcon, 2013), rotatividade do gestor (You & Du, 2012) e 

desempenho da firma (Li et al., 2008).  



 

 

Os estudos têm evidenciado os efeitos da conexão política existentes nas empresas 

sobre variáveis diversas. Entretanto, destacam-se, a seguir, estudos que verificaram sobre 

diferentes vertentes o efeito da conexão política no acesso à dívida. 

Jou, Chen e Tsai (2016) verificaram a performance dos bancos estatais frente ao 

financiamento concedido a empresas conectadas politicamente; identificaram relação 

negativa, sinalizando que o financiamento concedido se relacionava com o gerenciamento do 

acesso preferencial à dívida.  

Na mesma direção, Onder e Ozyildirim (2011), pesquisaram a relação entre a conexão 

política, o crédito bancário e o crescimento (renda per capita) na Turquia. Encontraram 

evidências de que o crédito concedido pelos bancos estatais não estava relacionado com o 

crescimento da província conectada politicamente, enquanto isto se observava em relação ao 

crédito fornecido por bancos. 

Bliss e Gul (2012) estenderam trabalhos anteriores ao verificando a relação entre 

empresas ligadas politicamente e a estrutura de capital dessas empresas. Constataram que 

firmas na Malásia têm associação positiva com endividamento. Este resultado pode ser 

amparado pela pesquisa de Chan, Dang e Yan (2012) que analisaram a relação entre as 

conexões políticas, propriedade e restrições financeiras das empresas chinesas. Segundo os 

autores, as empresas politicamente conectadas não apresentam restrições de financiamento, 

enquanto as empresas sem conexão experimentam restrições significativas. 

Segundo Luo e Ying (2014), as linhas de crédito, como uma ferramenta de gestão de 

liquidez de baixo custo, estão a desempenhar um papel importante no financiamento e nas 

atividades operacionais das empresas. No entanto, nem todas têm acesso às linhas de crédito. 

Verificaram que na bolsa de Shangai e Shenzhen, na China, no período de 2004 a 2009, as 

conexões políticas de uma empresa a ajudaria a obter linhas de crédito bancárias, 

especialmente de bancos estatais. Descobriram também que nas regiões com forte intervenção 

estatal e com restrição financeira, as conexões políticas têm forte impacto na concessão de 

crédito bancário.  

Além dos efeitos no desempenho, Claessens, Feijen e Laeven (2008), também 

verificaram que empresas que possuem laços políticos possuem acesso mais facilitado a 

financiamentos bancários, principalmente quando bancos estatais.  

Sinteticamente, os estudos demonstram a influência da conexão política no acesso 

preferencial à dívida, especialmente quando se trata de crédito obtido de banco estatal. As 

formas pelas quais os laços políticos se concretizam são diversas, sendo verificadas duas 

principais formas das organizações se aproximarem do governo: (i) através da inserção no 

conselho de administração de membro com histórico na política e (ii) através da doação de 

campanha eleitoral de algum partido político. 

 

3. METODOLOGIA 

A população compreende 593 empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa 

no ano de 2015. Os dados foram coletados na base de dados Thomson Reuters® e nas notas 

explicativas às demonstrações contábeis onde foram verificadas informações relacionadas às 

fontes de dívidas; dados foram coletados do Tribunal Superior Eleitoral - TSE no tocante às 

doações feitas pelas empresas para campanhas eleitorais de 2014. 

Para composição da amostra, foram excluídas 112 empresas do setor de Fundos e 

Finanças e 189 empresas que não apresentaram especificações da dívida em suas notas 

explicativas. Geralmente, o detalhamento da fonte de dívida é demonstrado entre os itens 11 e 

14 das notas explicativas. Observou-se também o conteúdo das notas explicativas de modo a 

verificar no texto informação quanto à contratação de dívida com o BNDES no ano de 2015. 



 

 

Desse modo, a variável dependente, representativa da dívida financiada pelo BNDES, 

foi definida como binária, assumindo-se valor 1 quando da existência de montante e 0, caso 

contrário. A conexão política, por sua vez, foi representada pelo logaritmo natural dos 

recursos doados às eleições majoritárias (presidente da república, governador e senador) e 

proporcionais (deputado federal e deputado estadual) no ano de 2014. 

Sinteticamente, expõem-se e se fundamentam as variáveis contidas na relação 

existente entre fonte de dívida estatal e conexão política. Foram incluídas variáveis de 

controle identificadas na literatura como determinantes das fontes de dívida; assim, torna-se 

possível melhorar a estimação do modelo. 

 
Quadro I – Variáveis da pesquisa 

Variáveis Descrição Operacionalização Fonte coleta 
Fundamentação 

teórica 

Fonte de dívida 

Dívida bancária estatal 

- BNDES 

 

Variável dummy: 1, se há 

contratação de dívida com 

o BNDES; 0, caso 

contrário. 

Notas 

explicativas 

Dinc (2005); 

Sapienza  (2004); 

Li, Yue, & Zhao, 

(2009); Firth, Lin, 

Liu, & Wong 

(2009) 

Conexão 

política 

Financiamento à 

campanha eleitoral - 

CXP  

 

Logaritmo natural do 

montante doado pela 

empresa à campanha 

eleitoral de 2014 

Tribunal 

Superior 

Eleitoral 

Marcon, Bandeira-

de-Mello e 

Alberton (2008)  

Sena, Lana, 

Marcon e 

Bandeira-de-Mello 

(2016) 

Controle 

 

Tamanho – SIZ 

 
Logaritmo natural do ativo 

Thomson 

Reuters® 

Li e Zhao (2015); 

Lin et al. (2015) 

Oportunidade de 

crescimento – GRW 

(Receita t – Receita t-1) / 

Ativo total t 

Thomson 

Reuters® 

Minardi, 

Sanvicente e 

Artes (2006); 

Blume, Lim e 

MacKinlay (1998) 

Tangibilidade - TAN 
Logaritmo natural do ativo 

imobilizado 

Thomson 

Reuters® 

Jorge e Armada 

(1999); Perobelli 

e Famá (2003); 

Famá e Kayo 

(1997) 

Alavancagem 

financeira – LEV 
(LL * AT)/(PL * LAJIR) 

Thomson 

Reuters® 

Kaplan e Urwitz 

(1979); Blume, 

Lim e 

MacKinlay (1998) 

 

Para investigar o efeito da conexão política sobre o financiamento bancário por via 

estatal, utilizou-se de regressão logística. A regressão logística destina-se a investigar o efeito 

das variáveis pelas quais indivíduos, objetos ou sujeitos estão expostos sobre a probabilidade 

de ocorrência de determinado evento de interesse (Fávero; Belfiore, Silva & Chan, 2009). 

Desse modo, a técnica destina-se a verificar o efeito de variáveis (conexão política e variáveis 

de controle) sobre a ocorrência de dado evento (financiamento por via estatal), segundo o 

modelo: 

 

Logit (BNDES) = β0 + β1CXPit + β2SIZit + β3GRWit+ β4TANit+ β5LEVit + εit       (Equação 1) 

 



 

 

Em que: 

 

BNDES corresponde à existência de dívida contraída de bancos estatais (BNDES). 

CXP corresponde à conexão política da empresa i no tempo t; 

SIZ corresponde ao tamanho da empresa i no tempo t; 

GRW corresponde à oportunidade de crescimento da empresa i no tempo t; 

TAN corresponde à tangibilidade dos ativos da empresa i no tempo t; 

LEV corresponde à alavancagem financeira da empresa i no tempo t; 

Segundo a literatura especificada no Quadro anterior, as variáveis de controle são 

potenciais determinantes do endividamento das firmas. Portanto, remete-se ao relacionamento 

de tais variáveis à dívida contraída junto ao BNDES, o relacionamento se justifica à medida 

que: 

(a) Tamanho: Houston e James (1996), Krishnaswami, Spindt e Subramaniam (1999) 

e Póvoa e Nakamura (2014) explicam que empresas maiores obtêm economias de escala na 

emissão de títulos corporativos e, portanto, acessam o mercado de capitais com amsi 

frequência, além de encontrarem investidores privados com maior facilidade. 

(b) Oportunidade de crescimento: Rajan e Zingales (1995) argumental que empresas 

com maiores oportunidades de crescimento geram maior percepção quanto ao risco, o que 

pode dificultar o acesso às fontes de financiamento. Por outro lado, a política de concessão de 

crédito do BNDES não está mais voltada ao desenvolvimento regional ou setorial que mesmo 

ao retorno do capital concedido. Bastos, Nakamura e Basso (2009), ao analisarem o 

endividamento de empresas de capital aberto em países emergentes, identificaram que estas, 

em razão de usufruírem de maiores oportunidades de crescimento, necessitam de recursos, 

recorrendo às mais variadas fontes de financiamento. 

(c)  Tangibilidade dos ativos: segundo Vale e Silva (2008), empresas com maior 

volume de ativos fixos que podem ser utilizados como garantias obtêm financiamentos a 

custos menores, além de possuírem maior capacidade de endividamento, sobretudo de longo 

prazo, como no caso do BNDES. 

(d)  Alavancagem financeira: ressalta-se que a variável alavancagem é provavelmente 

endógena, tendo em vista que tanto o nível de endividamento das empresas quanto sua 

composição sejam definidos de forma conjunta. No entanto, Colla, Ippolito e Li (2012), 

utilizaram-a em sua pesquisa sob o argumento de que as decisões de financiamento estão 

relacionadas com seu custo assim como com os níveis de alavancagem financeira. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  Do universo de Através de uma análise descritiva, foi possível observar que do 

universo de 292 empresas, 52 empresas efetuaram doações às campanhas eleitorais, sendo o 

setor da construção o que mais se destacou: 10 empresas desse setor efetuaram doações, sendo 

o restante distribuído entre 15 setores de atividade. 

A partir das variáveis do estudo: dívida pública (BNDES), conexão política (CXP), 

tamanho (SIZ), oportunidade de crescimento (GRW), tangibilidade dos ativos (TANG) e 

alavancagem financeira (LEV), apresenta-se na Tabela 1, medidas estatísticas que ajudam a 

caracterizar as empresas da amostra. 
 



 

 

Tabela 1 – Análise descritiva dos dados 

Variáveis Média DP CV Mínimo Máximo 

CXP 0,97 2,10 2,16 0 7,87 

SIZ 6,22 0,91 0,15 2,76 8,49 

GRW 0,02 0,24 15,65 -1,96 1,51 

TANG 4,91 1,69 0,34 0 8,32 

LEV 0,20 17,97 91,75 -167,40 98,40 

 

Das 292 empresas, 166 contraíram dívida junto ao BNDES no ano de 2015, sendo o 

setor de energia elétrica o mais se destacou. Ressalta-se que foram excluídas da amostra 

aquelas empresas que não identificaram em suas notas o montante da rubrica “empréstimos e 

financiamentos” por instituição financeira ou ainda as que não informaram a contratação de 

dívida pelo referido banco estatal.  

O montante médio doado às campanhas eleitorais (0,97) pelas 52 empresas conectadas 

foi de aproximadamente de R$ 400 mil. O desvio padrão de 2,10 se apresenta elevado, muito 

provavelmente representado por empresas que efetuaram doações de recursos extremamente 

elevados em relação ao conjunto. O valor mais elevado, por exemplo, foi efetuado pela 

empresa JBS, do setor de alimentos, chegando à rubrica dos R$ 78 milhões. 

  Em relação às variáveis de controle, é possível observar a discrepância da 

rentabilidade do ativo das empresas, apresentando desvio-padrão de 453,44, evidenciando a 

elevada heterogeneidade da amostra em relação à rentabilidade do patrimônio líquido.   

 A “oportunidade de crescimento” das empresas é baixa, próximo de 1, com baixo 

desvio padrão; ou seja, o índice de crescimento das empresas está em torno da média de 0,02. 

A “tangibilidade dos ativos”, importante variável para os contratos de financiamento por ser 

utilizada como garantia de pagamento, apresenta forte dispersão em relação aos valores 

médios. Mais uma vez, o setor de energia elétrica se destacou, apresentando os maiores 

valores de tangibilidade; muito provavelmente, em razão de sua atividade. Finalmente, a 

“alavancagem financeira” com média menor que 1 demonstra que os recursos de terceiros 

representam maior custo em relação ao retorno dos ativos. 

A seguir, realizou-se a análise de correlação entre as variáveis do estudo, a fim de se 

observar o grau de correlação entre as variáveis dependentes e independentes, bem como sua 

relação com as variáveis de controle. Os resultados apresentados estão dispostos na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Análise de correlação entre as variáveis do estudo 

 BNDES CXP SIZ GRW TANG LEV 

BNDES       

CXP 0,099      

SIZ -0,140** -0,019     

GRW 0,277*** -0,076 -0,042    

TANG 0,374*** 0,074 -0,024 0,289***   

LEV -0,193 -0,016 0,034 -0,051 0,093  

** e *** representam, respectivamente nível de significância de 5% e 1%. 

 

  A análise de correlação evidencia que o volume de recursos doados às campanhas 

eleitorais não se relaciona com o acesso à dívida captada junto a bancos estatais, já 

sinalizando que a probabilidade de contrair dívida através do BNDES não está vinculada à 

doação de campanha efetuada pelas empresas; contrário à relação das variáveis “oportunidade 

de crescimento” e “tangibilidade dos ativos”.  

  A Tabela 3 apresenta os resultados da regressão logística processada, em que se 

examina a influência de fatores estudados nas chances de um determinado evento ocorrer; no 



 

 

presente estudo, o evento selecionado para análise foi a captação de recursos estatais via 

BNDES. 
 

Tabela 3 – Propensão ao acesso preferencial de dívida 

Variáveis 

independentes 

Coeficie

nte β 
Z p-value 

CXP 2,65 0,08 0,938 

SIZ -0,01 -1,21 0,228 

GRW 5,65 2,59 0,010 

TANG 0,38 4,00 0,000 

LEV -0,01 -0,61 0,541 

Constante -1,54 -1,97 0,048 

Pseudo R² 16,41% 

LR Chi 63,79 

Count R² 72,2% 

N 292 

 

O Pseudo R² indica que aproximadamente 16% da variação da variável dependente 

pode ser explicada pelo conjunto de variáveis do modelo. Outra forma de verificar o 

ajustamento do modelo é através do teste de Count R² que objetiva verificar se o modelo 

obteve sucesso em prever os resultados binários, seu output aponta que, se a probabilidade 

prevista de um elemento for maior que 0,5 (zero vírgula cinco), classifica-o como 1; sendo 

menor que 0 (zero), calcula o quociente através da razão entre o número de previsões corretas 

e o total de observações (Fávero, Belfiore, Silva & Chan, 2009). Neste teste, quanto maiores 

os valores encontrados, maior o ajustamento do modelo; no modelo em questão o grau de 

ajustamento foi de 72%. 

No caso do Logit, os coeficientes medem a variação no logit estimado para uma 

variação unitária da variável explicativa dada. Isso quer dizer que, por exemplo, em empresas 

com maiores oportunidades de crescimento e com maior tangibilidade dos ativos, o logit 

estimado aumenta em média 5,65 e 0,38 unidades, respectivamente.  

Uma análise que faz mais sentido se dá em termos de chances, verificada através do 

antilogaritmo do coeficiente. Valores maiores que 1, indicam chances maiores do evento 

ocorrer. Para o coeficiente significativo da “oportunidade de crescimento” (GRW) e da 

“tangibilidade dos ativos” (TAN), o valor encontrado foi de 5,65 e 0,38, respectivamente. 

Neste caso, as chances do evento ocorrer – captação de recursos estatais via BNDES – para 

empresas com maiores oportunidades de crescimento, são maiores se comparadas às mais 

tangíveis. A literatura ratifica a relação de significância encontrada; no entanto, Fama e 

Perobelli, 2001; Titman e Wessels, 1988; Gomes e Leal, 2001, encontraram uma relação 

positiva para a tangibilidade dos ativos e relação negativa para a oportunidade de crescimento.  

A variável chave desta pesquisa não se apresentou relevante na captação de recursos 

estatais, contrariando a literatura que trabalha com a hipótese de que uma das vantagens de 

conectar-se politicamente é o acesso preferencial à divida a baixas taxas. Além disso, no 

contexto da literatura sobre conexões políticas, a participação de bancos de desenvolvimento é 

utilizada como canal de maximização dos interesses político estando mais relacionada a 

questões políticas, pelas quais políticos recebem o retorno sob a forma de votos, contribuições 

políticas ou mesmo subornos (Kornai, 1979; Shleifer; Vishny, 1994).   

Os resultados desta pesquisa seguem em linha com a proposta do BNDES, que possui 

declarada orientação de crédito voltada para o desenvolvimento econômico, através da qual a 

concessão do crédito baseia-se em necessidades econômicas regionais ou setoriais e não na 

garantia do retorno de seus capitais. Receber empréstimo do BNDES pode representar 



 

 

vantagem competitiva, uma vez que as taxas mais baixas implicam redução das despesas 

financeiras. Sobretudo, a significância das variáveis 

Em certa medida, a forma abrangente como o governo difundiu a política industrial 

após o ano de 2008, deu a BNDES mais liberdade para decidir como implementar sua 

política. Em razão disso, não é claro porque o banco aposta em algumas empresas em 

detrimento de outras; pesquisas buscam identificar fatores que possam influenciar a concessão 

de empréstimos às empresas têm sido alvo de especulações. 

No contexto da literatura sobre conexões políticas, propugna-se que o banco de 

desenvolvimento seja utilizado como canal de maximização de interesses políticos do governo 

e que a concessão de crédito por esta instituição não seja realizada com fins à promoção do 

desenvolvimento econômico.  

No entanto, a variável representativa da conexão política, verificada através dos 

montantes doados às campanhas eleitorais do ano de 2014, não se mostrou significante. Ou 

seja, não é possível afirmar que as doações efetuadas à campanha eleitorais têm como 

contrapartida o acesso preferencial aos recursos de bancos estatais. Este resultado não é 

congruente ao resultado encontrado no mercado chinês no período de 2004 a 2009, no qual as 

linhas de crédito, principalmente crédito de bancos públicos, são facilitadas às empresas 

conectadas. No Brasil, Lanzzarini e Mussachio (2010) e Bandeira-de-Mello e Marcon (2011) 

também verificaram que as empresas listadas em bolsa que doaram a candidatos vencedores 

nas eleições de 2002 a 2006, receberam mais empréstimos do BNDES, indicando que a 

conexão política atua como determinante da política de concessão de crédito do banco.  

A limitação mais flagrante dessa pesquisa que pode suscita dúvida sobre seus achados 

diz respeito à utilização de uma única proxy de conexão política: doação de campanha. Tal 

medida de conexão é pública estando disponíveis nos portais de transparência institucionais. 

Existem outras medidas cujas vantagens trocadas não são tão explícitas, como as proxies 

relacionadas à estrutura de propriedade. Ademais, foram incluídos os montantes doados 

independente se o (a) candidato (a) foi eleito ou não. Isto pode ter inibido a influência da 

conexão política sobre a probabilidade de captação de recursos via BNDES. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve por objetivo analisar a probabilidade de acesso a recursos 

estatais captados via BNDES a partir de doações efetuadas à campanha eleitoral do ano de 

2014 pelas empresas brasileiras. Para tanto, foram coletadas informações da dívida contraída 

através deste banco e sobre conexão política nas notas explicativas às demonstrações 

contábeis e no site do TSE, respectivamente. 

Baseando-se na literatura acerca do tema, propugna-se que ao criar conexões políticas 

por meio de doação de campanha, a empresa despende recursos na expectativa de obter bom 

retorno, como se fizesse um investimento. A doação de recursos financeiros é considerada, 

portanto, uma estratégia da empresa, que a liga diretamente aos atuais governantes, prováveis 

futuros governantes e partidos políticos (Bazuchi, Zacharias, Broering, Arreola & Bandeira-

de-Melo, 2013). Laços políticos podem favorecer vantagens às empresas conectadas como o 

acesso preferencial à dívida a taxas mais baixas e podem ter suas ações blindadas pelo 

governo; os políticos, por outro lado, recebem o retorno sob a forma de votos, contribuições 

políticas ou mesmo subornos. Pode-se dizer que o conceito de conexão política é amplo, 

sendo assim, é importante frisar que a presente pesquisa optou por restringir-se à proxy de 

doação de campanha. 

Por meio da análise descritiva, observou-se que apenas 52 empresas, apresentam-se 

conectadas politicamente, muito embora a literatura tenha apresentado que empresas com 



 

 

laços políticos podem apresentar maior potencial de controle do ambiente mercadológico em 

que atua, de modo a se tornar mais competitiva (Pearce II, 1983). Além disso, a análise 

descritiva permite afirmar que 166 empresas apresentaram dívida contraída junto ao BNDES, 

sendo 37 conectadas politicamente. Destacam-se valores extremamente elevados efetuados 

pela empresa – observados através do coeficiente de variação – sobretudo pelas empresas do 

ramo da construção civil.  

As evidências reunidas por meio do teste de regressão logística permitem afirmar que 

16,41% da variação da variável dependente pode ser explicada pelo conjunto de variáveis do 

modelo e que o efeito da conexão política sobre o acesso preferencial a recurso estatal não é 

significante ao nível de 1%.  Por outro lado, a oportunidade de crescimento é determinante 

para captação de dívida com o BNDES, assim como a tangibilidade dos ativos. 

A oportunidade de crescimento já é variável consolidada na literatura como 

determinante do endividamento. Bastos, Nakamura e Basso (2009), ao analisarem o 

endividamento de empresas de capital aberto em países emergentes identificaram que estas, 

em razão de usufruírem de maiores oportunidades de crescimento, necessitam de recursos 

que, muitas vezes não são suficientemente gerados pelos lucros retidos; tal oportunidade 

quando associada ao maior porte da empresa, favorece o acesso às fontes de financiamento.  

A tangibilidade dos ativos também é importante variável nos estudos de estrutura de 

capital. A idéia geralmente aceita é que empresas com maior volume de ativos tangíveis, que 

possam ser usados como garantia e que reduzam o custo do endividamento, poderiam 

endividar-se mais (Lumby, 1991; Thies & Klock, 1992; Rajan & Zingales, 1995) e mais 

facilmente serem avaliados pelo mercado e mais propensas a relações de troca. 

Análises exploratórias realizadas com os dados do tamanho das empresas 

evidenciaram relação inversa com o acesso à fonte estatal, um dos mais ativos agentes da 

política industrial no Brasil. Em essência, o banco é voltado para política de desenvolvimento 

regional e não pela política de capitalização de recursos. Sendo assim, a oportunidade de 

crescimento neste caso não estaria associada às maiores empresas da bolsa de valores. 

Considerando os resultados apresentados, espera-se que estudo possa contribuir para 

estudos sobre a política de crédito no País, especialmente com relação às fontes estatais, as 

quais são tidas pela literatura como instrumentos de questões políticas, uma vez que os bancos 

estatais não conseguem atingir o objetivo de desenvolvimento econômico.  

Ademais, destaca-se a abordagem de questões polêmicas no atual cenário político no 

País: o BNDES, alvo de escândalos corporativos entre o período de 2003 a 2015 e as doações 

de campanha eleitoral, as quais se tornaram proibidas frente ao lobby de empresas com 

políticos. 

Por fim, considerando a análise desenvolvida, observa-se limitação quanto à única 

proxy de conexão política (doação de campanha) e à possível omissão de variáveis 

independentes no modelo.  Sugere-se, portanto, que sejam observadas tais limitações além de 

estender análise a maior período amostral. 
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