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1. Considerações Iniciais:

Um passo fundamental para a construção de uma sociedade sustentável e justa 
no Brasil é o aprimoramento da nossa democracia. E um momento importante de 
manifestação democrática são as eleições, quando escolhemos os 
representantes públicos do povo, a partir de um debate coletivo. Os resultados de 
uma eleição precisam representar genuinamente a vontade e os anseios da 
população, e para isso é essencial garantir sua transparência, integridade e 
pluralismo político. 

O histórico recente de campanhas eleitorais demonstrou que a participação das 
empresas nos financiamentos foi perversa e a base para graves desvios éticos e 
de conduta dos partidos políticos.  

Hoje, esta prática está proibida e os recursos para o financiamento das 
campanhas tem origem nas verbas públicas e contribuições de pessoas físicas. 
A transparência nas eleições de 2018 é uma exigência da sociedade brasileira. 
Se por um lado avançamos nas regras do financiamento, ainda estamos distantes 
de prestação de contas transparentes do uso dos recursos públicos destinados às 
campanhas eleitorais.   

Prova disso é alerta que o Ethos e o IBRACEM fazem ao apresentar esta pesquisa 
sobre a conformidade legal dos fornecedores das campanhas eleitorais de 2016. 

Nosso objetivo é propor uma reflexão e ação concreta aos partidos políticos seja 
nas suas responsabilidades com o uso dos recursos públicos, seja no exemplo 
que podem dar à sociedade. 

Os Partidos Políticos são instituições fundamentais para o pleno exercício da 
Democracia. A CF/88 dotou-os de autonomia administrativa e financeira, 
conferindo-lhes recursos do Fundo Partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV, 
exigindo, em contrapartida, a obrigação de prestar contas das receitas 
arrecadadas e despesas realizadas ordinariamente durante o ano e durante as 
campanhas eleitorais. 

Portanto, é essencial que eles tenham total independência para utilização de seus 
recursos financeiros, que são provenientes de verbas públicas e doações. 

Em decorrência do dinamismo de suas atividades, não seria viável que para a 
contratação de seus Fornecedores de produtos e serviços, estivessem sujeitos às 
regras e condições previstas na Lei nº 8.666/93, que institui as normas para 
licitações e contratos da Administração Pública. 
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Porém, a adoção de mecanismos de integridade certamente contribuirá 
efetivamente para a promoção da ética, proporcionando maior segurança para o 
ambiente de negócios e para os próprios Partidos Políticos, com benefícios 
importantes para o país. 

2. Apresentação:

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a situação de Conformidade Legal 
dos Fornecedores dos Partidos Políticos nas Eleições de 2016, verificando a 
eventual situação de irregularidade das empresas perante os principais Órgãos 
Competentes. 

A situação de conformidade legal é caracterizada pela ausência de débitos e de 
pendências decorrentes de irregularidades fiscais, cadastrais ou relativas ao 
cumprimento de obrigações acessórias, bem como quaisquer outros 
apontamentos que possam ser impeditivos para a emissão de Certidões 
Negativas, nos respectivos âmbitos. 

Neste aspecto, considerando por analogia os critérios de habilitação previstos nos 
artigos 27 a 31 da Lei de Licitações (8.666/93), a simples ausência de uma 
certidão negativa (CND), seria suficiente para desqualificar a empresa, 
impossibilitando a sua condição de Fornecedora. 

Também é importante ressaltar que o resultado do presente estudo é meramente 
estatístico, em virtude da eventual possibilidade dos fornecedores estarem em 
situação de conformidade quando forneceram aos Partidos e Candidatos. Porém, 
diversas pesquisas indicam que esta é uma probabilidade remota, já que as 
empresas devem manter a situação de regularidade constantemente. 

3. Realização e Coordenação:

A Pesquisa foi realizada pelo IBRACEM - Instituto Brasileiro de Certificação e 
Monitoramento, em parceria com o Instituto ETHOS de Empresas e 
Responsabilidade Social, sob a coordenação do Prof. EVANDRO CESAR 
TENCA, Mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV); 
Administrador pela FEA-USP, Pós-Graduado em Marketing pelo W. Goethe 
Universität em Frankfurt, Alemanha; professor de cursos de pós-graduação na 
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FGV, USP e Mauá; coordenador do curso de Mestrado Internacional em Gestão 
de Negócios da Universidade Steinbeis, na Alemanha; consultor de estratégia 
empresarial e gestão com mais de 25 anos de experiência em empresas nacionais 
e multinacionais de diversos setores, atualmente é o Diretor de Planejamento 
Estratégico e Pesquisas do IBRACEM. 

4. Metodologia:

A metodologia utilizada na pesquisa foi estruturada e modelada pelo IBRACEM - 
Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento e desenvolvida e validada pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV, conforme CE nº 0656/16 da FGV Projetos, bem 
como no Regulamento de Certificação do IBRACEM, sob a coordenação do Prof. 
ROBSON RIBEIRO GONÇALVES, Mestre em Economia pela UNICAMP; 
Economista pela FEA-USP; Economista do Banco Central do Brasil (1994/1996), 
pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas  IPE/FEA-USP (1996/2000); 
Coordenador e Consultor da Fundação Getúlio Vargas – FGV Projetos há mais 
de 14 anos; professor dos cursos de MBA e pós graduação da FGV e 
IBMEC/INSPER, há mais de 12 anos; especialista em análise e elaboração de 
cenários nos níveis macroeconômico e empresarial; autor de diversos livros, com 
trabalhos publicados sobre teoria econômica, estudos setoriais e neuroeconomia; 
palestrante e consultor de empresas. 

5. Abrangência:

Foram pesquisadas 3.000 empresas em todo o território nacional, distribuídas 
entre os 26 Estados e Distrito Federal, localizadas em 776 municípios, de 05 
atividades econômicas, em uma base de aproximadamente 70.000 empresas. 

Nº Atividade Econômica Quant.  de 
Empresas % 

1 Agências de Propaganda e Publicidade 718 23,93% 

2 Gráficas 700 23,33% 

3 Serviços de Tecnologia 684 22,80% 

4 Postos Revendedores de Combustíveis 539 17,97% 

5 Serviços de Consultoria 359 11,97% 

Total de Empresas 3.000 100% 
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Distribuição das Empresas por Estado Distribuição das Empresas por Estado 

Nº Estado Quantidade 
Empresas 

Municípios 
por Estado 

 

Nº 
 

Estado Quantidade
Empresas 

Municípios 
por Estado 

1 SP 581 137 15 ES 51 18 
2 MG 293 88 16 MS 51 16 
3 PR 246 69 17 AL 44 4 
4 RS 237 69 18 MA 44 7 
5 RJ 216 40 19 SE 41 7 
6 BA 186 45 20 PI 39 3 
7 PE 178 65 21 TO 36 10 
8 SC 166 53 22 DF 30 1 
9 GO 130 31 23 AM 24 3 
10 CE 103 20 24 RO 18 6 
11 PA 83 35 25 AC 10 3 
12 MT 70 30 26 AP 8 1 
13 PB 58 8 27 RR 5 1 
14 RN 52 6 Totais 3.000 776 

* A quantidade de empresas por município está especificada no Anexo I.

6. Amostragem:

Para cada uma das 3.000 empresas pesquisadas, foram obtidos documentos 
comprobatórios sobre a situação de regularidade, exclusivamente de fontes 
oficiais e públicas, disponibilizadas pelos respectivos órgãos competentes, 
totalizando 20.099 documentos, que foram processados, analisados, conferidos e 
mantidos em arquivos eletrônicos. 

Os números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda (CNPJ/MF), necessários para a realização da pesquisa, foram obtidos 
de forma aleatória, junto ao site do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, “Consulta de 
Doadores e Fornecedores”, com método de busca por palavra-chave, 
considerando as principais atividades (“propaganda”, “combustíveis”, “posto”, 
“consultoria”, “tecnologia”, etc.), no seguinte endereço eletrônico: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/consulta/doadores-fornecedores/2 

A identificação de todas as empresas e dos respectivos Partidos Políticos 
não será divulgada, em virtude do caráter exclusivamente estatístico e de 
conscientização sobre a relevância do assunto. 
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Foi verificada a Situação de Regularidade e a Ausência de Débitos e/ou 
Pendências perante os seguintes Órgãos: 

 Receita Federal do Brasil; 
 Instituto Nacional de Seguridade Social; 
 Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
 Prefeitura Municipal; 
 Secretaria da Fazenda dos Estados; 
 Tribunal Superior do Trabalho; 
 Ministério do Trabalho e Emprego; 
 Secretaria de Inspeção do Trabalho; 
 Caixa Econômica Federal, no âmbito do FGTS; 
 Instituto de Protestos de Títulos do Brasil. 

A Situação de Regularidade e eventual ausência de débitos e/ou pendências 
perante os respectivos Órgãos Competentes foi constatada e comprovada através 
da obtenção dos seguintes documentos: 

 Comprovante de Inscrição e situação cadastral no CNPJ/MF (3.000); 
 Certidão de Débitos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União (3.000); 
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (3.000); 
 Certidão de Débitos da Secretaria de Inspeção do Trabalho (3.000); 
 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (3.000); 
 Consulta Nacional de Protestos (3.000); 
 Certidão de Tributos Mobiliários da Prefeitura (1.596); 
 Certidão de Débitos de Tributos Estaduais (503); 

Os respectivos documentos comprovam a ausência ou a presença de 
irregularidades, nos seguintes âmbitos: 

(a) Inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas; 
(b) Inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual; 
(c) Perante as Fazendas Nacional, Estadual, Municipal e FGTS, relativamente a: 

 débitos tributários e/ou perante o FGTS declarados ou apurados;
 débitos tributários e/ou perante o FGTS inscritos em dívida ativa;
 pendências cadastrais;
 pendências relativas ao descumprimento de obrigações acessórias;
 falta de entrega de declaração ou a entrega em desacordo com a legislação;

(d) Débitos perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em 
sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais 
trabalhistas, inclusive recolhimentos previdenciários e acordos firmados com 
o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia;
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(e) Violação de direitos do trabalhador; 
(f) Infração à CLT (legislação trabalhista); 
(g) Dívidas vencidas, com títulos protestados. 

7. Período de Coleta de Dados:

Todas as informações e documentos necessários para a realização da pesquisa 
foram obtidos durante o período de 13/03 a 06/04/2018 e 19/05 a 23/05/18. 

8. Distribuição Amostral e Erro Estatístico: (para mais ou para menos)

Relação de Índices possíveis, com base superior a 100 Empresas 

Nº Índice de 
Irregularidade Abrangência Quant. de 

Empresas 

Erro 
Amostral 
IC* 95% 

1 Brasil Nacional 3.000 1,79% 
2 

Regiões 

Sudeste 1.141 2,90% 
3 Nordeste 745 3,59% 
4 Sul 649 3,85% 
5 Centro-Oeste 281 5,85% 
6 Norte 184 7,22% 
7 

Estados 

SP 581 4,07% 
8 MG 293 5,73% 
9 PR 246 6,25% 

10 RS 237 6,37% 
11 RJ 216 6,67% 
12 BA 186 7,19% 
13 PE 178 7,35% 
14 SC 166 7,61% 
15 GO 130 8,60% 
16 CE 103 9,66% 
17 

Municípios 

São Paulo 226 6,52% 
18 Belo Horizonte 127 8,70% 
19 Rio de Janeiro 121 8,91% 
20 Porto Alegre 107 9,47% 

Pág. 6

AMOSTRA



21 Curitiba 101 9,75% 
22 

Atividades Econômicas 

Propaganda 718 3,66% 
23 Gráficas 700 3,70% 
24 Tecnologia 684 3,75% 
25 Combustíveis 539 4,22% 
26 Consultoria 359 5,17% 

* IC (Intervalo de Confiança) é o intervalo estimado onde a média de um parâmetro de
uma amostra tem uma certa probabilidade de ocorrer. Comumente define-se como o 
intervalo em 95% para pesquisas de Mercado. 

9. Ressalvas:

(a) A Certidão de Débitos de Tributos Estaduais foi emitida apenas para os 
Postos de Combustíveis, pelo fato de ser a única atividade econômica com 
obrigatoriedade de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, 
representando 539 empresas. 

(b) Apenas os Estados do AM, PB e RJ, não disponibilizam a Certidão de 
Débitos de Tributos Estaduais para emissão via internet, impossibilitando a 
confirmação da situação de regularidade das respectivas empresas, que 
foram consideradas em situação de regularidade, sendo 04 no AM, 10 no 
RJ e 22 na PB, totalizando 36 empresas, ou seja, 6,68% das 539 empresas. 

(c) Entre os 776 municípios, foram identificados apenas 73 que disponibilizam 
a Certidão de Tributos Mobiliários para emissão via internet, representando 
o total de 1.596 empresas, sendo que 703 municípios não disponibilizam,
representando 1.404 empresas, as quais foram consideradas em situação 
de regularidade, ou seja, 46,80%. 

(d) É importante ressaltar que: 

 Não se pode afirmar que os Partidos praticaram algum ato ilícito, pois
não estão sujeitos a Lei de licitações para a contratação de seus
fornecedores, porém, atualmente devem estruturar e aplicar um
Programa de Integridade, conforme previsto no artigo 41 do Decreto nº
8.420/2015.
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 Os fornecedores, em geral, não praticaram atos ilícitos, porém no
momento da pesquisa, não estavam atendendo requisitos mínimos de
conformidade legal previstos na Lei de Licitações;

 Foi constatado, pelo critério de amostragem, que alguns Fornecedores,
estavam com irregularidades críticas que que podem ser consideradas
como indícios de prática de atos ilícitos.

10. Resultado Geral:

O resultado da pesquisa revela que o Índice de Irregularidade das empresas que 
forneceram produtos ou serviços para os Partidos Políticos nas Eleições de 2016, 
foi de 91,23%, indicando que de cada 100 empresas, menos de 9 estavam em 
situação de conformidade legal perante os Órgãos Competentes. 

Total de Fornecedores | 3.000 empresas 100,00% 

Fornecedores que possuem Irregularidades | 2.737 91,23% 

Fornecedores que NÃO possuem Irregularidades | 263 8,77% 

[3.000 Empresas Pesquisadas] 
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