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RESUMO 
 
 

O presente trabalho objetiva avaliar os impactos provenientes das regras eleitorais do 
sistema político brasileiro sobre o comportamento dos deputados federais, em particular, 
quanto à decisão de alocação de recursos orçamentários através das emendas feitas ao 
Orçamento. 

A literatura tradicional pressupõe que estas escolhas estarão vinculadas essencialmente 
à formação e manutenção do reduto eleitoral de domínio do deputado. Os incentivos, que 
direcionariam a ação completamente individual dos candidatos no período de eleições, 
permaneceriam na mesma direção durante a atuação do parlamentar eleito. Isto resultaria em 
uma Câmara de Deputados completamente desarticulada, sem nenhuma influência dos 
partidos políticos. No extremo oposto deste cenário, ainda que parcela dos autores assuma 
posição intermediária, interpretações recentes contestam esta visão, trazendo diferentes 
motivações para a atuação individual do parlamentar, mais organizadas e coordenadas, 
atribuindo papel ao funcionamento dos partidos. Esta literatura mais atual, porém, não 
investigou os incentivos para a proposição de emendas orçamentárias, lacuna que este 
trabalho pretendeu cobrir.  

Os resultados encontrados aqui corroboram a interpretação mais recente sobre o 
funcionamento do sistema político. No capítulo primeiro, em que são propostos indicadores 
que avaliam a concentração eleitoral dos deputados paulistas, os resultados indicam que as 
votações não são tão concentradas como a interpretação tradicional afirma. No segundo 
capítulo, é avaliada empiricamente a possibilidade da existência da dominância política para o 
caso de São Paulo. Esta investigação sugere que este conceito não pode ser afirmado como a 
regra para o sistema político. Em seu lugar, os modelos trabalhados, em que as eleições para 
deputado e prefeito mostram ser correlacionadas, parecem refletir melhor o funcionamento do 
sistema político nacional. Por fim, o terceiro capítulo verifica os incentivos para a proposição 
de emendas. Seus resultados sugerem que os deputados se influenciam não só por seus 
resultados individuais nas eleições, mas levam em conta as cidades em que os prefeitos são de 
seu partido. Além disto, os dados sugerem haver a existência de um ciclo de alocação de 
emendas de acordo com o momento ao longo do mandato. 

As evidências trazidas por este trabalho sugerem avanços na literatura recente sobre o 
sistema político brasileiro e merecem novas investigações que ampliem a compreensão sobre 
tema tão relevante.  
 
 
Palavras-chave: Eleições, deputados federais, concentração eleitoral, dominância política, 

partidos, emendas orçamentárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 
The present work aims to evaluate the impacts originated in the electoral rules of 

Brazilian political system on the congressmen behavior. The main focus relies on their 
decision on the federal budget amendments. 

The traditional literature assumes their choices are linked with the formation of the 
informal electoral district. Incentives that drive congressmen to individually behave during 
electoral periods would keep the same direction during their mandates. This set of incentives 
creates a completely non-organized Congress, where parties have no influence. With an 
extreme opposed interpretation, some authors do not accept the traditional vision, showing up 
more coordinated and organized motivation for congressmen actions. Parties have an 
important role in this new set of incentives. However, this newer literature did not investigate 
the incentives for the budget amendments choice, a blank that this research intended to fill up. 

The results found confirm the newer interpretation about the Brazilian political 
system. In the first chapter, new indexes that measure electoral concentration are indicated. 
Their results suggest that votes are more dispersed than accepted by the traditional literature. 
In the second chapter, the political dominance is considered. The investigation shows that 
such concept can not be accepted as the rule for the system as a whole. In its place, models 
that consider the interdependence between mayors and congressmen election seem more 
appropriated to represent the entire political system. In the last chapter, the research directly 
focuses on the incentives on the budget amendments. Its results suggest that congressmen 
decisions are influenced not only by their individual results in the election, but they consider 
city mayors’ party as well. Moreover, data indicate the existence of a timing cycle of different 
incentives depending on the mandate moment. 

The evidences brought by this work show advances in the new literature about the 
Brazilian political system and demand more research that wider the comprehension about so 
relevant theme.  

 
Keywords: Elections, congressmen, electoral concentration, political dominance, parties, 

budget amendments. 
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Introdução 

Os mecanismos institucionais que regem a utilização do Orçamento Público Federal 

para fins eleitorais têm sido objeto de muitos estudos nas áreas de Economia e, 

principalmente, de Ciência Política. Seu enfoque, porém, se concentra primordialmente na 

análise da relação entre os poderes Executivo e Legislativo, parte importante da chamada 

conexão eleitoral presente no sistema brasileiro. Entretanto, o outro componente desta 

relação, o aspecto eleitoral propriamente dito e sua consequente influência sobre a carreira 

política de maneira geral, tem recebido menor atenção por parte da literatura sobre este tema. 

De maneira geral, o uso de emendas orçamentárias e o destino do político em sua 

carreira pública estão intrinsecamente relacionados, uma vez que, em uma democracia, o 

comportamento político é uma resposta à busca de cargos (Schlesinger, 1966) ou, mais do que 

isto, é também influenciar políticas públicas e conseguir votos (Figueiredo e Limongi, 2008). 

Embora a construção da carreira ocorra por diferentes motivações (Brace, 1984; Fowler, 

1996; Herrick, 2001; Maestas et al., 2006), a carreira política de todos aqueles que almejam 

ser eleitos se sujeitará às restrições impostas pelo conjunto de instituições que regem o 

sistema político. No trabalho de Schlesinger (1966) sobre estratégia de carreira política, a 

relevância das instituições recai sobre sua capacidade de simplificar as motivações e tornar o 

comportamento dos políticos compreensível e previsível.  

Com isto, Schlesinger (1966) afirma que as ambições variam em suas direções e indica 

três possibilidades de condução da carreira considerando a estrutura institucional vigente: a 

discreta, quando políticos desejam um cargo particular para um termo específico e, então, 

escolhem retirar-se da política; a estática, neste caso, os políticos buscam estabelecer carreira 

em um cargo particular, como, por exemplo, deputado estadual ou senador da República; e a 

progressiva, quando os políticos aspiram obter um cargo mais importante do que aquele que 

ele ocupa no momento - por exemplo, no caso brasileiro, um vereador que almeje concorrer à 

prefeitura de sua cidade. Por limitar as razões que impulsionam uma pessoa a se candidatar a 

um cargo público, as regras institucionais ganham relevância e mostram-se componentes cuja 

importância merece ser conhecida. 

Os estudos atuais, que propõem uma interpretação sobre as instituições presentes no 

sistema político brasileiro, têm sistematicamente contestado a visão tradicional já estabelecida 

na literatura sobre o tema. Esta visão tradicional atribui ao sistema um funcionamento 

completamente descentralizado, em que os políticos atuam de maneira independente do 

interesse de seus partidos. De forma mais simples, esta interpretação segue a concepção de 
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um modelo de influência mútua entre duas arenas: a regras vigentes na arena eleitoral, que 

estimulam a ação política individual e influenciam o comportamento político na arena 

legislativa, que seria também individual. Assim, a utilização dos mecanismos disponíveis ao 

deputado, especificamente a proposição de emendas orçamentárias, seguiria uma lógica 

pessoal como reflexo da sua busca por votos. Esta situação provocaria o surgimento de 

práticas clientelistas com a utilização de recursos públicos orçamentários com o intuito de 

angariar mais ou, ao menos manter, os votos recebidos. 

Ainda assim, partindo de uma perspectiva mais recente, crítica da visão tradicional, há 

uma divisão do debate em dois grandes segmentos. No primeiro grupo, há a interpretação de 

um sistema parcial de influência entre as duas arenas, em que há incentivos para o 

funcionamento coordenado em torno dos partidos e de regras institucionais mais rígidas 

apenas na relação entre Poderes Executivo e Legislativo. A descentralização de ação seria 

mantida no que tange aos incentivos eleitorais. Nesta perspectiva, ainda seriam mantidos os 

interesses para a proposição de emendas de acordo com as perspectivas e interesses 

individuais dos políticos. Já no segundo grupo, há a interpretação de que o sistema é mais 

coordenado em torno dos partidos também durante os períodos de eleições. A sorte dos 

candidatos da oposição e da situação está atrelada a sua capacidade como governo ou como 

oposição de manter ou alterar as políticas públicas de acordo com o que é percebido pelos 

eleitores. Assim, a proposição de emendas estaria sujeita a alguma influência partidária. Este 

grupo de autores seguiria a concepção teórica de um modelo de única arena - a eleitoral e a 

legislativa estariam submetidas a vínculos muito mais fracos. 

Este último grupo no debate sobre o sistema político brasileiro ainda não identificou 

empiricamente quais os incentivos presentes na proposição de emendas individuais ao 

Orçamento Federal. Ainda que de maneira geral se afirme ou que os deputados proponham 

emendas para regiões em que já possuem vínculos estabelecidos ou que seguem suas 

prioridades sobre políticas públicas, há ainda carência de estudos que demonstrem as 

motivações por de trás do direcionamento de recursos orçamentários. Apesar de serem críticos 

da interpretação mais tradicional sobre o funcionamento da política brasileira, é necessário 

verificar os argumentos daquela concepção tradicional para que se apreenda a importância dos 

avanços trazidos ao debate por esta linha de argumentação mais recente sobre o tema. 

A visão tradicional sobre o sistema político brasileiro tem início com a formação dos 

incentivos políticos a partir da conexão eleitoral, originalmente proposta por Mayhew (1974). 

Seu refinamento e aplicação para o caso brasileiro, dado em diversos trabalhos posteriores 

(Mainwaring, 1991; Lamounier, 1989; Ames, 1995a, 1995b, 2001, 2003; dentre outros), 
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propõe que a fragilidade do sistema político do Brasil é uma conseqüência das regras 

eleitorais1. De maneira geral, esta decorreria principalmente de regras para a eleição do 

Legislativo, baseadas em listas abertas com representação proporcional. De acordo com estas, 

os candidatos não são previamente ordenados. O número de votos recebido por cada 

candidato determina a sua ordem na lista e, conseqüentemente, quem é eleito. Além disso, 

atualmente, cada partido pode indicar até uma vez e meia o número de cadeiras por distrito e 

fazer coalizões entre si. Outra circunstância crítica é o tamanho do distrito. No Brasil, os 

deputados federais são eleitos por cada estado da federação – os distritos eleitorais – e cada 

um elege deputados na proporção relativa do tamanho de sua população, considerando os 

limites mínimos de oito e máximo de setenta deputados por estado. Mainwaring (1991) 

também enfatiza alguns outros aspectos que reforçam a suposta fragilidade partidária no 

sistema brasileiro. O primeiro é o candidato nato2 que permitia que os atuais deputados 

concorressem automaticamente na próxima eleição; o segundo é a falta de restrição à troca de 

partidos; o terceiro aspecto é o número elevado de candidatos de cada partido para os cargos 

proporcionais; e por fim, a existência de incentivos para a formação de novos partidos com a 

simultânea ausência de obstáculos para criá-los. 

Funcionando como apóio teórico deste conjunto de autores, Carey e Shugart (1995) 

desenvolveram alguns critérios para comparar diferentes sistemas eleitorais nacionais. Em sua 

análise, levam em consideração o número de cadeiras em disputa, o tamanho do distrito, o 

número de votos e o tipo de lista, entre outros critérios. Estes autores classificaram as regras 

brasileiras como fortes incentivadoras para a utilização de voto pessoal. Em oposição aos 

sistemas de listas fechadas ou com votos transferíveis presentes em outros países, por 

exemplo, o sistema brasileiro promoveria comportamento extremamente individualizado entre 

os candidatos, já que há elevado número de cadeiras em disputa em cada distrito, com 

candidatos de mesmos partidos dispostos em listas abertas. Seguindo este argumento, durante 

as campanhas, os incentivos conduzem cada candidato a distinguir-se individualmente de 

forma a receber mais votos que os membros da mesma lista, o que os colocaria numa posição 

de destaque dentro da lista do partido ou da coligação e, assim, alcançariam a eleição 

(Samuels, 1999; Nicolau, 2006).  

 

Dado o critério institucional que distingue os sistemas eleitorais centrados no candidato, se 
existem múltiplos candidatos por partido em cada distrito, então estes candidatos não podem 

                                                 
1 Para uma excelente revisão sobre as regras eleitorais brasileiras, vide Limongi e Figueiredo (1996) e Nicolau 
(2006). 
2 Esta característica foi abolida em 2002. 
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se apoiar apenas na legenda do partido para serem eleitos. Portanto, os candidatos devem 
adotar algum grau de individualismo como estratégia eleitoral para se diferenciar dos 
membros do próprio partido. (Samuels, 1999: p.491, tradução nossa).  
 

Soma-se a isto o fato de que como prática são os candidatos que coletam recursos para 

a sua própria campanha e decidem onde devem gastá-los. Embora alguns partidos pequenos 

usem parte destes recursos para promoverem-se, esta não é a regra. O procedimento mais 

comum adotado pelos candidatos é buscar atenção individual durante as campanhas eleitorais. 

Conseqüentemente, esta literatura considera os políticos extremamente autônomos vis-

à-vis seus partidos. “A legislação eleitoral [brasileira] reforça o comportamento individualista 

dos políticos e tem contribuído para evitar a construção de um sistema partidário efetivo” 

(Mainwaring, 1991: p.21, tradução nossa). Os partidos não se constituiriam, assim, no 

principal vínculo do sistema com os eleitores. Esta relação se daria através dos políticos 

individualmente. Esta interpretação sobre o sistema político brasileiro resulta no argumento 

que os deputados são atores que buscam benefícios (pork) para suas áreas de interesse, com 

reflexos diretos em suas escolhas como legisladores. Por exemplo, Ames (1987, 1995a, 

1995b) afirma que há uma relação forte entre o processo orçamentário dentro do Congresso e 

os interesses políticos locais. Livres para discutir seus próprios interesses a despeito da 

posição dos partidos, os deputados brasileiros disputariam os recursos públicos para executar 

projetos que trouxessem benefícios a suas áreas de interesse político.  

Sustentando a interpretação histórica de que os políticos brasileiros favorecem certas 

áreas para manter sua zona de influência, esta literatura também desenvolve a idéia de 

“distritos eleitorais informais”, regiões onde cada político negocia recursos públicos por votos 

(Ames 1995a, 1995b, 2001).  

 

Regras eleitorais afetam os incentivos dos legisladores em buscar projetos pelos quais eles 
possam reclamar o crédito. […] Eleitores votam para candidatos individuais ao invés de votar 
para listas partidárias, e então, legisladores podem ser individualmente recompensados. Em 
muitos estados, desenvolve-se um sistema de distritos informais similar aos ‘bailwicks’ na 
Irlanda. Nestes distritos, os candidatos concentram seus esforços de campanha e recebem a 
maioria de seus votos. (Ames, 1987, p. 153, tradução nossa).  

 

Assim, os incentivos criados no sistema eleitoral se refletiriam no funcionamento do 

Congresso. Daí a idéia da ligação entre as duas arenas, a eleitoral e a legislativa. Neste 

modelo, a proposição de emendas ao Orçamento Federal é fundamental. Sua liberação serviria 

como moeda de troca entre Executivo e Legislativo. O primeiro, em troca de apoio em suas 

proposições no Congresso, liberaria os gastos orçamentários referentes às emendas propostas 
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pelos parlamentares que mantiveram o apoio em projetos da presidência enviados ao 

Congresso. Ou seja, a execução das emendas funcionaria como uma recompensa do 

Presidente àqueles parlamentares que votassem de acordo com os interesses do Executivo.  

 

[…] os deputados brasileiros de fato se importam com o gasto público, e embora alguns atores 
importantes ultrapassem o Poder Legislativo para negociar diretamente com o Executivo, a 
maior parte das atividades relacionadas ao orçamento envolvem o Congresso. (Ames, 1987, 
p.150, tradução nossa).  
 

Com este argumento, a carreira política estaria fortemente conectada às habilidades do 

deputado em reforçar seus interesses locais dentro do orçamento federal. O sucesso de um 

político dependeria proporcionalmente da quantidade de recursos gastos na sua área de 

influência porque estes recursos garantiriam seu controle político sobre algumas regiões e 

conseqüentemente, se tornariam votos nas próximas eleições. Inclusive, Ames (1995b, 2001) 

leva esta interpretação a seu extremo ao afirmar que os deputados federais dominam 

politicamente seus distritos eleitorais informais. Ao receber uma votação altamente expressiva 

em determinados municípios, o deputado seria considerado dominante nesta região, o que 

desestimularia e até impediria outros políticos de se aproximarem dos eleitores destas regiões. 

Porém, como dito, a visão tradicional sobre o funcionamento do sistema político 

brasileiro vem sendo contestada pela literatura especializada. Notadamente, a contestação se 

dirige ao suposto incentivo institucional para a atuação individual dos políticos frente à 

participação dos partidos. Ainda que não haja consenso, parte desta nova literatura não só 

combate a idéia do funcionamento da conexão eleitoral, como aponta para a relevância dos 

partidos no sistema político brasileiro de maneira geral. 

De um lado, há um grupo de autores que entendem que, no Congresso, o papel dos 

partidos é relevante, ainda que na arena eleitoral essa atuação permaneça fragilizada. É uma 

interpretação de incentivos mistos ou parcial entre as arenas legislativa e eleitoral: 

 

[...] as regras eleitorais proporcionam incentivos para os políticos se comportarem 
individualmente, fragilizando, assim, os partidos na arena eleitoral, enquanto as regras 
internas do Congresso e os poderes presidenciais tornam o comportamento dos parlamentares 
extremamente dependente da lealdade de seus respectivos partidos, fortalecendo estes últimos 
dentro do Congresso. (Pereira e Mueller, 2003a, p. 738). 
 

As atividades dos parlamentares no Congresso estão restritas pelos líderes partidários 

e pelo Executivo. Ao menos neste ambiente, não há plena liberdade para a ação individual. 

Esta situação se verifica em razão da preocupação dos deputados em obter acessos a 



 

 17 

benefícios que estão sujeitos à intervenção do partido, e não em razão de qualquer defesa 

programática partidária. “Na realidade, o comportamento partidário [...] na arena legislativa 

visa a que os membros desse partido extraiam benefícios individuais controlados pelos líderes 

partidários e pelo Executivo para que sejam utilizados na esfera eleitoral.” (Pereira e Muller 

2003a, p. 738-9).  

Assim, ao aceitar a argumentação de que haveria no Congresso problemas de 

coordenação a serem resolvidos, este grupo de autores afirma que os partidos brasileiros 

funcionariam como um mecanismo de canalização dos interesses individuais dos políticos. Os 

líderes dos partidos, em conjunto com o presidente, deveriam incentivar os parlamentares a 

adotarem posições que sejam condizentes com os interesses da coalizão de governo. Como 

contrapartida, o posicionamento obediente dos deputados no Congresso teria como objetivo o 

acesso a benefícios que não estariam acessíveis a eles, caso adotassem postura diferente. 

 

Em outras palavras, em face desse arcabouço institucional, não admira que alguns 
parlamentares votem sistematicamente nos projetos do governo, porque sabem que tal 
comportamento aumenta a probabilidade de os seus pedidos serem atendidos pelo chefe do 
Executivo. Por outro lado, os parlamentares que não acompanham com tanta freqüência as 
preferências do governo têm menos possibilidades de implementar programas e projetos que 
beneficiem seu eleitorado. (Pereira e Mueller, 2002, p. 274).  
 

Para esta interpretação, mesmo o papel dos deputados sendo reduzido na elaboração 

do orçamento, esta função proporciona altos retornos eleitorais, pois quanto mais emendas 

individuais são executadas, maiores serão as chances de reeleição do parlamentar (Pereira e 

Mueller, 2002, p. 274). Ainda assim, apesar de introduzir um papel de coordenação dentre os 

partidos no Legislativo, a idéia da utilização da emendas para fins particulares individuais se 

mantém. Por exemplo, Pereira e Mueller (2003a) afirmam que  

 

[n]a sua grande maioria, os parlamentares fazem uso dessa prerrogativa [proposição das 
emendas orçamentárias] apresentando emendas individuais com políticas cujo objetivo é 
beneficiar os municípios onde obtiveram maior número de votos na eleição anterior, ou seja, 
suas bases eleitorais (pork barrel politics), como forma de maximizar suas futuras chances 
eleitorais. (Pereira e Mueller, 2003a, p. 742). 
 

Como outra evidência do funcionamento deste relacionamento, Pereira e Rennó 

(2001) afirmam que os deputados tendem a usar recursos, através de emendas orçamentárias, 

para expandir sua visibilidade em suas bases eleitorais. Este vínculo cultivado 

individualmente entre eleitores e parlamentares é considerado fundamental para suas 

pretensões políticas. Além disso, os mesmos autores também afirmam que a distribuição do 
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gasto público tem muito mais influência nas chances de reeleição do deputado do que seu 

comportamento dentro do Congresso. Ou seja, a manutenção do vínculo pessoal estabelecido, 

principal forma de relacionamento com o eleitorado, é um objetivo alcançado pela utilização 

das emendas orçamentárias pelos parlamentares. 

Neste sentido, a posição adotada por este segundo grupo de autores é similar à antiga 

posição do grupo tradicional sobre a influência das regras eleitorais sobre o funcionamento do 

sistema político, com a formação dos distritos eleitorais informais. A existência de 

coordenação no funcionamento no Congresso não altera as relações e os incentivos derivados 

do sistema eleitoral. Esta nova literatura aceita a existência de distritos eleitorais informais e a 

idéia da recompensa aos deputados por seu comportamento nas votações na Câmara sobre as 

propostas feitas pelo Executivo.  

 

A execução de emendas [...] é componente central na formação de maiorias no plenário da 
Câmara. [...] O presidente ganharia apoio dos deputados às propostas de interesse do 
Executivo na Câmara e os parlamentares seriam recompensados com a execução de suas 
demandas específicas no Orçamento. (Pereira e Rennó, 2007). 
 

De outra parte, há o terceiro grupo de autores que negam a formação de um sistema de 

incentivos único e alguns destes enxergam maior relevância partidária inclusive no sistema 

eleitoral. Ainda que não se reduza o caráter individualista das regras eleitorais, não se pode 

negar a existência de outras forças políticas locais, nem limitar o papel dos partidos como 

fonte de informação sobre preferências políticas, ao menos quanto a sua dinâmica estadual. 

Por exemplo, Nicolau (2006) afirma que não há relação direta entre o sistema de lista aberta e 

o desenvolvimento de atividade legislativa objetivando somente interesses locais. Ele enfatiza 

que existem diferentes tipos de comportamento político no Congresso Nacional, embora os 

incentivos provenientes das regras eleitorais sejam os mesmos. Na mesma direção, Santos 

(2006), ao tratar sobre a fidelidade partidária, coloca que o sistema de lista aberta não é 

suficiente para explicar as diferenças partidárias e institucionais. As estratégias dos candidatos 

não são idênticas, apesar de todos estarem sujeitos às mesmas regras. 

Seguindo a mesma linha de argumentação, Figueiredo e Limongi (2002) aceitam que 

há diferentes tipos de estratégias políticas e, assim, não vêem relação necessária e direta entre 

as regras eleitorais e todo o funcionamento do sistema político. Para eles, o Congresso é 

formado por deputados que almejam objetivos diferentes entre si. Ademais, os autores 

também afirmam que a correlação entre partidos e deputados se estende ao sistema eleitoral. 

“Parece descabido supor que a sorte eleitoral dos parlamentares filiados a partidos 
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situacionistas seja totalmente dissociada da sorte do governo. Quando governos vão mal, seus 

candidatos à sucessão perdem eleições e seus aliados parlamentares perdem apoio eleitoral” 

(2002, pp. 334).  

Conseqüentemente, a execução orçamentária é afetada pela posição assumida pelos 

partidos. A execução das emendas orçamentárias, em particular, será diretamente determinada 

pela relação mais geral entre os partidos, de acordo com sua posição de apoio ou de oposição 

ao Executivo.   

 

[...] a principal linha de conflito do sistema político brasileiro não é dada pelas relações entre 
os poderes, mas sim pelas clivagens político-partidárias. Parlamentares dividem-se em dois 
grandes campos, os que apóiam e os que se opõem ao Executivo. Essa distinção implica que a 
maioria apóia a centralização da condução do processo orçamentário em sua fase congressual. 
Há uma delegação de poder das bases para as lideranças partidárias, nesse caso representadas 
pelo relator geral e seus colaboradores diretos. Essa delegação explica o papel reduzido que as 
emendas individuais desempenham na participação do Congresso no processo orçamentário e 
a importância que as variáveis macroeconômicas assumem para os relatores. Antes de tudo, o 
orçamento visa a garantir o sucesso da política do governo, especialmente a econômica. 
(Figueiredo e Limongi, 2005). 

 

Neste prisma, a sujeição dos deputados à determinação dos líderes partidários não 

decorre do resultado de um problema de coordenação em busca de benefícios individuais, mas 

de interesses mais amplos. Figueiredo e Limongi (2005) afirmam que  

 

a prerrogativa de apresentar emendas individuais ao orçamento é uma oportunidade para que 
os parlamentares expressem suas prioridades em relação às políticas públicas. No entanto, 
ainda que contem com uma dotação fixa e assegurada, os parlamentares não expressam suas 
prioridades sem restrições. O que lhes é permitido, basicamente, é a oportunidade de 
complementar a agenda definida pelo governo. (Figueiredo e Limongi, 2005).  
 

Cabe destacar o argumento que o deputado não possui liberdade para a alocação de 

recursos totalmente de acordo com seus interesses particulares. Como citado pelos autores, ele 

está inteiramente subordinado à proposição orçamentária feita pelo Executivo, em primeiro 

lugar, e depois, está sujeito às determinações do partido através de seus líderes no Congresso 

(Figueiredo e Limongi, 2008). A sua única margem de manobra recai sobre o direcionamento 

dado aos gastos orçamentários. Isto significa dizer que, respeitada as regras orçamentárias3, o 

parlamentar poderá adicionar algum recurso a programas previamente definidos pelo 

Executivo e escolher qual a localidade do país receberá recursos daquele programa. Ou seja, 

ainda que o deputado possa optar por direcionar recursos para uma cidade, ele não tem a 

                                                 
3 Para uma explicação sobre a dinâmica de elaboração do Orçamento Federal, vide Giacomoni (2001) e 
www.senado.gov.br 
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capacidade de dizer em que este gasto consistirá de forma independente. O gasto estará sujeito 

a um programa proposto pelo Executivo. 

Estas limitações de ação do parlamentar serão tanto maiores quanto mais organizado 

for o partido político. A liberdade do deputado para acomodar o interesse de suas bases estará 

cerceada se houver diretrizes partidárias que o estimulem a direcionar os recursos para outras 

regiões. Por exemplo, regiões em que a presença do partido for acentuada podem representar 

naturalmente pontos de maior interesse ao deputado, já que aumentariam as suas chances de 

divulgar seu trabalho e de reclamar o crédito pelas obras executadas. Tudo isto estará de 

acordo também com a capacidade de organização do partido.  

Além disto, espera-se que os agentes políticos considerem em suas escolhas os 

partidos políticos dos demais agentes. No caso de interesse, é possível que o deputado leve 

em consideração o partido do prefeito da cidade para onde está propenso a enviar uma 

emenda orçamentária. No caso em que há coincidência, seria mais fácil para que ambos se 

beneficiassem da reclamação pelo crédito de uma obra pública. E por outro lado, o prefeito 

pode procurar um deputado a fim de estabelecer uma aliança em que haveria apoio do chefe 

do executivo municipal frente ao eleitorado em nome de uma parceria que promovesse 

também o legislador federal. 

Em conformidade com esta interpretação, também contrariando a visão tradicional 

sobre o funcionamento dos partidos no Brasil, outros autores vêm apontando que os partidos 

políticos brasileiros não são meros conjuntos de atores individuais que agem em causa 

própria. É possível identificar alguns trabalhos que observam tal relevância tanto no 

funcionamento eleitoral, como nas relações entre Executivo e Legislativo. Por exemplo, sobre 

o posicionamento ideológico dos partidos brasileiros e seus impactos na formação dos 

governos nacionais, Lyne (2005) compara a estrutura de ação partidária no Brasil entre os 

dois períodos democráticos de 1945-64 e 1989-2002. Seus resultados mostram que o sistema 

partidário brasileiro é muito diferente entre os dois períodos. No período mais antigo, a 

divisão entre coalizões e a unidade intra-coalizão eram baixas, enquanto no posterior, ambas 

se ampliaram substantivamente. Além disso, “os ministérios (executive cabinets) no período 

posterior conseguiram formar coalizões vitoriosas, e tanto os ministérios quanto as coalizões 

eleitorais são consideravelmente mais consistentes ideologicamente” (pp. 194, tradução 

nossa) que na primeira fase. 

Também Amorim Neto e Santos (2003) demonstram que o descarte completo dos 

partidos para compreensão da atuação parlamentar, notadamente da produção legislativa no 

Brasil, é imprudente. Sempre que o Poder Executivo possuir apoio de uma coalizão estável, as 
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eleições no Congresso podem alcançar níveis mais elevados de eficiência eleitoral. A 

formação desta coalizão, então, torna-se objeto de interesse do Executivo. Há neste contexto 

relevância dos partidos na formação da coalizão e na realização de propostas legislativas, 

ainda que os partidos não sejam significativos para a aprovação de leis no Congresso. 

Neste mesmo sentido, Carroll e Shugart (2006) também aceitam que os estudos que 

enfatizaram o personalismo como uma característica do sistema brasileiro menosprezaram o 

papel que os partidos políticos possuem na organização dos mandatos. Apesar de os autores 

considerarem o sistema brasileiro como hiper-representativo e hiper-personalista em 

comparação com outros casos da América Latina, após o governo Fernando Henrique, o 

sistema tem caminhado para amenizar essas duas características. Esta constatação faz com 

que os autores afirmem que a característica mais representativa do sistema político brasileiro 

sejam o multipartidarismo e o regionalismo, em detrimento do personalismo ressaltado pela 

análise tradicional apresentada aqui. 

Já sobre a perspectiva da relação entre políticos e eleitores, Carreirão e Kinzo (2004) 

mostram existir alguma identificação partidária no Brasil ao considerar quatro eleições 

presidenciais entre 1989 e 2002. Seus resultados indicam que os eleitores estabelecem algum 

tipo de vínculo com os partidos a ponto de 98% dos entrevistados naquela pesquisa não 

votarem em candidatos de partidos com os quais manifestavam algum tipo de rejeição. Claro 

está que seria necessária outra investigação que avaliasse a identificação positiva com os 

partidos e não apenas a negativa. Seus primeiros resultados neste sentido apontam que 

aproximadamente entre 45 e 50% dos eleitores manifestam preferência partidária. Tais dados 

são significativos quando contrapostos à interpretação dominante sobre o sistema brasileiro. 

Estas diferentes abordagens mostram que esta literatura recente considera o sistema 

político brasileiro de forma mais complexa e abrangente do que o comumente considerado 

pela interpretação tradicional. A conexão eleitoral parece ser uma simplificação do 

funcionamento do sistema ou, ao menos, que o período democrático recente alterou o sistema 

de incentivos. Seja como for, esta nova interpretação sobre o funcionamento do sistema 

atribui importância a características que antes eram desprezadas ou consideradas menos 

relevantes, notadamente o conjunto de incentivos e restrições que provêm do sistema eleitoral 

sobre o comportamento individual dos próprios atores políticos. 

Esta discussão se reflete sobre a relação entre a arena eleitoral e a discussão 

orçamentária no Congresso. A interpretação tradicional e mesmo a visão de que há um 

problema de coordenação no Legislativo entre os membros de um mesmo partido assumem, 

de maneira geral, que a utilização das emendas orçamentárias teria também o efeito de 
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consolidação ou ampliação da influência política obtida por um candidato eleito.  Nestes 

casos, a proposição de emendas segue uma lógica da busca por maior influência política sobre 

as regiões para garantir ou ampliar o retorno eleitoral. Mesmo o terceiro conjunto de autores, 

que assumem a existência de outras motivações na atuação legislativa durante a elaboração do 

orçamento, identifica eventuais impactos das eleições sobre as escolhas dos legisladores 

(Nicolau, 2006; Figueiredo e Limongi, 2008), mas tratam-no de maneira genérica. Sob esta 

ótica, pode-se assim dizer que o debate, conforme apresentado anteriormente, se concentrou 

primordialmente sobre a execução orçamentária e a relação entre os poderes Executivo e 

Legislativo, ou seja, sobre a arena legislativa.  

Porém, um aspecto da crítica à conexão eleitoral foi deixado de lado: o incentivo à 

proposição de emendas. Se a aprovação destas não devem ser vistas como moeda de troca 

entre o Executivo e o Legislativo e também não devem ser consideradas simplesmente como 

medidas de caráter clientelista, mas devem ser observadas sua forma e amplitude de 

atendimento (Kitchelt, 2000), estas certamente influenciarão na carreira política dos 

deputados federais eleitos. A literatura, que propõe uma perspectiva que atribua um papel 

relevante aos partidos políticos e às instituições como limitadoras ao comportamento 

individual, principalmente na relação entre os poderes Executivo e Legislativo, ainda carece 

de estudos que busquem entender qual a lógica que permeia as decisões políticas individuais 

com relação à intervenção pública federal e aos seus conseqüentes retornos eleitorais. Não se 

sabe ao certo quais seriam os outros incentivos que de fato permeiam esta decisão, 

notadamente aqueles que provêm do sistema eleitoral, nem de que forma cerceiam e moldam 

a ação política individual.  

Entretanto, sabe-se que tais recursos orçamentários são importantes para a 

consolidação e estabelecimento da carreira do político. Como afirmam Figueiredo e Limongi 

“para os parlamentares, são as despesas de custeio e investimento [previstas no orçamento 

federal] que lhes permitem cumprir seus compromissos políticos e eleitorais” (2008: 71). Há 

implicitamente um relacionamento estabelecido com os eleitores que o deputado deverá 

manter ao longo de seu mandato de forma a permitir os próximos passos em sua carreira, 

principalmente se há desejo de progredir nela. As análises feitas sobre a carreira parlamentar 

no Brasil verificam os diferentes perfis sobre os interessados em seguir esta profissão, mas, de 

maneira geral, não observam como estes indivíduos utilizam instrumentos ao seu dispor para 

manter-se nela. Alguns autores, como Rodrigues (2002), buscam demonstrar o perfil daqueles 

que buscam ocupar os cargos públicos. O autor observa diferentes vínculos sociais na filiação 

partidária dos deputados entre os partidos de direita, centro e esquerda, sugerindo haver 
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identificação partidária, ainda que haja alguma sobreposição entre os segmentos sociais de 

origem dos políticos e sua atuação filiação partidária. Já Santos (2000), ao retratar o perfil dos 

deputados eleitos no Congresso nacional brasileiro para os dois ciclos democráticos, 

1946/1962 e 1986/1994, mostra a elevada rotatividade dos ocupantes das posições de 

deputado federal. De acordo com o autor, esta situação amplia as chances de eleição de 

candidatos estranhos à carreira política, ao mesmo tempo em que dificulta a construção de 

uma carreira longa.  

Esta característica institucional é também encontrada no trabalho de Samuels (1998). 

Este, ao analisar o caso brasileiro entre os anos de 1945 a 1995, mostra a estrutura 

institucional de cargos de acordo com os interesses demonstrados pelos políticos. Segundo 

afirma, diferentemente do caso americano, a “ambição política no Brasil começa e termina no 

nível subnacional, com a legislatura nacional servindo meramente como um trampolim para 

cargos mais altos” (1998: p. 1). Nesta análise, os políticos brasileiros não demonstrariam 

interesse em construir uma carreira parlamentar em razão do entendimento de que faltam 

posições de destaque no Congresso brasileiro (Figueiredo e Limongi, 1996; Santos, 1999; 

Samuels, 1998). Ao invés disto, eles consideram os postos executivos mais atrativos, mesmo 

o de prefeito municipal, pelo fato de que estas posições proporcionam maior cobertura da 

mídia, e permitem maior poder na nomeação de cargos e na utilização de recursos públicos 

(Santos, 1999).  

Seguindo o mesmo argumento, Leoni, Pereira e Rennó (2003) colocam que não é 

somente a natureza da ambição política que determina a escolha sobre a carreira, mas a 

avaliação dos riscos contidos na decisão. Ou seja, de acordo com a quantidade de votos que o 

político acredita que receberá, ou o seu capital político atual, ele buscará pleitear 

determinados cargos. Isto significa dizer que as ambições estarão de acordo com as chances 

de eleição de cada político em cada momento. A proposição de emendas seria um instrumento 

possível para o estabelecimento e manutenção dos vínculos criados com o eleitorado. 

Um outro aspecto relevante na discussão recai sobre o papel dos partidos nas escolhas 

de carreira dos indivíduos. Para todas as eleições atualmente no Brasil, os candidatos devem 

ser nomeados pelos partidos para que possam concorrer a qualquer cargo. A capacidade 

partidária para indicar, dentro de seus quadros, quais serão aqueles que concorrerão a cada 

uma das cadeiras em disputa depende da própria dinâmica interna do partido. Ainda que os 

políticos tenham ambições pessoais, suas ações estarão contidas no âmbito do partido no que 

tange à sua nomeação como candidato. Como aponta Katz (2001), a seleção de candidatos é 
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vital para a continuidade de um partido porque dependem do número de políticos eleitos para 

sua continuidade. Portanto, seu funcionamento interno é relevante, enquanto organização. 

Apesar de Nicolau (2006) apontar que pouco se sabe sobre o processo decisório 

interno aos partidos no Brasil, há um problema de coordenação a ser resolvido por cada um 

deles individualmente no sentido de ampliar as chances de obter o maior número de cadeiras 

possível. Cox (2005) genericamente indica a necessidade de coordenação interna, de forma a 

não dispersar demais os votos em muitos candidatos de um mesmo partido em número muito 

maior do que as cadeiras em disputa. Em outro trabalho, Cox (1999) também afirma que as 

características do próprio sistema eleitoral, como o tamanho do distrito e a quantidade de 

votos disponível para os eleitores, influenciarão a coordenação necessária para a tomada de 

decisão de cada partido. Ou seja, as dinâmicas ainda pouco conhecidas do processo decisório 

de cada partido para a escolha das chapas no Brasil se relacionarão em certa medida com a 

pré-disposição dos políticos a concorrer à eleição para certos cargos e, conseqüentemente, às 

suas chances de êxito em cada eleição. 

Assim, apesar de contribuir com uma perspectiva inovadora, que vê o sistema político 

brasileiro como mais centralizado e coordenado, ainda não se verificou de maneira direta 

quais são os incentivos eleitorais que afetam o comportamento parlamentar, em geral, e a 

proposição de emendas, em particular. As restrições existentes no funcionamento do 

Congresso abrem espaço apenas para que os deputados possam determinar a localidade para a 

qual se destina a emenda eleitoral, a partir dos limites impostos para o número de emendas e 

seus valores monetários, e para qual o programa proposto pelo Executivo se destinarão novas 

dotações. Entretanto, pouco se sabe sobre quais os incentivos, presentes nesta determinação, 

são provenientes das próprias regras do sistema eleitoral. Como visto, apenas afirma-se, 

simplificadamente, que as emendas serão direcionadas para regiões de maior concentração de 

votos e que elas aumentam as chances de reeleição de um deputado. Não foi mostrado 

empiricamente este direcionamento, com indicadores adequados, com relação à concentração 

espacial de votos, por exemplo, e ao mesmo tempo, foi deixada de lado a verificação sobre a 

influência desta concentração sobre as distribuições de emendas pelos municípios, seja em 

quantidade, seja em termos monetários. Também os partidos não são incluídos na análise, 

repousando apenas sobre os interesses individuais as razões para a decisão sobre a proposição 

orçamentária. Ames (1995a) propõe uma verificação sobre os incentivos para a proposição de 

emendas apenas para a eleição de 1990, assumindo explicitamente a existência da “conexão 

eleitoral” nos moldes tradicionais, prejudicando a interpretação dos resultados. Entretanto, se 

por um lado, a votação de um deputado pode ser concentrada espacialmente, o que o 
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estimularia a propor emendas regionalmente buscando, por exemplo, sua reeleição, Kinzo, 

Martins e Borin (2004) não encontram evidências de que a concentração de votos é a regra. 

Os votos estão, via de regra, mais dispersos do que a literatura afirma. Por outro lado, o 

deputado pode ser influenciado pela importância regional do partido, que o apoiaria na 

reclamação do crédito de obras em determinada região. Todos estes argumentos mostram que 

um conjunto de incentivos pode afetar os parlamentares de maneiras distintas, levando-se em 

conta também estratégias políticas de cada deputado. 

Portanto, com isto posto, este trabalho busca lançar luz sobre o comportamento 

parlamentar, desde a sua relação com o eleitorado, com retorno em votos, como a utilização 

do orçamento público, notadamente das emendas orçamentárias, como parte dos incentivos à 

construção e consolidação da carreira política proporcionados pelo funcionamento do sistema 

político brasileiro. Este trabalho toma por base a hipótese geral de que aspectos regionais dos 

resultados eleitorais são decisivos para as decisões individuais dos políticos, particularmente 

dos deputados federais, e que estes consideram também os resultados das eleições para o 

chefe do Executivo municipal. As escolhas dos deputados federais, notadamente sobre a 

determinação das cidades que receberão os recursos provenientes das emendas ao Orçamento 

Federal, estarão sujeitas a questões relacionadas tanto ao seu padrão de concentração de votos, 

quanto à disputa política local, em que os prefeitos são figuras importantes. 

Assim, o trabalho analisará a proposição e execução de emendas orçamentárias por 

parte dos deputados federais eleitos por São Paulo para as eleições de 1994 a 2006, analisando 

três ciclos orçamentários completos. A escolha do estado de São Paulo como unidade de 

análise para o caso dos deputados é justificada pelo tamanho do distrito, seja em número de 

eleitores (cerca de 20 milhões), seja pelo número de cadeiras em disputa (70 vagas para 

deputado federal). Ambos componentes dramatizam as características apontadas por Carey e 

Shugart (1995) para o surgimento do voto pessoal, base para a interpretação da suposta 

fragilidade partidária do sistema político brasileiro. O objetivo do trabalho é entender, em 

última instância, como a utilização daqueles instrumentos orçamentários se relaciona com os 

resultados eleitorais. 

A fim de atingir estes objetivos, o trabalho investigará as medidas de concentração de 

votos presentes na literatura. A principal medida proposta é a de Ames (1995a, 1995b). O 

autor propõe inicialmente o percentual de votos recebidos por um deputado em cada cidade 

como a medida de concentração. Como medida sumária, ainda sugere a ponderação de sua 

medida de concentração pelo percentual do total de votos recebidos pelo deputado que vieram 

daquele município, como forma de mensurar a dominância política dos deputados. Pereira e 
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Rennó (2001) e Samuels (2002) decompõem o indicador proposto por Ames em seus 

trabalhos. Os primeiros utilizam o máximo valor do percentual de votos do deputado 

provenientes de cada município, e Samuels utiliza o valor máximo para o percentual de votos 

do deputado em relação ao total de votos do município. Estes indicadores apresentam 

dificuldades significativas que inviabilizam na interpretação de seus resultados. A utilização 

de medidas percentuais simples prejudica a análise por ignorar o tamanho relativo das 

populações de cada cidade. Já, especificamente para a proposição original de Ames, há 

dificuldade de interpretação dos resultados do indicador geral de dominância, além do fato de 

que o índice está baseado em uma adição de proporções. Por fim, Crisp e Desposato (2004) 

propõem um índice que é uma variação do índice Herfindahl-Hirschman. Este indicador 

assume a perspectiva da concentração de votos tomando como unidade de análise o 

município, e não dos deputados, contribuindo com uma perspectiva importante da questão. 

Mas, como aponta Taagepera (1979), este indicador é impactado pelo tamanho das cidades, o 

que prejudica seus resultados.  

Apesar da literatura aceitar o fator regional como um componente relevante do sistema 

eleitoral, não há, até onde pode ser pesquisado, medidas adequadas para determinar se um 

candidato recebeu votação dispersa ou não ao longo do distrito eleitoral. Por isto, os índices 

propostos aqui estão baseados na literatura da Economia Industrial, que há tempos discute 

medidas de dispersão e concentração de atividade econômica em setores industriais, e na 

própria literatura em Ciência Política, que ainda não foram introduzidos neste debate. Os dois 

primeiros são o índice G, conforme utilizado por Ellison e Glaeser (1994) e o Quociente 

Locacional (QL), como trabalhado por Benavid-Val (1991), dentre outros; o terceiro é o 

índice de T de Desequilíbrio de Taagepera (1979). Estes indicadores estão assentados na 

hipótese de que a concentração eleitoral é importante para o comportamento dos deputados, e 

que os indicadores utilizados pela literatura observam um nível de concentração diferente do 

real em razão da inadequação dos indicadores comumente utilizados. Entende-se aqui que 

carreira dos deputados dependerá de como eles reagirão aos incentivos provenientes do 

sistema eleitoral como um todo, inclusive com relação à proposição de emendas. Daí a 

necessidade de mensurar a concentração de votos adequadamente.  

Apesar dos diferentes padrões de concentração possíveis, Ames (1995a, 1995b) propôs 

a idéia de dominância como proveniente do poder individual local dos deputados. 

Implicitamente, tomando o clientelismo como a principal prática política no Brasil, o autor 

assume que os parlamentares criam regiões de interesse político que serão disputadas entre os 

diferentes deputados federais como as únicas forças políticas relevantes no sistema político 
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brasileiro. Porém, não se pode assumir que o deputado deixe de considerar a eleição para 

outros cargos, principalmente para prefeito municipal, tanto como oportunidade de carreira, 

como força política rival. Tal aspecto decorre do argumento de que o deputado não é a única 

força política com base de apoio político local. Assim, ainda que tenha acesso aos benefícios 

provenientes da alocação do orçamento federal para determinada área, outras forças políticas 

regionais interferirão em suas possibilidades de estabelecer vínculo com o eleitorado.  

Além disto, há um componente temporal importante subjacente à análise feita por 

Ames (1995a, 1995b, 2001), mas que acaba por ter suas importantes conseqüências relegadas 

a segundo plano. Segundo o autor, quando um deputado recebe uma votação expressiva em 

determinado conjunto de cidades, dominando-as, ele criará uma “fortaleza” (1995b: 326), 

através de práticas clientelistas com o orçamento público, que impedirá que outros deputados 

façam campanhas em tais áreas. Porém, é importante destacar que a oportunidade para fazer 

campanha ocorrerá apenas dali a quatro anos. Neste interregno, haverá a eleição para prefeito. 

A figura deste político não pode ser desprezada na atuação do parlamentar, já que o líder do 

Executivo municipal terá meios de contrabalançar tal força que se pretende dominante, 

principalmente se forem políticos rivais ou apenas de partidos políticos distintos. 

Neste sentido, apesar da concentração eleitoral ser importante, é necessário verificar 

empírica e teoricamente as possibilidades de um deputado dominar politicamente uma região 

como foi proposto. Assume-se para efeitos metodológicos que o desequilíbrio eleitoral em 

uma única eleição pode decorrer de uma campanha eleitoral exitosa e não reflita 

necessariamente um relacionamento estável entre eleitores e políticos. Estes concorrem a 

cargos diversos ao longo de sua carreira, o que dificulta afirmar que um deputado de fato 

domine uma região apenas por conta de elevada votação em uma única disputa. Para verificar 

tais possibilidades, serão tomadas as cidades que apresentaram os maiores níveis de 

desequilíbrio nas eleições estudadas como ponto de apoio para se verificar se as concepções 

teóricas propostas por Ames se sustentam empiricamente ao longo do tempo, favorecendo um 

mesmo político, ou se são esporádicos, como resultado eleitoral momentâneo de sucesso. 

Ao mesmo tempo, é preciso também averiguar as respostas e influências da eleição 

para deputado sobre as outras eleições para cada localidade. Ainda que as evidências possam 

enfraquecer a adoção do conceito de dominância, como interpretação rival, é preciso que se 

investigue qual a influência das eleições para deputado federal em uma eleição para prefeito, e 

vice-versa. Para isto, serão calculados os indicadores QL, propostos no primeiro capítulo, para 

os principais partidos políticos do estado de São Paulo nas eleições para deputado federal a 

partir de 1996, tomando por base todos os votos destinados a uma legenda, seja diretamente 
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para a sigla partidária ou para um candidato individual daquele partido. A partir destas 

informações, pretende-se investigar de que forma tais variáveis interferem na probabilidade 

de um prefeito daquele mesmo partido permanecer no cargo e também qual o impacto na 

concentração de votos de cada partido nas eleições para deputado federal em uma cidade cujo 

prefeito seja do mesmo partido. 

Por fim, a investigação sobre os incentivos para a proposição de emendas 

propriamente ditos será feita. Os deputados podem reagir de maneira distinta aos seus 

resultados eleitorais. Alguns podem procurar expandir a área na qual é conhecido; outros 

podem procurar reforçar os vínculos já estabelecidos. Neste sentido, será investigada a 

probabilidade da proposição de emendas por parte dos deputados federais ser uma resposta a 

um conjunto diferente de incentivos: o eleitoral, o biográfico e dois outros que consideram 

aspectos inerentes das cidades, como suas variáveis fiscais e sociais. Serão incluídas também 

variáveis que observem o comportamento político ao longo do mandato e de influências 

partidárias. Em razão do descasamento entre as eleições e a execução orçamentária, as 

decisões dos deputados sobre a alocação de emendas estará sujeita às eleições para prefeito 

municipal e para deputado federal. Além disto, sabe-se que este conjunto de incentivos pode 

se refletir também na quantidade de emendas propostas em cada localidade (há um regimento 

que pauta estas possibilidades de acordo com as regras orçamentárias federais desde 19964). 

Isto conduz a pesquisa a verificar a influência do mesmo conjunto de variáveis sobre a 

decisão dos deputados quanto ao número de emendas para cada município individualmente.  

Desta forma, o trabalho se dividirá da seguinte maneira. No primeiro capítulo, são 

propostos novos indicadores que medem a concentração eleitoral de maneira mais adequada. 

Estes novos indicadores mostram que os deputados eleitos por São Paulo, em sua maioria, não 

obtêm votação concentrada ao longo do estado. Ainda que a concentração por Região 

Administrativa do estado apresente dados mais elevados, indicando a importância do aspecto 

geográfico na distribuição de votos dos deputados, não se pode dizer que a votação dos 

deputados paulistas é concentrada pelos resultados do índice G. O QL confirma que a 

distribuição espacial é, de fato, relevante para as estratégias de parte dos candidatos a 

deputado, no sentido de alcançarem votos em municípios contíguos, mas o número de 

municípios envolvidos é expressivo, dificultando a observação da concentração espacial 

estrita. Por fim, o índice T indica que as cidades que apresentam votação desequilibrada em 

                                                 
4 Após o escândalo político que culminou na CPI do Orçamento, a partir de 1996, o Congresso Nacional criou 
mecanismos mais rígidos para a sua intervenção na proposta orçamentária elaborada pelo Executivo. Para 
detalhes, vide Figueiredo e Limongi, 2008. 
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uma eleição não necessariamente manterão tal resultado na eleição seguinte, variando 

inclusive os políticos que influenciam tal resultado em eleições sucessivas.  

O segundo capítulo tem como objetivo discutir as evidências empíricas que, ao relegar 

os partidos políticos a fraco elo entre o sistema político e os eleitores, dão sustentação para o 

conceito de dominância proposto por Barry Ames. Os dados analisados para São Paulo 

mostram existir apenas três casos dentro do período considerado em que um político 

recorrentemente obtém votação expressiva em um mesmo município ao longo do tempo. 

Todos os demais municípios alternam o político que desequilibra a votação a seu favor, em 

sua maioria mantendo alguma influência estável em no máximo duas eleições consecutivas. 

Além do mais, encontram-se fortes evidências de que, na verdade, os partidos fornecem ao 

eleitor e aos deputados algum tipo de informação que é utilizada ao longo das eleições 

municipais a partir de 1992, principalmente para os cinco grandes partidos do estado: PT, 

PSDB, PMDB, DEM e PP. Por isso, a inclusão da análise das eleições para prefeito melhora o 

entendimento sobre os resultados eleitorais para o Legislativo federal.  

Por fim, o terceiro capítulo tem como objetivo mensurar a probabilidade de um 

deputado propor uma emenda em um determinado município, a partir dos resultados 

eleitorais, e de mensurar a influência de tais resultados no número de emendas propostas. De 

maneira geral, os indicadores de concentração de votos são relevantes para estas escolhas, 

apesar do nível de votos ser importante apenas para a quantidade de emendas destinadas para 

cada cidade. Os deputados parecem utilizar as emendas com o intuito de desconcentrar sua 

votação em sua maioria, o que indica estarem preocupados com suas carreiras políticas e com 

a abrangência das áreas onde são conhecidos. Esta observação é reforçada quando se 

considera que municípios menores e com menor renda salarial per capita tendem a receber 

mais emendas, o que sugere que deputados buscam regiões em que a reclamação do crédito é 

mais fácil. Há a possibilidade de que tais resultados também reflitam alguma preferência por 

políticas públicas dos representantes paulistas na Câmara, como sugere os resultados do 

coeficiente das ocorrências policiais, mas não há evidências suficientes para que se confirme 

este argumento. Porém, os dados indicam que os deputados também procuram enviar suas 

emendas para cidades em que os prefeitos sejam dos mesmos partidos que os seus, o que 

passa a atribuir alguma importância ao funcionamento interno dos partidos neste contexto de 

discussão orçamentária. Ademais, os dados sugerem haver um ciclo temporal de atuação do 

parlamentar com relação a proposição de emendas ao longo de seu mandato. O primeiro ano 

caracteriza-se pela tentativa de desconcentração de votos; o segundo, pela viabilização de seu 



 

 30 

nome para a reeleição; o terceiro, pela ocorrência da nova eleição para deputado federal; e, o 

quarto, pela busca na consolidação de seu nome para pleitos futuros. 

Além disto, os políticos pertencentes aos cinco grandes partidos paulistas parecem, 

como regra geral, responder da mesma maneira aos incentivos apresentados. A variação 

dentre os partidos é observada apenas na intensidade da influência de cada parâmetro. Porém, 

o comportamento individual dos deputados em cada ano de mandato não é o mesmo. O 

primeiro ano de seu mandato parece ser aquele em que os deputados rapidamente já tentam 

ampliar sua base de apoio, atribuindo emendas em áreas cuja votação não foi tão expressiva 

em número absoluto de votos, e o ano da eleição subseqüente para a Câmara Federal é aquele 

em que o maior número de emendas é proposto.  

Com estas análises, espera-se contribuir para a melhor compreensão do sistema 

político nacional brasileiro e da utilização do orçamento público como conseqüência das 

regras eleitorais e do conjunto de incentivos presentes no cenário brasileiro. Os dados indicam 

que a preocupação com a carreira individual está intrinsecamente ligada aos resultados 

eleitorais, mas que os incentivos provenientes do sistema político, em seu âmbito mais geral, 

incluindo aí a influência partidária e a eleição para prefeito, também são decisivamente 

considerados na atuação dos representantes paulistas na Câmara. 
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Capítulo 1 – Índices de Concentração de Votos 

1.1. Introdução 

O objetivo principal deste capítulo é analisar os indicadores de concentração espacial 

de votos utilizados pela literatura e confrontá-los com outros índices derivados de outras áreas 

de pesquisa, primordialmente da Economia Industrial, que são utilizados para medir a 

concentração setorial da atividade econômica regionalmente. Apesar de entender que os 

padrões de dispersão dos votos são relevantes para a análise sobre o funcionamento do 

sistema político, os indicadores utilizados tradicionalmente não mensuram as características 

regionais da distribuição espacial de votos de maneira adequada, comprometendo 

decisivamente a análise que deles se deriva.  

Retomando brevemente parte da discussão já realizada, como Ames (1995a, 1995b, 

2001) menciona, alguns políticos recebem votos em áreas específicas, enquanto outros 

recebem votos de forma dispersa ao longo de todo o distrito. Carvalho (2003) e Kinzo, Marins 

e Borin (2004) argumentam que os padrões dos votos recebidos pelos deputados eleitos em 

diferentes pleitos apresentam diferenças significativas, por vezes contestando a existência de 

um padrão de votos concentrado para um número expressivo deles. Apesar de aquele primeiro 

autor argumentar que a concentração de votos é o que garantirá a redução de custos de 

campanha e ser, por isso, desejada por todos os políticos, os demais autores demonstram que 

não só a concentração pode gerar alguns outros custos, se for considerada a idéia de 

dominância, como as votações podem se distinguir sensivelmente em sua distribuição espacial 

em eleições distintas. A partir desta hipótese, seria esperado encontrar diferentes estratégias 

de ação durante a campanha e ao longo dos próprios mandatos dos deputados como resposta 

aos votos recebidos na última eleição. 

A este respeito, Leoni, Pereira e Rennó (2003) afirmam que, quanto mais concentrados 

forem os votos de um deputado, menor é a sua chance de concorrer a um cargo mais alto, 

entendendo aqui que cargos estaduais são maios altos do que os municipais e que as posições 

em órgãos federais são mais altas do que os estaduais. Uma estratégia viável no caso de votos 

circunscritos a uma área específica é o político procurar descentralizar sua atividade enquanto 

estiver no cargo, visando ampliar a sua área de influência e, conseqüentemente, seus votos 

potenciais. Por outro lado, algum deputado nesta situação pode agir com vistas a consolidar 

sua influência em determinada região, tendo como objetivo candidatar-se a prefeito de uma 

cidade daquela área em uma eleição futura. Seja qual a estratégia de carreira de interesse do 
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deputado, espera-se que os resultados eleitorais tenham um papel significativo neste processo, 

na medida em que servem como sinalizadores da capacidade daquele político de atingir, com 

maior amplitude, o eleitorado. Conhecendo estes dados, será possível entender as diferentes 

estratégias adotadas pelos deputados federais no uso das emendas orçamentárias. De alguma 

maneira, o padrão de votos será critério determinante na tomada de decisão dos políticos ao 

longo de sua carreira e, assim, mensurar tal dispersão se torna uma necessidade real. 

Este capítulo adaptará indicadores de concentração industrial, G e QL. Com isso, visa-

se suprir as deficiências com relação à mensuração da concentração geral de votos para cada 

candidato e à importância relativa de cada município, respectivamente, na concentração de 

votos recebidos. Também incluirá um indicador de desequilíbrio, Imbalance (T), para avaliar 

a diferença de votação em uma mesma cidade em favor de um candidato específico e assim, 

cobrir esta lacuna na literatura. Espera-se que, com este conjunto de novos instrumentos, a 

interpretação sobre comportamento dos políticos seja mais acurada e o conhecimento sobre o 

funcionamento do sistema político brasileiro se torne mais preciso. Para isto, o capítulo está 

dividido em quatro partes, além desta introdução. A próxima sessão apresentará e discutirá os 

principais indicadores utilizados recorrentemente pela literatura que trata sobre o tema. Em 

seguida, são propostos novos índices que serão posteriormente comparados a partir de um 

exemplo hipotético, com o propósito de verificar a capacidade de cada um deles de mensurar 

o que se propõem. Posteriormente, os novos indicadores serão aplicados aos resultados 

eleitorais obtidos pelos candidatos entre 1994 e 2006, seguidos por alguns comentários gerais. 

1.2. Índices 

Nesta sessão, serão apresentados os indicadores de concentração regional de votos 

utilizados pela literatura especializada no tema. Para cada indicador apresentado, uma breve 

discussão sobre sua abrangência e limitação é realizada. Em linhas gerais, observa-se que os 

autores têm de lidar com dois tipos de concentração: a concentração eleitoral do candidato e a 

de votos no município. Com se verá, Ames é o único a tentar combinar os dois aspectos em 

uma mesma medida através da multiplicação das duas proporções; os outros autores tendem a 

enfatizar apenas um dos dois tipos de concentração mencionados. 

1.2.1 - Ames 

Encontra-se, na literatura, como indicador da dispersão de votos para os candidatos 

eleitos e, ao mesmo tempo, para a medida de sua dominância, um índice proposto por Ames 

(1995b). Este pode ser expresso pela equação a seguir: 
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onde, A é uma medida de dominância do deputado i, Vim/Vm é o percentual de votos do 

deputado i do total de votos do município m, Vim/Vi é o percentual do total de votos recebidos 

pelo deputado i que vieram do município m. De acordo com seu autor, este indicador denota a 

“divisão de dominância” (dominance-sharedness), uma dimensão do apoio espacial de cada 

candidato. Cabe ressaltar que, em outro trabalho, o autor explicita a utilização do índice 

Moran I como medida de concentração espacial do percentual de votos de cada candidato 

(Ames, 2003, pp. 65), sendo o indicador acima uma medida exclusivamente de dominância 

regional de cada político.   

A primeira observação a ser feita é a de que tal indicador avalia dominância e não 

concentração de votos. Cabe dizer aqui que, obviamente, se tratam de parâmetros distintos, 

que, de fato, partem de distintas interpretações teóricas e geram resultados diferentes. Em 

segundo lugar, o autor se baseia em simples percentuais de votos, o que apresenta problemas 

de duas ordens: a falta de controle com relação a quantidade relativa dos eleitores e sobre a 

capacidade do candidato de interferir nestes resultados, já que os números tendem a ser mais 

altos em cidades menores, provavelmente secundárias nas estratégias políticas dos candidatos. 

Ainda assim, este indicador influenciará as escolhas de medidas de concentração de outros 

autores, como se verá a seguir. Porém, mais importante, o indicador proposto por Ames, ainda 

que seja de simples cálculo, não oferece uma fácil interpretação de seus resultados, além de 

não permitir que se elabore uma comparação clara entre o grau de concentração de cada 

deputado e uma média geral da eleição. Este indicador varia entre 0 e 1, mas não está clara a 

comparação que se pode realizar entre dois indicadores quaisquer neste intervalo. Por 

exemplo, qual a relação entre um índice igual a 0,5 e outro igual 0,75? O autor não discute 

estes aspectos na proposição feita sobre o índice, apenas o utiliza como instrumento para a 

medição da dominância política. Além disto, a agregação de percentuais da maneira como é 

exposta na equação está equivocada. Cada um dos termos expressos no indicador acima 

representa uma proporção, no caso, de votos. Não se pode simplesmente somá-los no intuito 

de atingir um índice, pois tal resultado estaria baseado no produto de proporções. A sua 

adição não fornece nenhuma informação significativa, como ficará claro mais adiante, quando 

de sua aplicação em um caso fictício de análise. 
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1.2.2 - Samuels 

Em seu trabalho sobre o sistema político brasileiro, Samuels (2002) utiliza um 

indicador que ele também trata por dominância. Esta variável é calculada como o percentual 

dos votos do candidato recebido no município em que ele tiver a maior parcela de votos na 

eleição anterior5. Desta forma, uma representação matemática desta medida é: 
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em que S é a medida de dominância proposta para cada candidato i e Vim/Vm é o percentual de 

votos do deputado i do total de votos do município m. Sendo um valor percentual, este 

indicador varia entre zero e um, e apontará como concentrado o deputado que obtiver grande 

quantidade de votos em um mesmo município. 

Ainda que simples, esta medida não reflete a concentração de votos dos candidatos em 

cada município, nem mesmo a importância relativa do município para um candidato. Isto 

acontece porque os distritos eleitorais do Brasil são muito heterogêneos no número de 

eleitores. Esta discrepância, aliada à possível concentração regional de votos, dificulta a 

interpretação e a eficiência deste indicador como uma boa medida de concentração. O 

deputado que possuir 60% dos votos na menor cidade tem maior influência do que o deputado 

que possuir 30% no maior município do estado? Qual será a importância deste indicador para 

as decisões deste candidato, se não é possível, através da medida, distinguir a relevância de 

cada um dentre os diferentes municípios para aquele político? Estes pontos não são resolvidos 

utilizando a medida acima, permanecendo questionamentos importantes em aberto com a 

utilização deste índice.  

1.2.3 - Pereira e Rennó 

Em seu trabalho de 2001, os autores consideram como concentração de votos dos 

candidatos uma variável que representa “a soma de votos obtidos no município onde o 

candidato teve mais votos, dividida pelo total de votos que ele obteve em todo o estado” 

(Pereira e Rennó, 2001), com o objetivo de mensurar a concentração de votos e a sua 

influência nas chances de reeleição do deputado. Este índice pode ser representado pela 

seguinte relação: 

                                                 
5 “the percentage of all candidate votes that the deputy received in the municipality where he or she received the 
largest share of his or her own votes in the previous election” (Samuels, 2002, 855). 
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em que PR é o índice de concentração proposto por estes autores para o candidato i e Vim/Vi é 

o percentual de votos do deputado i recebido no município m.  

Semelhante às críticas dirigidas à proposição feita por Samuels, as limitações 

apontadas para aquela variável se aplicam também neste caso, ainda que, aqui, o indicador 

apresente uma significativa melhora: considera a importância relativa do município para o 

candidato. Da forma proposta, é possível relativizar o quanto o candidato depende dos votos 

de determinada cidade, o que poderia retratar o seu grau de proximidade com aquele 

município. Porém, como já dito, os problemas com relação ao tamanho relativo do eleitorado 

na cidade se mantêm com a utilização deste índice. 

1.2.4 - Crisp e Desposato 

A variável de concentração proposta por estes autores é a soma do quadrado dos 

percentuais de votos dos candidatos num distrito j qualquer. Índices elevados indicam que o 

distrito é disputado por um ou mais fortes candidatos; baixos índices indicam que os votos no 

distrito são divididos entre diversos candidatos. Assim, a equação abaixo retrata a relação 

exposta: 
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onde, CD é o código de dominância no município m e Vim/Vm é o percentual de votos do 

deputado i do total de votos do município m. Se um único candidato receber todos os votos no 

distrito, o índice valerá 1. Se dois candidatos dividirem os votos do distrito igualmente, o 

índice será igual a 0,50 (0,502 + 0,502 = 0,50) e assim sucessivamente (Crisp e Desposato, 

2004: 146). Este índice segue a mesma proposta de um índice Herfindahl-Hirschman (H) 6. 
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 onde, V é o número de votos recebidos pelo candidato i no município m. H é o tradicional índice 

Herfindahl-Hirschman (H) e indica o nível de concentração do município m no ano t, no nível mais desagregado 
possível.  
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Esta medida busca apenas identificar se uma determinada cidade é disputada por um 

ou mais candidatos. Ainda que um município seja dividido por dois destes, esta cidade pode 

ser pouco significativa para o candidato relativamente ao total de votos que este recebeu e à 

importância do município no total de votos do estado. Portanto, este índice não deve ser 

utilizado de forma independente. Além disto, o índice CD, assim como o H, será influenciado 

pelo tamanho da população dos municípios, indicando baixa ou alta dominância sem 

considerar este aspecto7. 

1.3. Indicadores Propostos 

Este trabalho propõe a adaptação de dois indicadores amplamente utilizados por 

pesquisadores na área da Economia Industrial, quais sejam, o G e o QL. Apesar de seu uso ser 

bastante conhecido, é interessante apresentá-los aqui já de acordo com a adaptação necessária 

à sua aplicação no caso específico analisado por este trabalho. Para explicar a importância de 

tais indicadores, recorre-se a uma simples analogia: suponha que os votos de cada candidato 

fossem lançados por um helicóptero e caíssem nas mãos dos eleitores que os depositariam nas 

urnas em todo o estado. Numa situação hipotética como esta, esperaríamos encontrar para 

cada candidato maior número de votos em cidades com maior número de eleitores. Ou seja, a 

distribuição espacial esperada de votos seria aleatória com relação aos municípios em que 

aconteceria alguma eventual concentração de voto, no sentido de que seria apenas função do 

número de eleitores em cada cidade; ao mesmo tempo, seria homogênea com relação ao 

número de eleitores em cada uma das sessões eleitorais8 do estado e, consequentemente, em 

cada um dos municípios, pois não haveria interesses que alterassem o resultado, nem 

influência da ação dos candidatos, mantendo a mesma relação para todas as cidades do estado. 

O resultado da distribuição regional de votos caberia ao acaso e o deputado se elegeria de 

acordo com os votos recebido, sem se importar com a distribuição espacial dos mesmos. 

Porém, na prática política no Brasil, o aspecto regional da campanha deve ser 

considerado (Ames, 1995a, 1995b), além da própria atuação parlamentar no governo. Não se 

espera observar distribuições homogêneas de votos com relação ao número de eleitores em 

cada cidade, nem aleatórias, no sentido de que os votos recebidos não reflitam esforços dos 

candidatos, seja em campanha, seja ao longo de seu mandato. Os índices de concentração 

devem estar de acordo com esta idéia, de forma a captar adequadamente a importância de tal 

característica do sistema. 
                                                 
7 Vide Taagepera, R. “Inequality, Concentration and Imbalance”. Political Methodology, 1979, pp. 275-91. 
8 No Brasil, as sessões eleitorais, na média, são muito similares com relação ao número de eleitores que votam 
em cada uma delas. Isto reduz a necessidade de correções de qualquer indicador de concentração para este fato. 
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Os indicadores acima apontados, utilizados recorrentemente pela literatura, estão 

sujeitos a tais flutuações, com exceção do índice proposto por Crisp e Desposato, que apenas 

sofre da influência dos impactos do tamanho da população em cada cidade. Então, como 

abordagem alternativa para calcular a concentração de votos, são propostos três indicadores: o 

Quociente Locacional (QL), o Índice G de Concentração Industrial, utilizado por Ellison e 

Glaeser (1994), e o Índice de Desequilíbrio (T), proposto por Taagepera (1979). A adoção 

destes índices se justifica porque os dois primeiros são medidas amplamente utilizadas nos 

estudos de Economia Regional e Urbana com o objetivo de identificar aglomerações 

industriais, o que oferece um paralelo imediato com as preocupações de regionalização 

eleitoral discutidas pela literatura política e, além disto, têm resultados de fácil interpretação. 

O terceiro reflete adequadamente o desequilíbrio de votos em uma cidade e, assim, mede a 

disputa política ali. Cada um destes indicadores será analisado a seguir. 

De maneira sintética, o QL pode ser definido como uma medida em que se comparam 

as proporções de emprego de determinado setor de atividade em determinado município com 

a que seria esperada pela participação deste município na força de trabalho total da região 

maior de análise, seja estado, seja nação. Este índice nos mostra qual a importância relativa de 

cada um dos municípios dentro do setor analisado, determinando se ali há empregados em 

número acima do esperado para o tamanho daquela cidade. Assim, uma adaptação possível 

para a concentração para dados eleitorais é: 
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A rigor, para efeito dos cálculos das concentrações em cada um dos municípios, o QL 

é uma medida simples, por permitir que se infira diretamente qual a proporção de votos 

recebida pelo candidato em cada município que está acima daquilo que seria esperado se a 

distribuição espacial da votação fosse homogênea em relação ao número de eleitores. O 

numerador mede a proporção de votos do candidato em dado município, e o denominador, a 

proporção de votos da cidade sobre o total do distrito. Assim, quando o QL é igual a 1 

significa que o candidato recebeu exatamente a quantidade de votos esperada naquele 

município se a distribuição de votos fosse homogênea, dado o número total de votos 
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recebidos por ele; se igual a 2, o candidato teria recebido duas vezes mais votos do que o 

esperado, e assim sucessivamente. 

Esta informação nos permite comparar a votação de fato obtida em termos relativos 

por município com uma distribuição homogênea. Tem-se, assim, um contrafactual claro para 

este indicador. Por exemplo, se a alocação espacial dos votos dos candidatos fosse 

homogeneamente distribuída, uma cidade com 1% do total de eleitores do estado deveria 

destinar 1% dos votos para todos os candidatos em dada eleição. Neste caso, seria esperado 

que dos 10.000 votos recebidos por um deputado qualquer, 100 votos ou 1%, sejam 

provenientes daquele município. Isto significaria um QL igual a 1. Caso o deputado tenha 

recebido 250 votos naquela cidade, o QL indicará 2,5, já que ele recebeu 2,5 vezes o número 

de votos esperado em uma distribuição homogênea. 

Entretanto, apesar deste índice mensurar apropriadamente o nível de concentração de 

votos de cada candidato em cada município, o QL não permite que se infira diretamente qual 

candidato tem votos mais ou menos concentrados no total do distrito, pois não é possível 

simplesmente somá-los. Este indicador permite apenas que se discuta qual a relação entre 

votos esperados e recebidos por cada candidato em cada um dos municípios isoladamente. Os 

incentivos para indivíduos que possuem votação concentrada podem ser diferentes daqueles 

com votação dispersa pelo distrito eleitoral. Por isto, inferir se há ou não concentração para 

cada um dos participantes de uma eleição é relevante. 

Assim, a fim de determinar se um candidato tem votação concentrada, outra medida é 

necessária. Na literatura sobre Organização Industrial, o índice G, proposto por Ellison e 

Glaeser (1994), se constitui em um avanço por permitir que se calcule também a concentração 

geral daquele setor de atividade, não apenas em cada município individualmente. Além disto, 

a partir da variância dos indicadores, que é conhecida permite, que se estabeleçam critérios 

mais endógenos para determinar quais são os setores de atividade concentrados.  

O objetivo do uso deste índice neste trabalho é confrontá-lo com a distribuição de 

votos com relação a apenas o número de eleitores de cada cidade, sendo este o contrafactual 

deste índice. Hipoteticamente, seria possível imaginar que se os votos fossem distribuídos 

sem nenhum esforço ou interesse dos candidatos, estes receberiam votos provenientes de 

qualquer uma das cidades do distrito. Apenas os diferentes tamanhos das zonas eleitorais ou 

das cidades influenciariam o resultado, com relação ao total de votos recebidos por cidade. 

Porém, assim como as firmas têm interesses específicos para escolher se localizar em uma 

região – spillovers e vantagens naturais – os candidatos também possuem relacionamentos 
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diferenciados com as “bases eleitorais” de cada localidade, o que torna necessária a utilização 

de um indicador que mostre este aspecto. 

O índice G compara o percentual de votos recebidos por um candidato com o tamanho 

relativo do eleitorado em cada município. Este indicador é dado pela fórmula abaixo: 
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em que Pim é o percentual de votos obtidos pelo candidato i no município m e Pm é o 

percentual de votos do município m no total do estado. A partir da diferença entre a 

participação dos votos do candidato em um município e a participação dos votos do município 

no total do estado, é possível detectar a dispersão relativa dos votos do candidato. Assim, o 

índice G9 é uma medida de concentração bruta espacial (no termos de Ellison e Glaeser 

(1994)) dos votos do candidato i. Como este indicador utiliza proporções, estas podem ser 

calculadas em diferentes níveis de agregação. Por exemplo, o índice pode ser estimado por 

Região Administrativa, Município ou mesmo Zonas Eleitorais. Adiante, serão calculados 

indicadores para cada um desses níveis quando forem aplicados aos dados reais de eleições. 

É importante notar que os índices anteriores, G e QL, não indicam quantos candidatos 

receberam votação elevada em uma mesma cidade. Até o momento, o G oferece informação 

sobre a concentração geral e o QL informa as cidades relativamente mais importantes para 

cada candidato. Por exemplo, o fato de um candidato apresentar QL = 4 em determinada 

cidade não significa que ele influencie aquela localidade, já que outro candidato pode 

apresentar valores iguais ou mais elevados. Assim, uma medida de desequilíbrio entre 

candidatos por cidade é necessária para entender a estrutura onde os políticos decidem.  

A fim de atender esta questão, será utilizado o índice de desequilíbrio proposto por 

Rein Taagepera (1979). Este é formulado na seguinte expressão: 
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9 É importante ressaltar que a esperança do indicador G é o índice H - Herfindahl-Hirschman. Vide Ellison e 
Glaeser (1994: 5-6) 
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onde P é o percentual de votos do i-ésimo candidato na cidade m e H é o índice Herfindahl-

Hirschman na cidade m. Note que os candidatos devem ser ordenados e o índice está restrito 

ao intervalo entre zero e um. Este índice mostra quão disputado é um município, a partir da 

idéia de desequilíbrio. Quanto mais próximo de um, mais desequilibrada a distribuição de 

votos naquela cidade, ou seja, menos acirrada a disputa entre os candidatos naquele 

município, já que alguém desequilibrou a eleição em seu favor. Este fato pode destacar o 

comportamento dos deputados como resposta a sua votação relativa em determinada cidade. 

Com estes três novos indicadores, torna-se possível melhor mensurar aspectos 

significativos da análise do sistema político brasileiro em comparação com as medidas 

anteriores. A fim de mostrar esta capacidade, será apresentado um exemplo na próxima sessão 

com o propósito de comparar todos estes indicadores.  

1.4. Análise 

Nesta parte do trabalho, todos os índices apontados serão comparados de forma a 

mostrar suas capacidades e seus limites em fornecer um retrato dos resultados gerais de uma 

eleição e os resultados percebidos por cada candidato. 

Para mostrar a aderência dos índices, tomaremos um exemplo. A tabela 1.1 abaixo 

simula uma eleição legislativa em um distrito qualquer. Nela estão representados resultados 

eleitorais de dez cidades (1-10) e de dez candidatos (A-J). Em cada cidade, considera-se a 

existência também do total de M eleitores. 

           

Tabela 1.1 – Exemplo hipotético de uma eleição em um único distrito 
Candidatos

A B C D E F G H I J Total_A-J Total_M
1 200         2,000       8,000    -        -        -        24,250      15,500     350          2,500     52,800       800,000     
2 200         2,000       5,000    -        -        -        -            4,000       2,500       12,000   25,700       500,000     
3 200         2,000       2,000    -        -        -        -            1,000       -           20,000   25,200       200,000     
4 200         2,000       1,000    -        -        -        -            1,000       2,500       5,500     12,200       100,000     
5 200         2,000       1,000    -        -        7,000    -            1,000       4,500       7,500     23,200       100,000     
6 200         2,000       750       -        -        -        -            600          3,000       -         6,550         75,000       
7 200         2,000       750       -        9,850    -        -            600          5,500       10,000   28,900       75,000       
8 200         2,000       500       300       150       3,000    -            400          4,000       11,000   21,550       50,000       
9 200         2,000       500       -        -        -        750           300          2,500       1,500     7,750         50,000       

10 200         2,000       500       19,700  -        -        -            500          150          -         23,050       50,000       
Total_C 2,000      20,000     20,000  20,000  10,000  10,000  25,000      25,000     25,000     70,000   227,000     2,000,000  

Municípios

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A primeira dimensão a considerar é o tamanho das cidades. As cidades 1 e 2 são as 

maiores com 800.000 e 500.000 eleitores respectivamente e são consideradas cidades grandes. 

O segundo grupo, as cidades de porte médio, é formado pelas cidades 3, 4 e 5, com 

populações no intervalo de 100.000 a 200.000 eleitores. Os outros cinco municípios, de 6 a 

10, compõem as cidades pequenas, com menos de 100.000 eleitores. Esta divisão é 
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meramente didática e servirá para destacar as diferenças nos resultados decorrentes de cidades 

de portes diferentes, como é o caso dos distritos eleitorais do país. 

Analisando a segunda dimensão, a dos candidatos, o candidato A recebeu 2.000 votos 

igualmente distribuídos entre os 10 municípios. O mesmo ocorre com os 20.000 votos 

recebidos pelo candidato B. Outros dois candidatos, C e D, receberam ambos 20.000 votos, 

mas os votos do candidato C são distribuídos entre as cidades de forma proporcional ao total 

de eleitores em cada uma delas, enquanto os votos do candidato D são altamente concentrados 

em uma cidade pequena. Os candidatos E e F receberam somente 10.000 votos, mas os votos 

do primeiro estão concentrados em uma cidade pequena, enquanto os votos do segundo estão 

concentrados em uma cidade de porte médio. Os dois candidatos seguintes, G e H receberam 

25.000 votos. Ambos têm votos concentrados em cidades grandes, variando o nível de 

concentração. Já os dois últimos, I e J, receberam quantidades diferentes de votos, 

relativamente dispersos ao longo de todos os municípios, sendo que o candidato J recebeu a 

votação mais expressiva da eleição. 

A questão importante a esta altura é: qual medida representa adequadamente a 

concentração dos candidatos e a importância relativa de cada cidade para cada um destes? 

Tomando o exemplo da tabela acima, a tabela 1.2 mostra os índices de concentração 

resultantes de cada metodologia apresentada previamente. 

 

Tabela 1.2 – Índices de Concentração dos Candidatos para o exemplo 
Índices

A S PR G
A 0.002      0.004      0.100      0.188
B 0.023      0.040      0.100      0.188
C 0.010      0.010      0.400      0.000
D 0.388      0.394      0.985      1.534
E 0.129      0.131      0.985      1.502
F 0.067      0.070      0.700      0.973
G 0.030      0.030      0.970      0.536
H 0.015      0.019      0.620      0.080
I 0.050      0.080      0.220      0.350
J 0.099      0.220      0.286      0.275

Candidatos

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O índice calculado com a metodologia de Ames para o candidato A (A=0,002) é quase 

onze vezes menor do que o mesmo índice calculado para o candidato B (A=0,023). Isto 

ocorre simplesmente porque o candidato A recebeu dez vezes menos votos em cada cidade do 

que o candidato B. Entretanto, a distribuição dos votos entre as cidades é a mesma. Seus votos 

estão espalhados por cada uma das cidades, seguindo um mesmo padrão. O índice deveria 
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refletir esta situação de mesmo padrão de concentração, como G e PR fazem. Neste caso, o 

resultado se explica pela diferença da suposta dominância de cada candidato e não da 

concentração. Tomando o candidato C (A=0,010), o índice A volta a apresentar problemas. 

Nota-se que a distribuição de votos daquele candidato segue a mesma distribuição dos 

eleitores entre os municípios e assim, não é concentrada em nenhuma cidade. Seus votos estão 

dispersos por todo o distrito, como o indicador G corretamente capta. Mas o índice proposto 

por Ames, novamente, indica dominância e não concentração. O mesmo índice aplicado para 

o candidato G (A=0,030) reflete novamente o mesmo aspecto. Ainda que o candidato tenha 

seus votos concentrados, 97% deles na cidade 1, como esta cidade possui muitos eleitores, 

não se pode afirmar que este candidato é dominante nesta localidade. Neste caso, como se 

pode verificar, o indicador A mostra resultados similares para os candidatos C e G, ainda que 

as motivações para um resultado ou outro sejam diferentes. Ou seja, ao combinar dois 

conceitos em uma única medida, o indicador não só não é de fácil interpretação, como não 

permite conhecer qual dos conceitos provoca o resultado. Por tentar combinar duas medidas, o 

índice falha em não nos prover com a medida adequada. 

Analisando os outros indicadores, é possível notar que aqueles variam 

significativamente mesmo quando não há concentração. Para o indicador S, o mesmo 

problema da mensuração pelo índice A para os candidatos A e B se repete. A diferença no 

resultado decorre do número de votos do candidato e não de sua concentração. Aliás, de 

maneira geral, este indicador apresenta resultados bastante semelhantes aos encontrados com 

a utilização do índice A. Neste sentido, a ineficiência dos indicadores é semelhante.  

No caso do índice PR, há alguns ganhos que, embora não sejam suficientes, melhoram 

a análise construída. Por exemplo, para os candidatos A e B os resultados são os mesmos. De 

fato, a concentração de votos destes candidatos é a mesma, já que a distribuição do total de 

votos entre as cidades é a mesma. Entretanto, para o candidato C, o índice PR traz um valor 

muito mais alto que os demais índices. Porém, este candidato não possui seus votos 

concentrados. Estes estão distribuídos de maneira completamente uniforme, como já dito. Já 

para o candidato E, o índice G mostra um valor mais alto do que, principalmente, os 

indicadores de A e S. Isto indica que estas duas medidas acabam por não refletir esta mesma 

variância de forma mais contundente. Já o indicador PR perde a sensibilidade em alguns 

casos, ao afirmar, por exemplo, que os candidatos D e E possuem elevada concentração de 

votos, quando o tamanho relativo da cidade deve ser considerado. Afinal, receber 90% de seus 

votos em uma cidade com mil eleitores é diferente de receber os mesmos 90% de seus votos 
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em outra cidade com cem mil eleitores. Fica claro que o indicador PR não é sensível a este 

tipo de informação. 

Entretanto, o índice G se mostra mais adequado. Seus resultados para os candidatos A 

e B são iguais, já que a distribuição é a mesma. Para o candidato C o valor é igual a zero 

exatamente em razão da distribuição de votos é igual à do número de eleitores entre as 

cidades. Por isso, os seus votos não estão concentrados. Por outro lado, para os candidatos D, 

E e F o valores observados são os mais altos, pois, de fato, seus votos estão concentrados. A 

diferença destes para o candidato G é o tamanho da cidade em que este candidato tem seus 

votos concentrados. Apenas de o percentual ser elevado do ponto de vista do candidato, a 

cidade é muito grande com relação ao total do distrito. Isto suaviza o valor observado. Por 

fim, os candidatos H, I e J mostram votação mais dispersa. Seus resultados não são tão 

elevados, indicando a dispersão relativa de votos pelos municípios do estado. Esta 

sensibilidade para contrastar a distribuição de votos com o tamanho das cidades relativamente 

ao seu número de eleitores é a principal arma deste indicador para refletir adequadamente a 

concentração de votos. 

Considerando o mesmo exemplo acima, é possível também calcular o Quociente 

Locacional para cada candidato em cada município. Este índice será capaz de demonstrar a 

importância relativa de cada cidade para cada um dos candidatos. A tabela 1.3 abaixo 

apresenta os resultados. 

 

Tabela 1.3 – Cálculo do QL para o exemplo 
Candidatos

A B C D E F G H I J
1 0.250      0.250       1.000    -        -        -        2.425        1.550       0.035       0.089     
2 0.400      0.400       1.000    -        -        -        -            0.640       0.400       0.686     
3 1.000      1.000       1.000    -        -        -        -            0.400       -           2.857     
4 2.000      2.000       1.000    -        -        -        -            0.800       2.000       1.571     
5 2.000      2.000       1.000    -        -        14.000  -            0.800       3.600       2.143     
6 2.667      2.667       1.000    -        -        -        -            0.640       3.200       -         
7 2.667      2.667       1.000    -        26.267  -        -            0.640       5.867       3.810     
8 4.000      4.000       1.000    0.600    0.600    12.000  -            0.640       6.400       6.286     
9 4.000      4.000       1.000    -        -        -        1.200        0.480       4.000       0.857     
10 4.000      4.000       1.000    39.400  -        -        -            0.800       0.240       -         

Municípios

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A primeira observação é a de que os candidatos A e B apresentam exatamente os 

mesmos valores para todas as cidades. Isto ocorre porque ambos apresentam a mesma 

distribuição de votos entre elas. Dez por cento de seus votos provêm de cada uma daquelas 

localidades. Então, o QL em cada cidade é o mesmo, variando entre si apenas de acordo com 

o número de eleitores em cada município em que é medido. Neste caso, pequenas cidades 
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apresentam valores mais elevados, ou, sob outra perspectiva, como eles recebem o mesmo 

número de votos em cada uma, os municípios com poucos eleitores serão relativamente mais 

importantes para eles. Agora, considerando o candidato C, pode-se dizer que nenhuma cidade 

é mais importante do que outra. Esta situação é resultado da distribuição equânime de votos 

com relação ao tamanho das cidades. Não há município com maior importância relativa nos 

resultados deste candidato. Porém, esta situação é exatamente a oposta para os candidatos D e 

E. Ambos receberam votos concentrados em cidades pequenas e, embora não tenham 

recebido números expressivos, uma cidade representa a ampla maioria dos votos. Isto explica 

os valores bastante elevados para o QL para estes candidatos nas cidades em que receberam 

números elevados de votos. Esta mesma situação é dramatizada para o candidato F. Seus 

10.000 votos se dividiram em duas cidades e sua votação é relativamente concentrada nas 

duas, o que explica os elevados resultados encontrados. Em termos concretos, os casos dos 

candidatos H, I e J são aqueles que mais se espera observar na prática. Para o primeiro, há 

apenas uma cidade com o QL maior do que 1. Para os demais, há poucos municípios com 

elevado QL, no caso, maior do que 5, e, em contrapartida, há algumas outras cidades em que 

nenhum voto é recebido. 

Este conjunto de informações providas por este indicador é significativo já que 

proporciona uma análise mais acurada da importância relativa de cada localidade para cada 

candidato. Ainda contando com contrafactual simples, a análise da estratégia de cada um dos 

candidatos torna-se menos árdua de ser feita. 

Além do cálculo da concentração individual dos votos dos candidatos, também é 

possível medir neste exemplo o nível de desequilíbrio em cada cidade. Para este aspecto, na 

tabela abaixo, o índice de desequilíbrio T é calculado para cada uma das dez cidades, 

considerando apenas o universo dos dez candidatos. 

A cidade de número 7 é aquela com o menor índice: 0,252. Ali, o candidato J recebeu 

10.000 votos, o candidato E, 9.850 e o candidato I, 5.500. Estes três candidatos compuseram 

um primeiro grupo que recebeu cerca de 88% do total de votos na cidade. Nenhum deles 

individualmente provoca desequilíbrio de fato naquela cidade, ainda que este grupo se 

destaque dos demais, justificando o valor do índice não ser igual a zero. Por outro lado, as 

cidades de número 10 e 3 apresentam os maiores valores, 0,93 e 0,92, respectivamente. 

Analisando os dados, um único candidato, D, recebeu 19.700 do total de 22.400 na cidade 10, 

o que indica um grande desequilíbrio na cidade. Já na cidade 3, o candidato J recebeu 20.000 

de um total de 24.650, indicando novamente um extremo desequilíbrio neste município. 
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Contrastando estes resultados com o índice CD, na tabela 1.4, é possível perceber 

maior sensibilidade do índice T a variações na distribuição de votos. Neste exemplo, o desvio 

padrão do índice CD é igual a 0,175, enquanto para a medida T é 0,244. Os índices são 

próximos para as cidades 5 e 7, mas se distanciam nos resultados das cidades 2, 4 e 8. Na 

primeira destas, o candidato J recebeu quase metade dos votos da cidade (12.000 de um total 

de 25.700), com outros dois candidatos, C e H, juntos, com cerca de 36% dos votos. Situação 

semelhante acontece na cidade 4 e 8. Ou seja, pode-se inferir que o indicador T é mais 

sensível à desigualdade na distribuição dos votos do que o CD. 

 

 Tabela 1.4 – Índices CD e T para o exemplo 
Municípios CD T

1 0.324 0.494
2 0.296 0.610
3 0.644 0.918
4 0.286 0.579
5 0.244 0.260
6 0.325 0.486
7 0.278 0.252
8 0.324 0.670
9 0.224 0.313
10 0.739 0.932  

Fonte: Elaboração própria. 
 

Portanto, defende-se aqui que este conjunto de indicadores é útil para compreender a 

estratégia política dos deputados e a influência das eleições em suas decisões. De forma a 

mostrar a adequabilidade dos novos índices, serão analisados, a seguir, os dados para as 

eleições para deputado federal por São Paulo entre 1994 e 2006.  

1.4.1. Comparativo – Dados Reais 

A fim de discutir as diferenças entre os índices, serão tomados inicialmente os dados 

para a eleição para Deputado Federal em 2002 para o estado de São Paulo, e serão calculados 

os índices de forma a demonstrar os avanços dos indicadores propostos.  

 

Tabela 1.5 – Correlação entre os Índices 
A S PR G

A 1.000
S 0.828 1.000
PR 0.179 -0.088 1.000
G 0.495 0.215 0.561 1.000  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
Notas: 1. Todos Índices significativos a 2% 
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Como primeiro passo, na tabela 1.5, é possível identificar a correlação entre os 

diferentes indicadores. Como pode ser observada, a correlação entre o índice proposto, G, e os 

demais indicadores é relativamente baixa para que se possa substituir um indicador por outro, 

com exceção do PR. Ainda assim, os dados de correlação confirmam que a nova medida está 

capturando aspectos distintos das outras. A comparação dos indicadores dois a dois é 

importante para se esclarecer o avanço trazido pelos indicadores QL e G, e será feita a seguir. 

1.4.1.1. Comparação – G e A 

Ao se considerar o indicador A, o candidato a deputado com o índice mais elevado foi 

o de código 3090, Sérgio Fonseca, do Partido Geral dos Trabalhadores (PGT). Ele obteve 

15.746 votos na eleição de 2002. De acordo com este indicador, o nível de dominância do 

candidato é 0,510. Como já dito, não é possível interpretar corretamente o que este valor 

significa diretamente. Além disto, cabe ressaltar que o maior valor observado com a utilização 

deste critério é encontrado para um candidato não eleito, o que dificulta a interpretação sobre 

a forma com que a sua dominância política seria exercida. Porém, este mesmo candidato 

alcança um dos valores mais elevados com a utilização do índice G, atingindo 0,894. Isto 

significa dizer que a votação obtida por este candidato é concentrada espacialmente.  

Por outro lado, o candidato com o maior G nessa eleição foi o de código 2850, Ediclei 

Costa Cruz, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Ele obteve 5.549 votos, 

sendo 95% dos votos provenientes do município de Itararé. Assim, apresenta G de 0,897, 

número bastante elevado. Porém, o indicador, de acordo com o método de Ames, é 

relativamente baixo (0,201) comparativamente ao candidato do PGT. Isto pode ser observado 

na tabela 1.6: 

 

Tabela 1.6 – Candidatos com Maiores Indicadores A e G 
Candidatos A G
Sérgio Fonseca 0.510 0.894
Ediclei Costa Cruz 0.201 0.897  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

As diferenças entre os índices ficam ainda mais evidentes quando são tomados os 10 

candidatos com maiores indicadores para cada critério. Na tabela 1.7 abaixo, à esquerda, 

foram ordenados os 10 maiores resultados para o índice G e comparados com o A e à direita, 

inverte-se a relação. 

A primeira observação a ser feita é sobre a baixa correlação entre os indicadores, 

apontada anteriormente. A ordenação dos candidatos em cada um dos rankings estabelecidos 
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é bastante diferente, o que só reforça diferença da capacidade de cada indicador em medir 

concentração de votos. Além disto, ao se considerar os dados do indicador de Ames 

novamente, depara-se com o problema da interpretação dos resultados. Como já citado, a 

adição de duas medidas percentuais em uma única variável faz com que o indicador perca em 

simplicidade e em transmissão de informação. O candidato com maior indicador, (A=0,510), 

apresenta um valor cerca de 1,6 vezes maior que o índice do candidato com o décimo maior 

indicador, (A=0,315). Esta diferença não é de fácil compreensão, pois, afinal, apenas um dos 

fatores que compõe o índice é capaz de influenciar aquele resultado, mascarando a real 

diferença entre os candidatos.  

 

Tabela 1.7 – Rankings dos Índices A e G 
Rank_G Candidato G A Rank_A Rank_A Candidato A G Rank_G

1 Ediclei Costa Luz 0.897 0.201 36 1 Sérgio da Fonseca 0.510 0.894 2
2 Sérgio da Fonseca 0.894 0.510 1 2 Angelo Domingos Nucci 0.438 0.862 3
3 Angelo Domingos Nucci 0.862 0.438 2 3 Antonio Adolpho Lobbe Neto 0.379 0.167 226
4 José Paulo Toffano 0.838 0.324 8 4 João Batista Bianchini 0.340 0.596 35
5 Manoel de A. Marques Filho 0.824 0.112 85 5 Roy Nelson Pinto 0.333 0.361 93
6 João Gomes 0.808 0.129 75 6 Fernando Barrancos Chucre 0.330 0.312 124
7 Décio L. Fernandes da Silva 0.802 0.062 135 7 Paulo Roberto Blascke 0.327 0.725 17
8 Francisco Miranda de Saes 0.790 0.045 160 8 José Paulo Toffano 0.324 0.838 4
9 Marco Antônio Marcolino 0.774 0.191 41 9 José Garcia Martins 0.316 0.717 19

10 Lúcio Martins de Freitas 0.767 0.106 88 10 Pedro Teodoro Kuhl 0.315 0.338 108  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

Esta questão torna-se ainda mais evidente quando se considera a concentração em 

cada município, de forma desagregada, para cada um dos candidatos com maior índice, de 

acordo com os diferentes critérios. Na tabela 1.8, estão separados, para cada um dos 

candidatos, os 10 municípios em que eles apresentam os maiores QLs na eleição de 2002. 

 

Tabela 1.8 – 10 maiores QL dos Deputados com maiores A e G  
Cand. Sérgio Fonseca - A máximo Cand. Ediclei Costa Cruz - G máximo
Município QL Município QL
IBITINGA 739.0 ITARARÉ 823.7
BORBOREMA 18.4 BOM SUCESSO DE ITARARÉ 92.4
ITAJU 15.2 RIVERSUL 31.8
TABATINGA 14.0 ITAPIRAPUÃ PAULISTA 10.6
URU 12.8 BARÃO DE ANTONINA 7.0
IACANGA 12.3 ITABERA 5.3
ITAPOLIS 7.7 ONDA VERDE 5.1
REGINOPOLIS 4.6 TAQUARIVAÍ 4.8
NOVA EUROPA 3.6 ITAPORANGA 3.7
BARIRI 2.5 BARRA DO CHAPÉU 2.6  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

Pela tabela 1.8, pode-se perceber que ambos os candidatos possuem elevada 

concentração dos votos recebidos. O candidato Sérgio Fonseca recebeu em Ibitinga 739 vezes 

mais votos do que era esperado em uma distribuição homogênea. Nos municípios listados na 
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seqüência, este candidato já não apresenta QLs tão elevados, ainda que praticamente em toda 

a lista os municípios sejam considerados de pequeno porte. Já o candidato Ediclei Cruz 

recebeu também votação bastante concentrada. Em Itararé, ele obteve quase 824 vezes mais 

votos do que seria esperado. Para os demais municípios listados, percebe-se que o QL reduz-

se rapidamente. Isto indica que sua dependência é maior em relação à primeira cidade do que 

a do primeiro candidato analisado, justificando o valor maior no G deste candidato. Desta 

forma, é possível observar, mais uma vez, a incapacidade do indicador A em captar a 

concentração dos candidatos de maneira eficiente. 

1.4.1.2. Comparação – G e S 

A mesma comparação realizada para o índice anterior foi construída para o índice 

proposto por Samuels. Na tabela 1.9 abaixo, na parte esquerda, foi construído um ranking 

tomando por base os candidatos que obtiveram maior G e seus respectivos valores. São 

mostrados também os valores do índice S para estes mesmos candidatos, e sua posição no 

ranking deste indicador. Na parte da direita, tomam-se os candidatos com maiores indicadores 

S e compara-se com seus valores G. 

 

Tabela 1.9 – Rankings dos Índices de S e G 
Rank_G Candidato G S Rank_S Rank_S Candidato S G Rank_G

1 Ediclei Costa Luz 0.897 0.212 94 1 Etivaldo Vadão Gomes 0.598 0.018 581
2 Sérgio da Fonseca 0.894 0.540 8 2 João Herrmann Neto 0.587 0.080 360
3 Angelo Domingos Nucci 0.862 0.471 14 3 Aloysio Nunes F. Filho 0.585 0.027 532
4 José Paulo Toffano 0.838 0.352 45 4 Milton A. C. Monti 0.565 0.036 489
5 Manoel de A. Marques Filho 0.824 0.124 145 5 Antonio Adolpho Lobbe Neto 0.564 0.167 226
6 João Gomes 0.808 0.143 134 6 Nelson Marquezelli 0.556 0.016 591
7 Décio L. Fernandes da Silva 0.802 0.069 200 7 João E. Dado L. de Carvalho 0.544 0.114 290
8 Francisco Miranda de Saes 0.790 0.050 232 8 Sérgio da Fonseca 0.540 0.894 2
9 Marco Antônio Marcolino 0.774 0.215 92 9 Paulo César de O. Lima 0.527 0.041 474

10 Lúcio Martins de Freitas 0.767 0.120 148 10 José Onério da Silva 0.517 0.184 212  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

Novamente, a baixa correlação entre os índices indicada anteriormente se reflete nesta 

tabela. Nota-se que os candidatos com maiores coeficientes G não são os mesmos que 

possuem os maiores índices S, e vice-versa. Como exemplo, o candidato com o maior 

indicador pelo índice S foi Etivaldo Vadão Gomes, do então Partido Progressista Brasileiro 

(PPB). Ele obteve, naquela eleição, 108.533 votos, muitos deles provenientes de um grupo 

específico de cidades. Seu indicador G está em um nível muito baixo, indicando elevada 

desconcentração regional dos votos. O único caso em que um candidato apresentou números 

elevados para os dois indicadores em questão é o candidato de código 3090, Sérgio Fonseca, 

do Partido Geral dos Trabalhadores (PGT). Este candidato, o mesmo que obteve o maior valor 

para o índice A, como citado anteriormente, apresenta para a eleição de 2002, os seguintes 
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valores para os indicadores tratados no momento: S=0,540 e G=0,977. Nos demais casos, 

nota-se que os valores elevados por um dos critérios utilizados não se repetem com a 

utilização do outro indicador. 

Na tabela 1.10, novamente são apresentados os QLs para os candidatos com os 

maiores S e G. Nesta tabela, percebe-se que a votação de Vadão Gomes não apresenta grande 

dependência de alguns municípios. Em todas as dez cidades listadas, o QL é extremamente 

elevado. Isto explica porque a concentração de votos não ocorre neste caso, já que o número 

de municípios com QL elevado é considerável. As informações da tabela 1.10 ratificam esta 

interpretação. 

 

Tabela 1.10 – 10 maiores QL dos Deputados com maiores S e G 
Cand. Etivaldo Vadão Gomes - S máximo Cand. Ediclei Costa Cruz - G máximo
Município QL Município QL
ESTRELA D OESTE 118.8 ITARARÉ 823.7
SAO JOAO DAS DUAS PONTES 77.5 BOM SUCESSO DE ITARARÉ 92.4
MIRA ESTRELA 75.1 RIVERSUL 31.8
ILHA SOLTEIRA 66.1 ITAPIRAPUÃ PAULISTA 10.6
ARCO IRIS 59.7 BARÃO DE ANTONINA 7.0
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA 47.5 ITABERA 5.3
GUARANI D OESTE 46.0 ONDA VERDE 5.1
PALESTINA 43.9 TAQUARIVAÍ 4.8
TUPI PAULISTA 40.5 ITAPORANGA 3.7
CARDOSO 39.3 BARRA DO CHAPÉU 2.6  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

1.4.1.3. Comparação – G e PR 

Tomando como base o índice proposto por Pereira e Rennó (PR), é possível comparar 

as concentrações determinadas por este e pelo índice G, de acordo com a tabela 1.11 abaixo, 

da mesma maneira que foi realizado para os indicadores anteriores. Na parte esquerda, estão 

os candidatos com os dez maiores G e na direita, os dez maiores PR. 

Na parte esquerda da tabela, é possível verificar que os candidatos com elevado G 

também são os que apresentam os maiores índices PR. Isto é justificável pelo fato do índice 

PR ser elevado para os candidatos que possuírem alto percentual de votos totais de um 

município, o que de fato acontecerá com os candidatos que forem concentrados de acordo 

com o G. Esta relação explica também o fato da correlação entre estes índices ser a mais 

elevada dentre todos os indicadores comparados aqui. 
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Tabela 1.11 – Rankings dos Índices de PR e G 
Rank_G Candidato G PR Rank_PR Rank_PR Candidato PR G Rank_G

1 Ediclei Costa Luz 0.897 0.946 1 1 Ediclei da Costa Luz 0.946 0.897 1
2 Sérgio da Fonseca 0.894 0.944 2 2 Sérgio da Fonseca 0.944 0.894 2
3 Angelo Domingos Nucci 0.862 0.929 4 3 Santos Neves 0.932 0.471 56
4 José Paulo Toffano 0.838 0.916 6 4 Angelo Domingos Nucci 0.929 0.862 3
5 Manoel de A. Marques Filho 0.824 0.907 12 5 Claudi Sabino 0.924 0.394 81
6 João Gomes 0.808 0.897 21 6 José Paulo Toffano 0.916 0.838 4
7 Décio L. Fernandes da Silva 0.802 0.894 25 7 Natal Assad Saliba 0.914 0.425 68
8 Francisco Miranda de Saes 0.790 0.888 27 8 Osvaldo da Silva Arouca 0.914 0.436 63
9 Marco Antônio Marcolino 0.774 0.881 28 9 Walter Jeronimo Leite 0.913 0.252 159

10 Lúcio Martins de Freitas 0.767 0.874 33 10 Juvenil Vieira da Silva 0.911 0.364 92  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

Porém, ao se inverter a análise, os indicadores com maior índice PR não são aqueles 

com maiores G. Assim como demonstrado no exemplo tratado anteriormente, o fato de o 

candidato possuir elevada votação em termo percentuais em uma cidade não significa que 

haja concentração ao se considerar o estado como um todo. Isto dependerá do número de 

cidades em que o candidato apresentar elevados percentuais de votos e também do tamanho 

das cidades em que estas proporções forem altas. Por outro lado, o candidato pode apresentar 

percentual elevado de votos em apenas um único município grande, sem que isto determine 

que sua distribuição geral de votos seja concentrada. Nota-se neste caso que o mesmo 

candidato possui o maior índice G e o maior índice PR. Isto torna desnecessária a análise dos 

QLs. 

1.4.1.4. Comparação – T e CD 

Os indicadores T e CD trazem informações sobre o nível de disputa eleitoral sob a 

perspectiva dos municípios. Para a eleição de 2002, como existe um número elevado de 

candidatos, 724, na disputa pelas 70 vagas, o personalismo ganha ainda mais relevância 

teórica10. Isto acentua ainda mais a importância da concentração espacial de votos, pois os 

candidatos tentarão se diferenciar dos demais, principalmente, num estado constituído por 645 

municípios. 

Na tabela 1.12, está apresentada a correlação entre o índice CD e o índice de 

desequilíbrio T. O indicador T foi construído de três formas diferentes: considerando todos os 

votos da eleição (Tt); excluindo os votos brancos e nulos do total da eleição (Tb); e excluindo 

branco, nulos e votos em legenda (Tp). Desta forma, é possível mostrar a importância do voto 

pessoal e do voto em legenda. 

 

 

                                                 
10 Conforme a análise de Carey e Shugart (1995) sobre a relação entre o número de cadeiras em disputa – 
magnitude – e os incentivos para personalização das campanhas. 
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Tabela 1.12 – Correlação entre Índices de Desequilíbrio e CD 
CD Tt Tb Tp

CD 1.0000
Tt 0.7400 1.0000
Tb 0.7089 0.9916 1.0000
Tp 0.6957 0.9898 0.9996 1.0000  
Fonte: TRE – SP. Elaboração própria. 
Nota: 1 Tt – Todos os votos 
             Tb – Desconsiderando os votos brancos e nulos 
             Tp – Considerando apenas os votos nominais            
          2 Todos significativos a 1% 

 

Como pode ser notado, os indicadores CD e as diferentes metodologias para o índice T 

apresentam alta correlação entre si. É importante observar que a correlação diminui a medida 

que os votos em legenda e os votos brancos e nulos são excluídos do cálculo de desequilíbrio. 

Levanta-se, assim, a hipótese de que os votos brancos, nulos e em legenda são significativos 

em cada cidade, pois para muitas delas o percentual deste tipo de voto parece ser elevado, em 

média. Ainda para efeito de comparação, na tabela 1.13, há a mesma exposição dos rankings 

feita anteriormente para cada um dos índices. 

 

Tabela 1.13 – Rankings com Índices Tt e CD 
Rank_T Município T CD Rank_CD Rank_CD Município CD T Rank_T

1 PLANALTO 0.904 0.350 3 1 ESTRELA D OESTE 0.368 0.886 4
2 PRESIDENTE ALVES 0.901 0.352 2 2 PRESIDENTE ALVES 0.352 0.901 2
3 IBITINGA 0.888 0.301 8 3 PLANALTO 0.350 0.904 1
4 ESTRELA D OESTE 0.886 0.368 1 4 SAO CARLOS 0.334 0.832 22
5 PRATANIA 0.885 0.329 5 5 PRATANIA 0.329 0.885 5
6 OURINHOS 0.877 0.212 26 6 ESTRELA DO NORTE 0.323 0.849 15
7 SAO MANUEL 0.872 0.286 11 7 VOTUPORANGA 0.314 0.814 28
8 GUARAREMA 0.871 0.191 45 8 IBITINGA 0.301 0.888 3
9 CANAS 0.868 0.193 43 9 RIBEIRAO DOS INDIOS 0.295 0.839 20
10 BORA 0.867 0.250 16 10 SANTA CRUZ DA ESPERANCA 0.286 0.814 27  

Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
 
 

Nota-se que a alta correlação apresentada anteriormente se reflete aqui. Algumas 

cidades, apontadas como disputadas pelos resultados de um índice, também aparecem no 

outro. Isto se justifica pelo fato do índice CD ser um Herfindahl-Hirschman, que também faz 

parte da base de cálculo do índice T. Porém, assim como mostrado por Taagepera (1979), 

indicadores deste tipo não medem desequilíbrio, pois serão influenciados, no caso, pelo total 

do número de eleitores em cada cidade. 

Esta comparação entre os indicadores mostra a capacidade dos indicadores trazidos 

aqui em proporcionar novas informações a respeito dos padrões de votação nas eleições para 

cargos legislativos no Brasil. Com isto posto, passa-se para a aplicação dos novos índices aos 

dados eleitorais reais. 



 

 52 

1.5. Dados Reais – Eleições 1994, 1998, 2002 e 2006 

A fim de retratar as disputas eleitorais através dos índices propostos por este trabalho, 

parte-se para a apresentação dos resultados de sua aplicação para os dados das eleições de 

1994 a 2006. Como o índice G pode ser calculado para diferentes agregações geográficas, 

refletindo a concentração em diferentes níveis. Dados mais desagregados permitem o cálculo 

do mesmo indicador tanto para zonas eleitorais, quanto para regiões administrativas do 

estado. Porém, aqui, o foco principal da análise e da ação política está no nível municipal. As 

cidades constituem a área direta de interesse de cada candidato, e também a área de 

participação de outros membros dos partidos, como os prefeitos, por exemplo. No gráfico 1.1 

abaixo, está apresentada a distribuição do índice G de todos os candidatos para o nível 

municipal nas eleições de 1994, 1998, 2002 e 2006. 
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Gráfico 1.1 – Histogramas do Índice G para todos candidatos nas eleições para deputado 

federal em São Paulo 
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
 

Como o gráfico 1.1 mostra, o padrão não se alterou profundamente entre as eleições. 

A maioria dos candidatos apresenta um valor baixo para o indicador G, o que indica que seus 
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votos vêm de um número elevado de municípios. Ao mesmo tempo, apenas alguns candidatos 

apresentaram valores mais elevados, com o G acima de 0,8. Isso demonstra a existência de 

alguns candidatos que só capturam votos em poucas cidades, tendo apenas relevância local, o 

que é insuficiente para sua eleição. 

Esta interpretação é confirmada pela observação de que candidatos com indicadores 

elevados, em torno de 1, não se elegeram em sua maioria. No gráfico 1.2 os mesmo 

histogramas foram construídos apenas para os deputados eleitos. Candidatos com votação 

mais concentrada não alcançam a eleição, em geral. Os candidatos eleitos receberam votos em 

número grande de cidades. 
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Gráfico 1.2 – Histogramas do Índice G para eleitos nas eleições para deputado federal em São 

Paulo 
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

A dificuldade na disputa eleitoral imposta pela elevada concentração de votos pode ser 

reconhecida na análise feita a partir dos dados apresentados na tabela 1.14. Esta mostra o 

número de candidatos entre eleitos ou não, para cada faixa de concentração G. Esta tabela 

indica que a maioria dos candidatos, cerca de 60%, apresenta indicadores G com valores 
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menores do que 0,50. Por outro lado, apenas 5% dos candidatos, aproximadamente, obtém 

indicadores acima de 0,75.  

 

Tabela 1.14 – Número de candidatos por faixas de G municipal 
Eleitos Candidatos

1994 1998 2002 2006 1994 1998 2002 2006
Menor que 0.10 28 31 29 33 174 194 186 303
Maior que 0.10 e menor que 0.25 18 20 24 21 164 195 209 310
Maior que 0.25 e menor que 0.50 12 11 15 12 102 146 184 222
Maior que 0.50 e menor que 0.75 8 8 1 1 61 83 80 107
Maior que 0.75 4 0 1 3 31 43 65 66
Total 70 70 70 70 532 661 724 1,008

G

 
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

É importante observar que os candidatos que obtêm indicadores mais elevados tendem 

a não se eleger. Por exemplo, em 2002, dos 724 candidatos, apenas 40 apresentaram G 

municipal acima de 0,75, e destes, apenas um se elegeu: Jovino Cândido da Silva (G=0,829). 

Já para 2006, dos 1.008 candidatos, apenas 66 apresentaram G municipal acima de 0,75, e 

destes, apenas três candidatos obtiveram êxito na eleição: Janete Rocha Pietá (G=0,841), José 

Paulo Toffano (G=0,838) e  Marco Aurélio Ubiali (G=0,798).  

Além disto, intervalos de confiança para os indicadores acima mostram que os 

candidatos que apresentaram índice G menor do que 0,10 têm maiores chances de se eleger. 

Por exemplo, em 1994, 13,2% de todos aqueles que se candidataram conseguiram se eleger 

(70/532). Porém, dentre os candidatos que obtiveram indicador menor que 0,10, foram eleitos 

16,1% dos deputados (28/174). A diferença para esta faixa de valores foi significativa a 1% 

para todas as quatro eleições. Portanto, receber uma votação que o posicione na faixa de 

menor valor parece aumentar as probabilidades de sucesso na eleição. Da mesma forma, ao 

mesmo nível de significância, candidatos que possuem índices G maiores do que 0,75 em 

1998, e maiores do que 0,5 em 2002 tinham probabilidades menores de serem eleitos. 

Estas informações sugerem que os deputados que têm votos desconcentrados 

espacialmente são os que apresentam maiores probabilidade de serem eleitos. Tais incentivos 

se refletem nos próprios valores encontrados para estes pelo indicador G, considerando todos 

os candidatos em conjunto. Na tabela 1.15 abaixo, tem-se alguns dados descritivos dos índices 

de concentração de votos nas quatro eleições analisadas. 

Nota-se que as médias para o conjunto dos candidatos não variaram muito ao longo do 

tempo, mantendo-se em torno de 0,27. O mesmo se repete para os dados de desvio padrão, 

sempre em torno de 0,24. Já entre os eleitos, a eleição de 1994 mostrou indicadores um pouco 

mais concentrados do que as demais, ainda que a diferença não seja significativa. Nas demais 
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eleições, o índice mostra um padrão um pouco mais disperso dos votos, se estabilizando em 

torno de 0,17, um valor bem baixo para a concentração. 

 

Tabela 1.15 – Índice G municipal para candidatos e eleitos 
G candidatos G eleitos

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão
1994 0.259 0.244 0.234 0.240
1998 0.275 0.246 0.188 0.183
2002 0.302 0.259 0.176 0.172
2006 0.270 0.244 0.174 0.201  

Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
 

Como dito anteriormente, este indicador G pode ser calculado para diferentes níveis de 

agregação, e não só o municipal. Por exemplo, a concentração eleitoral pode ser medida em 

termos de Região Administrativa do estado, de municípios, zona eleitoral e até sessão 

eleitoral, se assim se desejar. Como as sessões eleitorais são níveis muito desagregados, sobre 

os quais, acredita-se, os candidatos a cargos legislativos têm pouca influência, o indicador G 

foi calculado para os outros três níveis de agregação mencionados. Os dados estão na tabela 

1.16 a seguir, considerando aqui apenas os deputados eleitos. 

 

Tabela 1.16 – Índice G por diferentes níveis de agregação para os Deputados Eleitos 
G_Região Administrativa G_Município G_Zona Eleitoral

Média DP Máximo Média DP Máximo Média DP Máximo
1994 0.415 0.446 1.510 0.234 0.240 0.867 0.078 0.117 0.706
1998 0.355 0.396 1.424 0.188 0.183 0.667 0.051 0.070 0.372
2002 0.365 0.424 1.515 0.176 0.172 0.913 0.041 0.048 0.224
2006 0.400 0.441 1.565 0.174 0.201 0.841 0.056 0.101 0.685  

Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
 

A tabela 1.16 mostra que os deputados eleitos recebem votação mais concentrada 

quando se analisa a região administrativa. Se por um lado, isto explica a existência de 

candidatos tidos como concentrados por Ames, por exemplo, esta informação coloca em 

cheque o argumento de que os deputados buscam concentrar a sua campanha nos municípios 

a fim de reduzir seus custos (Ames, 2003). Os dados estão sempre abaixo de 0,5, o que 

indicaria uma concentração de votos entre média e baixa. Além disso, os municípios incluídos 

nestas regiões são extremamente numerosos, o que reduz ainda mais a concentração em 

termos municipais. Este mesmo fenômeno se repete com relação às zonas eleitorais. Como 

estas são muito numerosas dentro de cada município, os dados são sistematicamente menores 

do que para os outros níveis de concentração. Assim, ainda que haja preferência pela 

concentração geográfica, esta concentração é menos representativa em termos de região 

administrativa e menor ainda em termos municipais para a média dos deputados. O aspecto 
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geográfico deve ser considerado, mas há limites para a idéia da formação de distritos 

informais. O estado de São Paulo é formado por apenas 16 Regiões Administrativas e é 

relativamente natural que se observe alguma concentração nestas áreas tão amplas. Já com 

relação aos municípios, foco de análise teórica e de ação política, a formação de conjuntos de 

cidades com votação direcionada a algum candidato em particular parece exagerada. Esta 

interpretação é confirmada pelos valores observados dos desvios padrão em cada eleição. Os 

valores são relativamente baixos, o que confere relativa homogeneidade entre os valores 

calculados para os deputados eleitos para qualquer nível de agregação. Além disto, mesmo os 

valores máximos observados em cada eleição para o município não é expressivo a ponto de 

caracterizar o padrão de votos como concentrado. 

As informações providas pelo QL ajudam a mostrar as áreas do estado em que a 

votação de cada um dos candidatos é concentrada. Se o G informa qual o nível geral de 

concentração de cada um deles, o quociente locacional permite que se identifique onde estão 

os municípios que determinam aquele resultado elevado. Na Figura 1.1, estão representados 

dois exemplos de deputados federais que estão em pontos extremos da distribuição espacial. 

Por um lado, Etivaldo Vadão Gomes concentra-se fortemente nos municípios da região 

Noroeste do estado de São Paulo, com QL atingindo valores acima de 100. Por outro lado, 

Luiza Erundina de Souza, ex-prefeita de São Paulo, basicamente não tem o aspecto regional 

como fator decisivo em sua estratégia de campanha. Seu QL atinge valor pouco acima de 2 na 

cidade de São Paulo e em poucos outros municípios do estado nesta eleição. 

 

     
Figura 1.1 – Mapas com QL de dois Deputados Selecionados – Eleição de 2002 
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

Quando se analisa os mapas de QL para os demais deputados eleitos em 2002 

(Apêndice 1), pode-se perceber que a questão espacial é fator relevante como regra geral. 

Diversos deputados recebem votações acima do esperado em uma distribuição homogênea, 



 

 57 

em várias cidades ao longo do estado. Porém, há casos, em número não desprezível, de 

parlamentares na mesma situação de Luiza Erundina; deputados para quem a votação não 

parece seguir um padrão espacial definido. Estas observações qualificam a estratégia passível 

de ser adotada por cada um dos parlamentares ao longo de sua carreira, se com atuação mais 

centralizada ou descentralizada, influenciando suas decisões políticas. 

Uma questão que deve ser verificada é quanto à possível influência destes deputados 

em regiões onde recebem um número elevado de votos. Apesar do elevado QL, outros 

políticos podem ter também recebido número elevado de votos na mesma cidade. Assim, 

deve-se também analisar o nível de desequilíbrio em cada cidade para se verificar se há 

muitos outros candidatos que também receberam elevado número de votos ali. Na tabela 1.17, 

estes dados estão calculados seguindo três métodos: para todos os votos da eleição (Tt), 

excluindo os votos brancos e nulos do total de votos (Tb) e excluindo brancos, nulos e votos 

em legenda do total (Tp). 

 

Tabela 1.17 – Índices T para as Eleições de 1994 a 2006 
Tt Tb Tp

Média Dp Média Dp Média Dp
T_94 0.421 0.139 0.479 0.214 0.487 0.219
T_98 0.347 0.151 0.460 0.227 0.465 0.228
T_02 0.436 0.218 0.462 0.222 0.462 0.222
T_06 0.421 0.210 0.457 0.217 0.461 0.215  
Nota: 1 Tt – Todos os votos 
             Tb – Desconsiderando os votos brancos e nulos 
             Tp – Considerando apenas os votos nominais            
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

De acordo com os três índices, o nível de disputa entre os candidatos se mantém 

estável em cada eleição, em torno de 0,42, 0,46, 0,46, respectivamente. O nível de 

desequilíbrio também não se altera sensivelmente no tempo, com exceção do índice Tt em 

1998, o que sugere que em algumas cidades, em alguns anos, há efetivamente desequilíbrio 

em favor de algum candidato. Também é importante notar que os indicadores aumentam a 

medida que vão sendo eliminados do cálculo os votos brancos, nulos e os votos de legenda, o 

que sugere que este tipo de voto é significativo em cada município, em cada eleição. Ou seja, 

apesar de a maioria dos votos serem indicados para candidatos ao invés de partidos, o número 

de votos em branco, nulo ou para legenda não é desprezível quando se considera o total de 

votos em cada cidade. 

Os histogramas apresentados no gráfico 1.3, abaixo, construídos com os índices para o 

total de votos, fornecem mais uma evidência deste movimento de alta variância no 
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desequilíbrio nas eleições municipais. Há, para todas as eleições, pequenas parcelas de 

municípios com elevado nível de desequilíbrio, e a distribuição das cidades ao longo dos anos 

é praticamente semelhante. A maioria das cidades se concentra em níveis baixos de 

desequilíbrio, enquanto algumas poucas apresentam valores elevados para o índice T. É 

possível observar também que a mediana varia em cada uma das eleições, o que sugere que há 

variação do resultado individual do desequilíbrio para cada cidade. 
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Gráfico 1.3 - Histogramas do Índice T para as eleições para Deputado Federal no estado de 

São Paulo 
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
Nota: O número elevado de valores igual a zero para a eleição de 1994 decorre da emancipação de diversas cidades apenas 
em 1997. Assim, tais novas cidades receberam valor igual a zero para este indicador nos períodos anteriores à sua fundação. 

 

Com estas informações, torna-se necessário averiguar o comportamento das cidades 

individualmente ao longo do tempo. Se algumas cidades apresentam resultados de votação 

desequilibrada, a partir dos histogramas apresentados, não é possível afirmar que as mesmas 

cidades tiveram sistematicamente eleições desequilibradas. A fim de representar tal 

movimentação, a tabela 1.18 apresenta a evolução do índice T para algumas cidades 
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selecionadas aleatoriamente como forma de refletir padrões diferentes na distribuição dos 

votos.  

 

Tabela 1.18 – Índice T com o total de votos para cidades selecionadas 
Município Eleição_94 Eleição_98 Eleição_02 Eleição_06
Sao Paulo 0.682 0.171 0.365 0.108
Botucatu 0.372 0.261 0.660 0.512
Diadema 0.351 0.207 0.276 0.085
Fernandopolis 0.530 0.422 0.684 0.564
Sao Manuel 0.441 0.690 0.872 0.743
Suzano 0.465 0.126 0.118 0.143
Sao Roque 0.700 0.542 0.271 0.184
Aracatuba 0.513 0.465 0.147 0.697
Barra Bonita 0.620 0.375 0.814 0.327  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

A tabela 1.18 sugere que o desequilíbrio não mantém o mesmo valor quando se 

observa o município individualmente ao longo do tempo. Tomando algumas cidades 

aleatoriamente como exemplo, é possível perceber que há flutuações no indicador de 

desequilíbrio nas diferentes eleições. Botucatu, por exemplo, nas duas primeiras eleições, 

apresenta índices baixos – 0,372 e 0,261, respectivamente. Já nas eleições seguintes, o 

indicador se mostra mais elevado: 0,66 e 0,512. A variação se apresenta em outras cidades 

também, com destaque para São Manuel, São Roque e Barra Bonita. Para a cidade de São 

Paulo, o índice é relativamente mais alto em 1994 em razão dos votos nulos. Neste sentido, os 

dados parecem não sugerir estabilidade ao longo do tempo com relação ao desequilíbrio na 

disputa eleitoral. 

1.6. Comentários Gerais 

Quando se trata de discutir a concentração de votos dos deputados em diferentes 

eleições, a literatura apresenta indicadores que não refletem adequadamente os conceitos a 

que se propõem. Em algumas aplicações, medem concentração indiretamente como parte da 

idéia de dominância política, ou simplificam a mensuração, utilizando apenas percentuais de 

votos. Neste sentido, a utilização de outros indicadores, provenientes de diferentes áreas do 

conhecimento, como a Economia Industrial, proposta por este trabalho vem suprir esta 

carência e apontar para evidências distintas das tradicionalmente propagadas pela literatura 

que trata do sistema político brasileiro. 

Os índices G apontam para uma relativa desconcentração de votos nas quatro eleições 

consideradas para deputado federal pelo estado de São Paulo. Os candidatos muito 

concentrados praticamente não se elegem e uma minoria dentre os concentrados é capaz de 
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alcançar o sucesso eleitoral. Seria necessário ainda ponderar, inclusive, o efeito do número de 

votos obtidos pela lista partidária de tais candidatos, se pode ser responsável por tal sucesso, 

uma vez que é a absoluta minoria que alcança êxito. De qualquer forma, são muito poucos os 

candidatos que conseguem a eleição obtendo valores elevados para este índice, sendo possível 

inclusive nomeá-los. Ademais, os dados parecem mostrar que há indicações de concentração 

apenas quanto às Regiões Administrativas, garantindo uma zona ampla de influência em casos 

de tentativa de reeleição. Porém, não há evidências de concentração de votos no nível 

municipal. Estes resultados são reforçados pela constatação de que as chances de reeleição 

são maiores para os candidatos que desconcentram espacialmente seus votos. Se há a redução 

nos custos de campanha quando o deputado se concentra espacialmente, os dados sugerem 

que há um benefício, que se reflete no aumento das chances de eleição do candidato, se ele 

tem um nome forte capaz de angariar votos em uma área maior do distrito eleitoral. 

Além disto, o QL aponta para diferentes padrões de agrupamento de municípios de 

interesse. Como foi possível verificar nos exemplos analisados, alguns deputados recebem 

mais votos do que o esperado em alguns municípios contíguos, enquanto, para outros, estes 

municípios estão dispersos espacialmente. Confirma-se, assim, o entendimento de que há um 

intervalo amplo de distribuição espacial de votos, tendo extremos como completamente 

agrupado e completamente disperso. Mais importante, o aspecto geográfico da eleição, 

caracterizada pela dispersão de votos, se confirma como fator presente para a estratégia 

eleitoral dos deputados. 

Outro ponto interessante é refletido no índice de desequilíbrio T. Este mostra que as 

cidades, ao longo do tempo, não estão permanentemente desequilibradas em favor de um 

candidato. O índice mostra que as cidades variam entre si quanto à magnitude dos 

indicadores, demonstrando que cada uma delas recebe e retribui a influência política 

individual de modo diferente entre os candidatos. Além disso, cada uma delas, por sua vez, 

também apresenta uma variação considerável nesse índice ao longo do tempo. Assim, apesar 

dos votos para um candidato virem em cidades vizinhas, por exemplo, não se observa um 

padrão estável quanto à importância relativa de tais votos em cada cidade frente aos outros 

candidatos, nem entre cidades em uma mesma eleição, nem em eleições sucessivas. 

Todos estes dados requalificam a discussão acerca da distribuição dos votos dos 

candidatos a deputado federal no Brasil. Está claro que os incentivos para a regionalização da 

campanha permanecem válidos, uma vez que os distritos eleitorais são amplos no Brasil. 

Porém, deve-se requalificar essa compreensão de regionalização, que, conforme foi 

demonstrado acima, não se refere ao nível municipal, mas antes a regiões mais amplas do 
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estado, tomando diversos municípios simultaneamente. A maioria dos candidatos não se 

limita a receber votos em tão poucas cidades a ponto de poderem ser considerados 

concentrados, no sentido estrito. A concentração de votos em termos de Região 

Administrativa justifica a impressão do senso comum sobre a possível concentração de votos 

de cada candidato. Dizer que um candidato recebe votos de uma área qualquer, como a região 

de Marília, por exemplo, não significa dizer para todos os casos que seus votos venham de 

alguns poucos municípios em torno daquela cidade. Boa parte dos deputados se elege sem 

apresentar um padrão regional identificável na distribuição de seus votos, sendo classificados 

como altamente desconcentrados. Por essa razão, é possível demonstrar que a formação dos 

distritos informais não seria uma regra válida a todos os deputados federais paulistas. Aliás, a 

formação destes distritos parece ser casos excepcionais. Além disto, está claro o benefício de 

descentralizar a votação espacialmente. Os deputados que obtêm votação mais dispersa ao 

longo do distrito são aqueles que apresentaram maior percentual de sucesso na eleição. Ao 

contrário, aqueles que obtiveram votação mais concentrada obtiveram consistentemente 

menores chances de se eleger. Estes resultados, já apontados teoricamente por parte da 

literatura, se comprovam com a utilização dos índices aqui propostos. 

Por outra parte, as cidades não demonstram ser influenciadas recorrentemente ao 

longo do tempo pelos mesmos candidatos, ou até mesmo controladas sistematicamente por 

algum político. Se há influência de alguns políticos em algumas regiões específicas, e não há 

razões até o momento para se afirmar que esta influência não exista, estes políticos não se 

aproveitam desta capacidade, ao menos, para a manutenção de sua posição como deputado 

federal. Os dados não sugerem que exista uma sistematização com relação ao controle político 

e os resultados das eleições.  

Isto coloca em dúvida a afirmação de que políticos consigam dominar politicamente 

uma determinada região. É possível que o político que obteve elevada votação em 

determinada cidade se candidate a algum outro cargo e, por esta razão, permita que outras 

forças possam participar ativamente da política na região, como o prefeito, principalmente. 

Além disto, a própria dinâmica eleitoral cria mecanismos que dificultam a manutenção de tal 

dominância de uma eleição para outra, pois um deputado eleito que tenha obtido uma votação 

expressiva em determinada cidade terá a concorrência política tanto do deputado estadual que 

pode ter obtido também uma votação expressiva na mesma cidade, como também do prefeito 

do município, na próxima eleição. Ainda que se considere que um político indique ou 

influencie a escolha de seu sucessor como deputado federal ou mesmo do candidato a prefeito 

naquela cidade, por exemplo, este processo deve se dar em alguma estância maior como o 
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partido político e não apenas entre indivíduos particulares. Isto significa dizer que, embora 

teoricamente existam incentivos para a atuação individual por parte dos deputados, estas 

ações não se dão num vácuo institucional ou em uma ausência de outros agentes também 

interessados em criar vínculos com o eleitorado e estabelecer uma carreira política a partir 

disto. Assumir que o deputado negligencia a importância dos demais atores carece de 

evidências empíricas mais fortes. 

Ainda que não se possa qualificar como se dá este processo pela mera análise dos 

dados acima, estes sugerem que a influência local de qualquer força política não é estável no 

tempo para o cargo de deputado federal, a ponto de se caracterizar uma dominância. As 

hipóteses sobre este caso, que também questionam a existência do próprio conceito de 

dominância em si, conforme proposto por Ames, será tema de análise do próximo capítulo. 
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Capítulo 2 – Discussões acerca do Conceito de Dominância e de Hipóteses Alternativas 

2.1. Introdução 

O objetivo deste capítulo é discutir a formação de distritos informais que seriam 

dominados politicamente pelos deputados federais e o conceito de dominância decorrente 

desta interpretação, e propor uma interpretação alternativa, que envolve considerações sobre 

os resultados das eleições para o Executivo municipal. A hipótese é a de que o deputado 

federal considera o papel exercido pelo prefeito, tanto tomando seu posto como alternativa de 

carreira, quanto à influência política do atual ocupante do cargo do Executivo municipal 

frente ao eleitorado. Ter o prefeito como um aliado político é importante estrategicamente. 

Esta abordagem permite atribuir relativa importância ao funcionamento dos partidos, ao 

menos no nível estadual. 

A análise de Ames sobre o sistema político brasileiro toma, como fundamento básico, 

os incentivos criados pelas regras eleitorais e a sua trajetória histórica. Estes seriam os 

alicerces da organização da política contemporânea no Brasil. O autor assume a interpretação 

tradicional trazida pela literatura (Mayhew (1974) e Mainwaring (1999), por exemplo, 

fornecem os elementos que constituem o pano de fundo da análise) que, como já mostrada 

anteriormente, vêm sendo contestada. Para eles, os partidos brasileiros são fracos, e poucos 

revelam ter “raízes genuínas” na sociedade (Ames, 1995a, 2003). O sistema político inteiro 

estaria baseado no vínculo pessoal e direto, estabelecido entre os políticos e o eleitorado de 

maneira geral. As regras eleitorais, baseadas em um sistema proporcional de lista aberta, com 

os estados atuando como distritos eleitorais, estariam no cerne desta estrutura que 

enfraqueceriam o funcionamento partidário no Brasil. 

Apesar do esforço seminal de Lavareda (1999), que ressoa em trabalhos como de 

Carreirão e Kinzo (2004) e de Almeida e Carneiro (2008), em demonstrar a existência de 

algum tipo de vínculo entre os eleitores e os partidos políticos, Ames aponta que este sistema 

político fraco se reflete na elevada volatilidade do número de votos recebidos pelos partidos 

no tempo e entre tipos de eleições, tanto presidenciais, de tipo majoritária, quanto legislativas, 

de tipo proporcional. Como resumo das conseqüências destas regras eleitorais para o sistema 

como um todo, pode-se citar a seguinte passagem:  

 

Embora partidos que obtêm sucesso eleitoral ocupem um largo intervalo 
ideológico, vários dos maiores partidos do ‘centro’ formam realmente uma 
casca para os deputados sem nenhum interesse político. Poucos partidos se 
organizam em torno de questões nacionais; o Congresso, como resultado, 
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quase nunca discute importantes questões econômicas e sociais. (Ames, 
1995a, p. 407, tradução nossa).  

 

Este sistema com partidos enfraquecidos, em que os políticos individualmente 

estabelecem os vínculos com os eleitores, seria o resultado, portanto, das próprias regras 

eleitorais vigentes. O sistema de lista aberta “personaliza[ria] a política e enfraquece[ria] o 

controle dos partidos sobre os políticos tanto nas campanhas eleitorais, quanto nas votações 

em plenário” (Ames, 2003, pp. 100). Os partidos não conseguiriam estabelecer um todo 

coerente quanto a um programa político nacional, e, por isso, as disputas seriam quase sempre 

fragmentadas e locais.  

Cabe destacar que Ames (1995b), seguindo o mesmo argumento trabalhado por 

Mainwaring (1999), aponta outras características, nascidas nas regras eleitorais, como 

fundamentais para esta situação de fraqueza partidária:  

 

Partidos estaduais – com os estados formando significativas arenas políticas 
de conflito – selecionam os candidatos em convenções, mas os partidos não 
podem se recusar a reindicar os incumbentes. [...] Os nomes dos candidatos 
não aparecem em lugar nenhum na cédula eleitoral; ao contrário, os eleitores 
escrevem o número ou o nome do candidato (Ames, 1995b, p. 326, tradução 
nossa). 11 

 

Como o nível estadual, mesmo dentro dos partidos, é a esfera incumbida de selecionar 

os candidatos para concorrer às eleições, inclusive às federais, Ames (1995a, 408) desloca 

atenção para a importância dos âmbitos locais da disputa política brasileira. E é neste contexto 

que o autor argumenta sobre a importância do aspecto geográfico do voto no Brasil e a 

conseqüente estrutura de dominação política pessoal e concentração espacial de voto, a partir 

da formação dos distritos eleitorais informais.  

Este destaque para o nível local, apesar de significativo, encontra percalços. A 

principal observação trata da relação entre a suposta dominância política do deputado eleito e 

a sua manutenção em eleições consecutivas. Não há nenhuma consideração dinâmica explícita 

deste conceito de dominância nos trabalhos de Ames, e esta ausência se mostra prejudicial à 

interpretação empírica da relação entre a distribuição espacial de votos e a possível 

dominação do político em uma região. Sua argumentação conduz ao entendimento de que a 

dominância perdura entre as eleições, a depender exclusivamente da relação entre a votação 

                                                 
11 Em Ames (2003: 63), o autor já comenta o término na candidatura nata prevista na lei eleitoral destacada nesta 
passagem, mas este fato não altera em nada a sua análise. Ele mantém a mesma perspectiva anterior com relação 
à importância das regras eleitorais sobre o comportamento político, a despeito da própria mudança da regra. 
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recebida pelo deputado e sua capacidade de entregar benefícios para aquela região. Além 

disto, a interpretação de que os partidos não devem ser considerados, nem ao menos no nível 

estadual, redunda em omissão de fonte importante de informação para a compreensão da 

dinâmica eleitoral no Brasil, como aponta a literatura recente.  

Há dois aspectos da dinâmica eleitoral que precisam ser considerados para melhorar a 

compreensão do funcionamento geral do sistema. Em primeiro lugar, trata-se da sobreposição 

dos espaços de atuação entre os deputados estaduais e federais. Ambos exercerão influência 

nas mesmas áreas e o encontro destas forças redundará na capacidade de influência política 

local tanto do deputado estadual, quanto do federal. Em segundo lugar, mas mais importante, 

é preciso levar em conta que a eleição para prefeito municipal também participa desta 

correlação de forças no âmbito local, e que, assim, a posição partidária não é indiferente no 

processo. Na verdade, a força política local tem papel relevante na dinâmica política estadual 

e não deve ser negligenciada. Por um lado, sabe-se que há interesse entre os políticos em 

ocupar cargos do Executivo, mesmo o municipal como decisão de carreira, já que estes 

trariam maior visibilidade e poder ao político. Há, inclusive, deputados que abandonam seus 

cargos para concorrer a posições do Executivo municipal, ou mesmo que concorrem a tais 

cargos após seus mandatos (Samuels, 1998; Santos, 1999). Por outro lado, o prefeito também 

buscará estreitar e expandir seus vínculos com o eleitorado, tendo sua carreira como foco, 

ambicionando cargos mais altos. O relacionamento entre deputados e prefeitos será 

importante e, de certa forma, determinante de seus destinos políticos futuros. Por isso, não é 

possível mirar apenas na dinâmica federal e deixar de lado os acontecimentos locais como 

método para se explicar as decisões dos deputados federais.  

Sem dúvida, o acesso que o deputado federal tem ao orçamento da União é 

significativo para atribuir importância às decisões que lá são tomadas, o que justifica a 

interpretação tradicional que transfere bastante relevância ao papel exercido pelo deputado. 

Esta talvez seja uma das principais justificativas para que a literatura negligencie a capacidade 

de investimento dos municípios de maneira geral e foque obstinadamente na capacidade do 

governo federal em beneficiar pequenos grupos em localidades específicas. Entretanto, os 

valores orçamentários atribuídos às emendas individuais são relativamente baixos por 

interesse dos próprios deputados (Figueiredo e Limongi, 2008), o que implica em relativizar a 

importância da atuação parlamentar na destinação dos recursos federais12. Por outro lado, as 

                                                 
12 Quanto a este aspecto, cabe destacar que os deputados elaboraram o regimento interno que limita a utilização 
de recursos orçamentários para emendas individuais em detrimento, por exemplo, dos recursos destinados a 
emendas coletivas, como as emendas de bancada. 
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dinâmicas locais facilitarão a reclamação do crédito da execução das obras junto ao eleitorado 

de maneira geral, e não pode ser negligenciada. Ter o prefeito do mesmo partido em 

determinada cidade facilitará a aproximação entre congressista e eleitores, e a conseqüente 

reclamação do crédito pela execução de uma obra, por exemplo. Certamente, o oposto 

também é válido: ainda que o deputado tenha elevada votação em determinada cidade, se o 

prefeito for de partido de oposição ao seu, haverá algum grau de dificuldade no contato com 

os eleitores ou, ao menos, é de se supor que haverá uma disputa política, por exemplo, em 

torno do crédito por obras realizadas. Além disto, como a eleição para prefeito ocorre apenas 

dois anos após o pleito para o Legislativo federal, o resultado desta eleição pode alterar o 

equilíbrio de forças estabelecido imediatamente após a eleição para o Congresso Nacional e 

consequentemente altera também as escolhas estratégicas dos deputados federais. Mudança de 

prefeitos, principalmente se estes são de partidos políticos distintos, certamente influenciará 

as ações dos parlamentares quanto à alocação de recursos por meio de emendas, por exemplo. 

Os acordos entre deputados e prefeitos podem ser feitos a despeito de suas filiações 

partidárias, como Ames implicitamente preconiza, mas espera-se que a filiação a um mesmo 

partido, ao menos, facilite os acordos entres os indivíduos.  

Os argumentos apresentados acima demonstram, decisivamente, a necessidade do 

deslocamento da análise exclusivamente do plano federal para incluir sua relação com o plano 

municipal. Embora a literatura já chamasse atenção para esse fato, pouco se trabalhou 

diretamente sobre as dinâmicas locais e seus ecos na esfera federal. A adição da relação com 

as eleições para o cargo de prefeito se apresenta, portanto, como peça fundamental para a 

compreensão do funcionamento do sistema político como um todo. 

Para mostrar a importância destes aspectos, em lugar da interpretação geral de que o 

sistema brasileiro se baseia em relações de dominância política, este capítulo apresentará o 

argumento de que as eleições para prefeito e para deputado federal afetam-se mutuamente, e, 

assim, atribuir extrema relevância aos incentivos para o comportamento político individual 

devem ser reconsiderados. Inicialmente, o trabalho mostrará os elementos teóricos que 

culminam na interpretação sobre a existência de tal dominância política individual local. Em 

seguida, passará à análise crítica desta teoria e tratará empiricamente os dados reais das 

eleições entre 1994 e 2002, de acordo com os indicadores propostos no capítulo anterior, para 

oferecer uma análise sobre a relevância da seqüência de eleições no nível municipal – 

Legislativo Federal - Executivo Municipal. A utilização destes dados permitirá vislumbrar o 

impacto da sequência eleitoral no nível local sobre no funcionamento do sistema em 
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detrimento da visão sobre a existência de dominância política. Ao final, serão apresentadas 

considerações a respeito dos resultados encontrados. 

2.2. Elementos Teóricos 

A principal referência da aplicação do conceito de dominância no caso brasileiro são 

os trabalhos de Ames (1995a, 1995b). O conceito não é definido de maneira direta, mas 

apresentado em diversas passagens ao longo dos textos. Em seu trabalho “Electoral Strategy 

under Open-List Proportional Representation” (1995a), o autor fala que os políticos 

procuram “erguer barreiras a entrada” (p. 406) de outros candidatos nas regiões que são 

dominadas por eles. Isto decorre da percepção de que a maioria dos eleitores opta por votar 

em candidatos individuais em detrimento dos votos em legenda (p. 408). A passagem em que 

mais explicitamente aponta para tal conceito está reproduzida a seguir: 

 

Legalmente, os candidatos buscam votos em qualquer lugar em seus estados, 
mas na realidade, a maioria limita suas campanhas geograficamente. O 
padrão espacial resultante tem duas dimensões no nível estadual, cada uma 
baseada na performance municipal. (…) Definimos a dominância municipal 
de cada candidato como o percentual de votos do candidato com relação ao 
total de votos direcionados a todos os membros de todos os partidos. Estes 
percentuais representam a dominância dos candidatos no nível municipal. 
(…) Candidatos com elevadas médias ponderadas dominam seus municípios 
chave; aqueles com baixas médias ponderadas compartilham seus 
municípios chave com outros candidatos. (Ames, 1995a, p. 409, tradução 
nossa). 

 

Esta dominância pode ocorrer em municípios contíguos ou em municípios dispersos 

entre si. A partir destas categorias, o autor define quatro tipos de distribuição de voto: 

concentrada-dominante, concentrada-compartilhada, fragmentada-dominante, fragmentada-

compartilhada. Baseado nesta tipologia, o autor passa à verificação de qual é a distribuição 

dos votos dos deputados federais e quais são as suas estratégias adotadas no que tange à 

proposição de emendas e comportamento parlamentar mais geral. 

Dentre estes grupos, o autor enfatiza que as estratégias eleitorais direcionam os 

candidatos a buscarem votos dentro de suas áreas de dominância e, nos casos de votação 

dispersa, angariar votos em segmentos discretos de eleitores, como os evangélicos, uma vez 

que os distritos eleitorais são muito grandes. Haveria, assim, diferentes incentivos para a 

busca de votos segmentados, considerando os custos e benefícios destas estratégias. Como os 

candidatos a um cargo no Legislativo federal competem por espaço físico, eles buscam se 

estabelecer em municípios onde os eleitores e os líderes políticos os apóiam. É nas cidades 
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que os políticos devem estabelecer seu apóio político, com foco na formação de redutos 

eleitorais.  

É interessante ressaltar que a visão de Ames sobre a organização do sistema converge 

com a conceituação tradicional da conexão eleitoral no comportamento parlamentar brasileiro 

(Mainwaring, 1991; Lamounier, 1989), pois a regionalização dos candidatos, e sua 

conseqüente atuação exclusivamente voltada para a busca de votos, incentivariam o 

comportamento legislativo em busca de pork-barrel para suas regiões de interesse. O sistema 

eleitoral brasileiro favoreceria a manutenção deste tipo de relação pessoal através de uma 

troca de pork por votos, e o tamanho dos distritos eleitorais também incentivaria as estratégias 

de especialização dos candidatos com vistas a garantir o controle sobre determinadas áreas. 

Neste cenário, Ames indica que “a abertura do sistema brasileiro permite que os 

parlamentares ocupem nichos ideológicos [...], mas os deputados também traduzem o 

tradicional corporativismo pelo qual interesses econômicos estreitos se infiltram na burocracia 

do Congresso” (Ames, 2003, pp. 101-2). 

Assim, no Congresso, as elevadas taxas de mudança dos deputados de um mandato 

para outro seriam reflexo do fato de os políticos verem a política como um negócio. A carreira 

para o político seria curta, o que resultaria, por um lado, em um baixo incentivo em buscar a 

especialização em determinada área ou tema na atividade parlamentar; e, por outro, “encoraja 

a concentração [de seus esforços] em pork” (Ames, 1995b, 331, tradução nossa). Além disto, 

a própria dinâmica do congresso favorece a atuação livre dos deputados, a partir desta 

interpretação. “No Congresso, líderes de partido exercem pouco controle sobre suas 

delegações. Muitos, se não todos os deputados, gastam a maior parte de seu tempo buscando 

cargos e projetos específicos para seus financiadores de campanha e seus companheiros” 

(Ames, 1995a, pp. 407, tradução nossa). O autor ainda trata de outras características do 

sistema político brasileiro sob a ótica da dominância pessoal. Dentre elas: 

 

Deputados buscam proteger seus eleitores da incursão de competidores 
porque eles sabem que barreiras a entrada, eliminando a competição, 
reduzem os custos de campanha. A dificuldade em erguer as barreiras 
depende da natureza do grupo a ser protegido. Aumentos salariais, por 
exemplo, necessitam de ampla coalizão legislativa, e então é difícil para 
qualquer um reclamar o crédito individualmente. Barreiras contra pessoas de 
outra etnia (ethnic outsiders), ao contrário, são essencialmente automáticas, 
mas estas são mais custosas para serem erguidas contra pessoas do mesmo 
grupo (insiders) do que para os de outros grupos. (Ames, 1995a, p.414, 
tradução nossa). 
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A preocupação de cada deputado é, assim, a de garantir que nenhum outro candidato 

se arrisque a buscar votos nas regiões onde ele tenha elevado número de votos. Cada deputado 

buscará, de alguma forma, proteger estas áreas, formando redutos de controle político.  

Em outro trabalho, Ames (1995b) detalha algumas outras razões para a concentração 

espacial de votos:  

 

Por que concentrar em uma área específica? Por diversas razões: as famílias 
dos candidatos mantêm a tempo o poder na região; um líder partidário 
designa o candidato para aquela área; eles [os deputados] recorrem aos 
eleitores daquelas áreas, eles fazem acordos com os líderes políticos locais. 
Quaisquer que sejam as raízes da dominância local, outros aspirantes dos 
mesmos partidos, e talvez de outros também, evitam aquela fortaleza. 
(Ames, 1995b, p. 326, tradução nossa).  

 

Além deste, outro argumento utilizado pelo autor é de que quanto maior a dominância 

em um dado município, maiores as chances de reivindicar crédito pelo empenho em trazer 

benefícios para a região, e, portanto, mais emendas ele possivelmente apresentará para aquele 

destino (Ames, 2003, p. 115)  

Em outro trabalho, o autor encontra importantes registros com relação às diferenças 

entre deputados que se elegem por estados distintos. A concentração de votos não é 

espacialmente homogênea, nem a dominância dos deputados em cada estado, pois cada estado 

elege números diferentes de representantes. “Deputados no Sul e no Sudeste geralmente 

confrontam candidatos de outros partidos, e algumas vezes candidatos do próprio partido, 

mesmo em áreas rurais. Deputados do Sul e Sudeste [...], entretanto, têm votos mais 

concentrados” (p. 329). Com relação às diferenças entre os padrões de votos em cada região 

no Brasil, Ames encontra outras variações importantes. O autor aponta que: 

 

Um exame das eleições realizadas entre 1978 e 1994 mostra claramente que: 
a) os deputados nordestinos realmente tendem a dominar os municípios nos 
quais obtém votos; b) as distribuições de votos mais concentradas não estão 
no Nordeste, e sim em estados populosos e prósperos como Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo; e c) a concentração 
do apoio eleitoral cresceu regular e constantemente depois de 1982, mas se 
estabilizou em 1994. (Ames, 2003, p. 135, tradução nossa).  

 

Como o Sul e o Sudeste são mais competitivos, estes lugares apresentariam maior 

número de candidatos em cada eleição. Isto forçaria os políticos a buscarem cada vez mais a 

concentração regional como forma de distinção. Conseqüentemente, aprofundariam a sua 

dominância sobre aquelas áreas.  
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Em suma, os deputados que receberem votos concentrados estabeleceriam uma relação 

de troca de pork por votos com os eleitores de suas áreas, como forma de criar um distrito 

eleitoral informal consolidado que será evitado por outros. Deputados que tiverem votos 

dispersos procurariam criar relações com segmentos de eleitores de acordo com alguma 

característica comum a todos também como forma de criar o mesmo vínculo de troca com tais 

eleitores, ainda que não haja uma restrição espacial definida. De qualquer maneira, haveria o 

intuito de formar tais áreas através de uma política paroquial de trocas entre as partes. 

Em outro trabalho mais recente, Ames (2003: 67-8) mantém a mesma definição com 

relação às origens da dominação política local apresentada em seus trabalhos anteriores. 

Porém, cabe destacar uma análise particular introduzida neste mesmo trabalho em que o autor 

mostra o caso de disputa política entre Geraldo Alckmin Filho, deputado federal eleito pelo 

PMDB em 1986, Orestes Quércia, então líder estadual do mesmo partido, e Ary Kara José, 

deputado estadual nesta mesma data, ao longo da região de Taubaté, Vale do Paraíba, no 

estado de São Paulo. Em 1986, os dados utilizados pelo autor mostram que esta região se 

classificava como concentrada-dominante em favor de Alckmin, então no PMDB, e que 

também tinha sido prefeito de Pindamonhangaba, cidade daquela região. Este contexto se 

encaixa na descrição de dominância feita pelo autor: um candidato a deputado federal, ex-

prefeito, concentra seus esforços em municípios próximos à cidade centro de sua dominância, 

reduzindo seus custos de campanha. Mas, o fato deste ter migrado para o PSDB, já em 1987, 

portanto, durante seu mandato, segundo o próprio autor, fez Quércia incentivar a disputa 

política da região, apoiando um novo candidato local: Ary Kara. Na eleição seguinte para o 

Legislativo federal, no ano de 1990, em que tanto Kara quanto Alckmin se elegeram, ambos 

dividiram os votos da região, que se transformou, então, em uma região competitiva.  

Assim, em um intervalo de apenas quatro anos, uma região que era considerada uma 

“fortaleza” de um candidato “concentrado-dominante” transformou-se em uma região 

competitiva, a partir da mudança de partido. Apesar da incorporação deste caso dinâmico, 

entre duas eleições, que mostrou a mudança nos resultados, não houve nenhuma 

reconsideração de seu posicionamento teórico a luz deste fato, principalmente em relação à 

influência política do líder de outro partido. Não há nenhuma menção sobre como a 

dominância se transforma, entre as eleições, em um caso como este, e também não há 

nenhuma reconsideração sobre a relevância das legendas partidárias nestes casos. É com base 

também nesta constatação que se iniciará a crítica teórica e empírica ao conceito de 

dominância proposto por Ames. 
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2.3. Crítica Teórica ao Conceito de Dominância Política 

Este trabalho fará uma crítica ao conceito de dominância política face ao 

funcionamento das próprias regras eleitorais, e à aplicação dos incentivos originados por estas 

em uma análise dinâmica das eleições no Brasil. Os principais argumentos desenvolvidos aqui 

se baseiam no fato que não há nenhum incentivo criado pelas regras eleitorais que iniba a 

disputa eleitoral entre candidatos em qualquer área do estado, principalmente se forem 

consideradas eleições sucessivas. Ao mesmo tempo, a construção teórica em torno do 

conceito de dominância não considera elementos empíricos que corroborem como se dá a 

construção dos distritos eleitorais informais e, principalmente, como estes se manteriam ao 

longo do tempo. Ainda que exista uma interpretação teórica a favor de sua capacidade 

explicativa no caso específico do sistema político brasileiro, esta não dá conta de todos os 

aspectos envolvidos no debate sobre os incentivos provenientes das regras eleitorais, deixando 

diversos pontos em aberto, como o papel dos prefeitos em tal relação e também a 

consideração sobre a carreira política, por exemplo. Mais uma vez, defende-se que as forças 

políticas locais, com destaque para o prefeito, não podem ser desprezadas em prol do 

favorecimento da ação única dos deputados federais no âmbito nacional. Para esta discussão, 

inicialmente, serão apresentadas algumas críticas relevantes ao próprio trabalho de Ames, 

elaboradas por autores que seguem a mesma linha de argumentação desejada aqui e, em 

seguida, parte-se para uma discussão mais ampla e direta sobre as relações existentes no 

sistema político nacional.  

Melo (2006) aponta para um claro viés na análise de Ames na crítica que faz ao seu 

trabalho, entitulado “Os Entraves da Democracia no Brasil” (Ames, 2003). Nesta crítica, 

Melo (2006: 249) pontua que, qualquer que seja a classificação do candidato em um dos 

quatro tipos de votação possíveis desenvolvidos pelo autor, ao final da análise, todos os 

deputados percebem incentivos para a adoção de uma postura paroquial ou clientelista. Como 

se viu, o deputado com votação classificada desde concentrada-dominante até fragmentada-

compartilhada buscará pela formação de áreas de dominância, já que todos almejam, em 

última instância, construir e garantir sua dominância política sobre uma determinada região ou 

sobre um conjunto de eleitores.  

Mais adiante, Melo (2006: 249) mostra que Ames (2003) não traz evidências 

empíricas que sustentem a afirmação sobre a postura paroquial, questionando, assim, a origem 

deste tipo de compreensão sobre a ação dos deputados no sentido de estabelecer relações 

clientelistas. O autor pontua que a conclusão feita por Ames de que há apenas um grande 

incentivo para a consolidação das regiões e para o atendimento clientelista destas áreas está na 
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origem dos entraves na arena legislativa apontados por Ames, ressaltando o início da 

interpretação da conexão eleitoral no Brasil.  

Com argumentação semelhante, Carvalho (2003) afirma que Ames: 

 

[...] preocupado com os aspectos sistêmicos do arcabouço político-
institucional do país, acaba por generalizar um único comportamento no que 
se refere à ação dos parlamentares brasileiros: a busca de recursos 
desagregados e de pork-barrel para as bases eleitorais, a prevalência da 
lógica do particularismo. (Carvalho, 2003, p. 59). 

 

Carvalho (2003: 119-120), aceitando a existência da hipótese de conexão eleitoral, 

analisa duas eleições consecutivas - 1994 e 1998 - e busca verificar a distribuição de votos nas 

eleições para deputado federal no Brasil. Este autor encontra, em seu trabalho, que o 

comportamento particularista só se aplica em cerca de 50% dos deputados eleitos nol período, 

questionando os resultados generalizados apontados por Ames. Os demais deputados estariam 

divididos em dois sub-grupos. O primeiro, com cerca de 30% do total dos deputados federais 

eleitos, classificados como concentrado-compartilhado, estaria caracterizado por deputados 

com votação concentrada em cidades grandes e capitais. Neste caso, a desagregação de 

benefícios não seria positiva, pois não é possível reclamar o crédito pelas obras. Em contraste, 

os incentivos destes deputados estariam ligados a busca pela reeleição. O segundo grupo, 

formado pelos 20% restantes, tem a distribuição de votos classificada como fragmentada-

compartilhada e se caracterizaria por deputados cujos eleitores se constituiriam por 

características homogêneas dispersos por todo o estado, como os evangélicos. Este grupo 

também teria dificuldade em reclamar crédito por obras, uma vez que não haveria 

concentração espacial definida de seus eleitores. Nota-se que, apesar de argumentar que há 

incentivos para concentração de votos e a conseqüente procura por estabelecer a dominância 

de uma determinada região, o surgimento de deputados com este último padrão de votação 

não tem uma clara explicação neste contexto. Falta aqui considerar qual seria, então, o 

comportamento destes deputados frente a características eleitorais diferentes que parecem 

dificultar o estabelecimento de relações personalistas. 

Cabe ressaltar ainda que Carvalho (2003), mesmo mantendo o esquema metodológico 

proposto por Ames, o que o leva a utilizar os mesmo indicadores de dominância, as duas 

eleições indicadas – 1994 e 1998 – parecem não garantir a manutenção das observações feitas 

quanto aos incentivos paroquiais. Aqui a teoria não se aplica na prática política atual. Apesar 

disto, Carvalho (2003: 105), assim como Ames, encontra preponderância absoluta da 

categoria concentrado-compartilhado para a região Sudeste, nas duas eleições: 46% dos 
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deputados eleitos por esta região em 1994, e 47%, em 1998, se encaixam em tal definição. 

Considerando ainda que a classificação fragmentado-compartilhado atinge, respectivamente, 

20% e 18% dos deputados, a magnitude daqueles que não seguiriam a lógica proposta por 

Ames de atividade parlamentar visando a descentralização de benefícios é da ordem de 66% 

dos deputados eleitos. Ou seja, aproximadamente, dois terços dos deputados atuariam sob 

uma perspectiva diferente durante seu mandato, ou veriam o atendimento à população de 

maneira distinta, já que não dominam municípios específicos. No estado de São Paulo, a 

grande maioria dos municípios apresentaria dispersão alta ou média de votos, o que, segundo 

o autor, explicaria tal padrão de votação para os deputados. 

Estas observações abrem caminho para que o ciclo da conexão eleitoral estabelecido 

pela interpretação tradicional possa ser requalificado, ou até mesmo abandonado. Torna-se 

necessária uma definição mais adequada e detalhada sobre o cenário no qual a política 

brasileira acontece. Antes disto, ainda é necessário contextualizar o cenário proposto por 

Ames com dados mais precisos. Como mostrado anteriormente, já há novas interpretações 

sobre o padrão de funcionamento do sistema político brasileiro. A ampliação da análise 

empírica ainda é necessária para que se entenda as possibilidades de análises alternativas. A 

discussão acerca do conceito de dominância se faz, assim, necessária. 

O conceito de dominância trabalhado por Ames não é explicitamente definido em 

termos de sua sustentação no tempo. Ou melhor, o autor propõe diversas razões para a 

existência da dominância, mas não deixa claro como ela se ocorre em cada caso apontado, e 

se há diferenças entre eles. Genericamente, o autor trata da importância familiar em dada 

região, do acordo com líderes locais e do início da carreira política como fatores que 

estimulam esta dominância, e justifica tal linha argumentativa pela distribuição de votos dos 

candidatos em uma determinada eleição. Por outro lado, propõe mensurar tal idéia através de 

um índice que agrega apenas percentuais de votos em eleições individuais. Apesar de que os 

fatores apontados certamente criarem características regionais no padrão de votação dos 

candidatos, a questão que se coloca é em que medida estas características servem para 

justificar a afirmação de que uma região seria dominada politicamente por alguém? Sem 

dúvida, um político que obtém 75% dos votos válidos em uma cidade possui influência 

política naquela região. Mas é possível dizer com base apenas nesta informação que este 

indivíduo domina aquela região politicamente a ponto de evitar que outros candidatos sequer 

façam campanha naquele local futuramente? Quais são as conseqüências práticas caso o 

deputado que recebe a votação supostamente dominante não se elege? Isto certamente 

evidenciaria alguns municípios sem nenhum deputado que os dominasse. E os prefeitos 
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municipais não têm efetivamente nenhuma relevância nesta dinâmica? Ainda que Ames fale 

sobre “líderes locais”, os prefeitos parecem possuir maior relevância do que a comumente 

destacada. Se considerarmos ainda o argumento proposto de que a trajetória política de um 

deputado é curta, a qual se reflete nas altas taxas de renovação da Câmara dos Deputados, 

durante quanto tempo um político domina uma região? 

Analiticamente, pode-se dizer que este conceito apresenta duas dificuldades 

fundamentais. A primeira está relacionada à dinâmica imposta pela regra eleitoral, 

principalmente quando são consideradas eleições sucessivas, inclusive para outros cargos. A 

outra advém da construção de um contrafactual claro para o conceito. 

A primeira dificuldade se origina na interpretação de que a regra eleitoral, tal como 

trabalhada pela literatura, estimularia o voto pessoal em sistemas como o brasileiro (Carey e 

Shugart, 1995). Esta constatação é dramatizada nos casos em que o distrito eleitoral coloca 

em disputa um número elevado de cadeiras, caso de alguns estados brasileiros, como Minas 

Gerais e, principalmente, São Paulo. Nesta situação, os deputados são obrigados a buscar 

algum tipo de diferenciação, seja regional, seja a identificação por área de atuação, para 

conseguir alcançar o número votos necessários para sua eleição. Esta constatação, seguindo as 

proposições de Ames, forçaria os políticos a segmentarem os eleitores de forma a estabelecer 

algum tipo de identificação pessoal. A dominância se daria através do direcionamento de 

recursos orçamentários como a contrapartida, provida pelo deputado, à manutenção de sua 

dominância eleitoral na região. Haveria uma troca entre recursos orçamentários por votos, que 

tornaria a região dominada por um candidato, se nenhum outro a disputasse. 

A argumentação sobre a existência da dominância política implicitamente considera a 

relação entre eleições sucessivas. Os votos concentrados se dão em uma determinada eleição. 

Em seu mandato, o deputado agirá beneficiando a região de onde vieram seus votos. Porém, 

apenas na próxima eleição é que os novos candidatos a deputado evitarão aquele reduto. Ou 

seja, apenas após quatro anos seria possível que a área fosse contestada. Desta forma, ao levar 

o argumento ao extremo, o resultado da primeira eleição para deputado determinaria grosso 

modo o formato dos distritos informais que se alteraria a medida em que os deputados 

deixassem a carreira ou falhassem em estabelecer vínculos duradouros com o eleitorado. Isto 

pressupõe que o deputado sempre concorrerá para o mesmo cargo e, principalmente, que não 

há outras forças políticas capazes de alterar a situação inicial criada pelo resultado eleitoral. 

Ademais, se esta interpretação sobre a importância das regras eleitorais é correta, a 

definição de dominância é difícil de ser mantida. Primeiro, porque qualquer deputado pode 

propor emendas para qualquer região do país, por exemplo. Não há nada que proíba 



 

 75 

legalmente um deputado de direcionar recursos para qualquer região que seja, até para outros 

estados, se assim lhe parecer interessante. Obviamente, assim, um deputado tem a capacidade 

de expandir sua área de influência de acordo com seus interesses ou, pode buscar minar a 

“fortaleza” erguida por qualquer outro político em áreas próximas a sua área de interesse. Se 

houver um lugar com poucos eleitores e houver um candidato com muitos votos nesse lugar, o 

estímulo do deputado para propor uma emenda naquele local certamente cai. Porém, para que 

ninguém tenha interesse por aquela região, o deputado que obtém muitos votos ali deve 

sempre se candidatar para o mesmo cargo, e manter constante a sua dominância. Isto significa 

dizer que o deputado deverá manter sua influência na região durante os seus quatro anos de 

mandato e, certamente, sofrerá a influência da eleição para prefeito naquela municipalidade, e 

ainda deverá tentar a reeleição. As emendas eleitorais podem ser um instrumento neste 

sentido, mas certamente não será o único13, nem a única influência possível na política local. 

Portanto, para ser possível falar em dominância, deveriam ser conhecidas as 

estratégias de carreira política dos candidatos ou, ao menos, saber como estes agem de acordo 

com essas estratégias. Segundo Schlesinger (1966), estas podem ser progressivas, regressivas 

ou estáticas, de acordo com as perspectivas individuais de cada político e do contexto 

institucional contemporâneo. Apenas na última alternativa citada, a dominância se manteria 

de uma eleição para outra coincidindo com a forma como Ames a define. Nos demais casos, 

não haveria tal possibilidade.  

Outro fator a ser considerado é a reclamação dos créditos pelas obras realizadas, uma 

vez que se torna bastante relevante quando se incorporar a influência dos partidos políticos na 

análise. Um deputado pode aproveitar a oportunidade da eleição de um prefeito e direcionar 

recursos orçamentários para aquela cidade, ainda que o número de votos por ele ali recebido 

não tenha sido muito alto. Aceitar que o deputado dependerá apenas de sua própria votação 

para definir a localidade a qual destinará recursos se mostra uma simplificação extrema da 

interpretação sobre o funcionamento do sistema político. 

Ao considerar a relevância dos prefeitos no contexto de ação dos deputados, o sistema 

torna-se ainda mais complexo, pois as eleições para deputados e prefeitos são descasadas, 

acontecendo em intervalos de dois anos cada uma. Ao inaugurar uma obra em determinada 

cidade, aliados políticos podem dividir o palanque e aproveitar a situação para angariar votos, 

seja objetivando a eleição para prefeito, seja para o Legislativo federal. Neste caso, ainda que 

o personalismo do voto esteja presente, a dinâmica passa a acontecer sob o arranjo de um 

                                                 
13 Melo (2006: 250) também ressalta que as emendas não constituem o único conjunto de estratégias possíveis 
para a estratégia de reeleição no Brasil. 
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partido político, suas coligações eleitorais e coalizões de governo, e não apenas entre 

indivíduos. Os partidos políticos desempenhariam um papel de favorecedores dos arranjos e 

acordos entre os políticos. De acordo com o nível de organização interna das legendas 

partidárias, tais negociações serão mais controladas e capazes de trazer maiores benefícios 

para todos que fazem parte deste conjunto. 

Há ainda autores que categorizam as ações dos deputados com intuito de desqualificar 

quaisquer atendimentos locais como clientelismo ou paroquialismo necessariamente, como é 

o caso de Kitchelt (2000). Para este autor, não basta determinar para quem se destina tal 

recurso, numa análise dicotômica local-nacional. Deve-se levar em conta também se há 

possibilidade de outros grupos também se beneficiarem simultaneamente com tais obras, 

ainda que o benefício seja localizado. A característica principal do clientelismo, sob esta 

perspectiva, é o direcionamento de bens públicos a um grupo específico, de forma a impedir 

outros grupos de também se beneficiarem deles, como uma espécie de monopólio. Há, 

portanto, outra dimensão que deve ser levada em conta na proposição de qualquer obra em 

uma determinada região específica, qual seja, a de garantir exclusividade a um grupo de 

beneficiários. Afirmar somente que deputados utilizam, por exemplo, emendas orçamentárias 

com o intuito de beneficiar apenas os seus eleitores carece de melhor qualificação. 

A segunda dificuldade apresentada pelo conceito de dominância se relaciona ao 

contrafactual do conceito de dominância. Em que situação é possível dizer que um deputado 

domina uma região? E quando ele deixa de dominá-la? A dominância, para ser caracterizada, 

deve acontecer em uma única eleição ou deve se manter em eleições sucessivas? É possível 

que o deputado que domine uma região numa certa eleição perca tal domínio em eleições 

sucessivas e ainda assim, poderemos dizer que ele foi dominante naquela primeira eleição, 

como no caso citado entre Alckmin, Quércia e Kara? Como se diferenciam as votações em 

cidades dominadas das cidades não dominadas? A análise dinâmica de tal conceito, à luz de 

variações no tempo, dificulta sobremaneira a sustentação da argumentação em seu favor, pois 

esta simplesmente foi deixada de lado por Ames. Antes, é importante notar que Ames 

basicamente indica como grau de dominância, o percentual de votos de um município que é 

direcionado a um candidato específico. O autor não incorpora em sua análise duas 

características do sistema eleitoral brasileiro que podem alterar este quadro: a possibilidade de 

votar na legenda dos partidos, e de votar em branco ou anular o voto. Em algumas eleições, os 

votos nulos e brancos recebem o maior número de votos e comumente estão entre os dez 

primeiros mais votados nas cidades do estado de São Paulo. Apesar de comentar sobre tais 

possibilidades em um de seus trabalhos (Ames, 2003: 90) e de buscar as causas para o número 
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de votos destes tipos citados, este aspecto não parece influenciar de nenhuma maneira, ao 

menos explicitamente, a importância da dominância em seu referencial de análise. 

A fim de verificar a adequação e limites do conceito para casos concretos, será 

analisado o caso do estado de São Paulo. As eleições entre 1994 e 2006 neste estado servirão 

de referência.  

2.4. Verificação Empírica – o caso do estado de São Paulo 

Para uma melhor avaliação do conceito de dominância, assume-se, hipoteticamente, 

que a dominância política existe em determinado município. Neste caso, propõe-se a 

utilização do indicador de desequilíbrio T para os resultados eleitorais deste local e espera-se 

que sempre haja um resultado favorável para um determinado candidato em qualquer eleição 

em que seja calculado. Ainda que este indicador não trate de dominância da forma específica 

com que o conceito é definido por Ames, uma cidade dominada por algum deputado apresenta 

eleições desequilibradas a seu favor. Além disto, este indicador não exige a utilização de 

nenhum threshold arbitrário para a classificação das cidades, prevendo uma descrição 

adequada da relação entre os candidatos e os eleitores. Dessa maneira, o índice T não apenas 

reflete a disputa eleitoral na cidade, como é capaz de mostrar a importância dos votos brancos, 

nulos e em legenda em cada uma das cidades do estado. 

Toma-se, assim, como ponto de partida, os resultados eleitorais entre 1994, até a de 

2006. Dentre os 280 mandatos nas quatro eleições em análise (70 deputados por mandato), 

apenas 165 pessoas ocuparam os cargos de deputado federal por São Paulo. São 77 pessoas 

que foram eleitas mais de uma vez para este cargo durante as quatro eleições analisadas. 

Apesar disto, dos 2.409 candidatos diferentes em todas as eleições em conjunto, apenas 35 

indivíduos concorreram nos quatro pleitos para deputado federal. Além disto, é da ordem de 

150 o número de candidatos que saíram em disputa em dois pleitos consecutivos neste 

período consolidado: para as eleições de 1994 e 1998, foram 124 candidatos que concorreram 

em ambas; para 1998 e 2002, foram 145 e para 2002 e 2006, 176 candidatos. Já entre os 

eleitos, dentre os 70 deputados com mandato iniciado em 1994, apenas 24 deles concorreram 

em todas eleições até 2006, sendo que 58 concorreram em 1998, 38 concorreram em 2002 e 

29 novamente em 2006. Cabe destacar que é da ordem de 50% o número de deputados eleitos 

que se reelege para o mandato subseqüente, já que entre 1994 e 1998, 36 deputados se 

reelegem, 1998 e 2002, novamente, 36 e entre 2002 e 2006 apenas 29, considerando apenas os 

deputados titulares. 
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Como foi visto no capítulo anterior, poucos deputados federais paulistas receberam 

votos de forma concentrada em alguma das eleições analisadas. A média dos eleitos não 

ultrapassou o valor alcançado em 1994 (0,234) em nenhum dos pleitos seguintes e os desvios-

padrão também se reduziram. 

Apesar de existirem incentivos com relação à redução de custos para concentrar seus 

esforços espacialmente, o que justifica os valores mais elevados do índice G quando calculado 

para as Regiões Administrativas do estado, estes dados sugerem que os deputados não têm 

conseguido se eleger se se apóiam em poucos municípios, ainda que obtenham elevados 

percentuais de votos naquelas cidades. Há fortes indícios de que os candidatos tendem a 

delimitar regiões onde fazem suas campanhas, mas estas áreas não são compostas por poucos 

municípios. Além disto, como se viu no capítulo anterior, candidatos com índices G menores, 

aumentam suas chances de se eleger, na média. Assim, como base inicial para análise, serão 

considerados apenas os deputados que se elegeram em mais de uma vez durante o período 

analisado. Tal escolha se justifica pela preocupação com a idéia da duração da dominância de 

um deputado sobre determinada região, já que restam dúvidas de se um deputado que obteve 

70% de votos em uma cidade qualquer, por exemplo, em apenas uma única eleição, domina 

politicamente a cidade ou não. Ames não se detém na explicação destes aspectos e, portanto, 

não há meios diretos de testá-los. Esta característica abre margem para aceitar a interpretação 

de que o resultado observado em uma eleição específica é circunstancial, fruto de uma 

estratégia adequada de campanha junto ao eleitorado. Assim, objetiva-se verificar se o 

resultado atribuído à dominância é resultado de ação deliberada dos deputados e, com isto, se 

perpetua em eleições consecutivas. 

A tabela no Apêndice 2 mostra que as médias do indicador G, calculadas para 

qualquer nível geográfico, tenderam a se reduzir para este grupo ao longo do tempo, com 

exceção do índice para Região Administrativa entre 2002 e 2006. O mesmo acontece com os 

valores de seus desvios padrão. Esta constatação é reforçada pela observação dos dados para 

cada deputado individualmente. Por exemplo, para apenas seis deputados em 1994 (Antonio 

Carlos Pannunzio, Carlos F. Z. Franco, Celso A. Daniel, José Machado, Marcelo F. Barbieri e 

Vicente F. Cascione) e para seis deputados em 1998 (Ângela M. Guadanin, Antonio Palocci 

Filho, Iara Bernardi, José Machado, Luiz Carlos da Silva e Telma S. A. de Souza) o índice G 

para os municípios alcança números acima de 0,5. Para as outras duas eleições nenhum 

deputado apresenta valores tão altos. Cabe ressaltar que apenas um dos deputados consta nos 

dois grupos. Isto significa dizer, que a exceção deste único deputado, os demais, quando se 

recandidataram, obtiveram resultados mais desagregados do que em sua primeira eleição na 
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média, seguindo a tendência observada no capítulo 1. Como se daria, então, nesta situação a 

aplicação do conceito de dominância para tais deputados? Seria esperado que as áreas de 

influência aumentassem em torno da área dominada previamente, no caso do candidato ter 

uma administração satisfatória no estabelecimento de vínculos com a população. Esta única 

hipótese induziu à observação de outros indicadores para melhor qualificá-la. 

Com este intuito, passa-se à análise do QL dos deputados que apresentaram números 

elevados para o índice G. Estes candidatos seriam possivelmente classificados na análise de 

Ames como concentrados-dominantes, ainda que os indicadores obtenham resultados 

diferentes. Para análise mais detalhada, foram selecionados os deputados em que os valores 

para os indicadores G sejam maiores do que 1 para a Região Administrativa e maiores do 0,5 

para os municípios. Se há outros casos em que os deputados podem ser dominantes pelos 

critérios de Ames, certamente será possível observar a dominância ao longo do tempo para 

deputados deste grupo específico. Para cada um dos oito deputados que se encaixam nestes 

critérios, foram identificadas as cidades que apresentam os maiores valores dos QLs para cada 

deputado em cada eleição e foram calculados os indicadores de desequilíbrio para os mesmos 

municípios. O intuito era verificar se o número de votos altos para um determinado candidato 

necessariamente desequilibra a eleição em seu favor. A tabela 2.1 abaixo mostra dois destes 

oito, pois a análise é similar para todos. A relação completa com os dados de todos estes 

deputados está no Apêndice 2 deste trabalho. 

 

Tabela 2.1 - Índices QL e T para candidatos eleitos em mais de uma eleição  
Telma S. A. de Souza 

Eleição - 1994 Correlação -0.342 Eleição - 1998 Correlação -0.048 Eleição - 2002 Correlação 0.085
Município QL T Município QL T Município QL T

1 Santos 34.139 0.324 1 Santos 42.706 0.548 1 Santos 38.657 0.353
2 São Vicente 15.047 0.422 2 São Vicente 18.074 0.367 2 São Vicente 20.552 0.218
3 Cubatão 11.193 0.496 3 Guarujá 14.512 0.134 3 Guarujá 16.968 0.289
4 Guarujá 9.357 0.487 4 Cubatão 14.285 0.124 4 Cubatão 15.796 0.120
5 Bertioga 9.034 0.579 5 Bertioga 9.076 0.235 5 Bertioga 13.223 0.547
6 Praia Grande 6.695 0.395 6 Praia Grande 3.237 0.892 6 Praia Grande 12.871 0.085
7 Mongaguá 3.694 0.560 7 Itanhaém 3.128 0.459 7 Sete Barras 8.958 0.137
8 Itanhaém 3.143 0.679 8 Peruíbe 2.655 0.342 8 Itanhaém 6.283 0.206
9 Peruíbe 2.311 0.528 9 São Sebastião 2.468 0.475 9 Itariri 6.009 0.499

10 Barra do Turvo 2.233 0.207 10 Mongaguá 2.416 0.372 10 Mongaguá 3.758 0.233  
 

Vicente Cascione 
Eleição - 1994 Correlação -0.685 Eleição - 2002 Correlação 0.021
Município QL T Município QL T

1 Santos 52.734 0.324 1 Santos 42.930 0.353
2 São Vicente 10.006 0.422 2 São Vicente 22.010 0.218
3 Cubatão 8.873 0.496 3 Praia Grande 19.438 0.085
4 Praia Grande 6.671 0.395 4 Cubatão 15.771 0.120
5 Mongaguá 4.729 0.560 5 Mongaguá 9.590 0.233
6 Itariri 3.814 0.533 6 Guarujá 8.990 0.289
7 Itanhaém 3.454 0.679 7 Peruíbe 3.854 0.208
8 Bertioga 3.187 0.579 8 Itanhaém 3.399 0.206
9 Guarujá 3.001 0.487 9 Bertioga 2.605 0.547

10 Peruíbe 2.934 0.528 10 Pedro de Toledo 2.252 0.126  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
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A primeira observação a ser feita a partir da tabela 2.1 é que, de maneira geral, não é 

possível identificar correlação positiva entre as medidas do QL e do T. As correlações, nos 

casos apresentados, são negativas ou praticamente nulas. Para outros candidatos neste 

conjunto, as correlações são positivas. Não há, pois, padrão definido. Se há municípios nos 

quais os deputados alcançam votação acima do esperado, isto não significa que tais cidades 

sejam desequilibradas em favor destes candidatos. Sob certa perspectiva, portanto, a 

observação de concentração dos votos de um candidato não garante a sua dominância política. 

No caso particular exposto aqui, ambos os deputados alcançaram resultados elevados 

com relação ao QL em praticamente os mesmos municípios em todas as eleições 

consideradas. Sabe-se que ambos em alguma destas eleições obtiveram um valor para o índice 

G relativamente alto. Porém, os valores dos índices T aqui indicam que nenhum dos dois foi 

capaz de dominar a cidade. Esta era compartilhada, apesar dos valores altos para o QL de cada 

deputado. Portanto, tem-se até o momento que nem os deputados paulistas que se reelegem, 

nem aqueles que recebem votações concentradas dominam necessariamente as cidades em 

que seus votos são elevados. Novamente, concentração não implica em dominância, nem 

mesmo em desequilíbrio. 

Apesar disto, o indicador de desequilíbrio por si poderia mostrar que um determinado 

candidato conseguiria influenciar a votação em uma dada cidade de tal forma que 

caracterizaria a sua dominância naquele lugar. O índice de desequilíbrio T captaria este efeito, 

ainda que a votação do deputado não tenha sido concentrada. Assim, como única forma de 

verificar a possibilidade da existência da dominância, passa-se a análise das cidades 

individualmente. Na tabela 2.2 a seguir estão reproduzidos os dados da tabela 1.17 do capítulo 

anterior. Tais informações são relevantes para a argumentação que se desenvolve aqui. 

 

Tabela 2.2 – Descrição do índice T para as quatro eleições 
Tt Tb Tp

Média Dp Média Dp Média Dp
T_94 0.421 0.139 0.479 0.214 0.487 0.219
T_98 0.347 0.151 0.460 0.227 0.465 0.228
T_02 0.436 0.218 0.462 0.222 0.462 0.222
T_06 0.421 0.210 0.457 0.217 0.461 0.215  
Nota: 1 Tt – Todos os votos 
             Tb – Desconsiderando os votos brancos e nulos 
             Tp – Considerando apenas os votos nominais            
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

Como se pode ver na tabela 2.2, os valores do índice T calculado para todos os tipos 

de voto para todos os candidatos é sistematicamente menor do que o indicador calculado 
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considerando apenas os votos nominais. O índice com todos os votos é menor em 1998, mas 

nos demais anos se situa em torno de 0,4, o que indica moderado desequilíbrio. Já o índice 

calculado somente com os votos nominais é decrescente no período, passando de cerca de 

0,48, em 1994, para 0,46, em 2006. Uma importante observação a ser feita aqui é que, em 

razão da diferença entre os indicadores, o desequilíbrio nas cidades paulistas decorre da 

exclusão dos votos brancos, nulos e em legenda. Os valores medidos com todos os votos são 

sistematicamente menores do que aqueles calculados apenas com os votos nominais. Esta 

constatação sugere que os votos em legenda e em branco ou nulo estão entre as principais 

escolhas dos eleitores no estado de São Paulo, concorrendo com os principais candidatos para 

o Congresso Nacional. Ainda que a diferença vá caindo no tempo e não se observe diferença 

estatística significativa, os votos brancos, nulos e em legendas se mostram consideráveis em 

termos absolutos nas eleições para deputado federal. 

É importante também verificar a correlação entre os resultados destes indicadores 

entre as quatro eleições. Caso a dominância seja algo perpetuado no tempo ou, 

principalmente, se as influências alcançadas por um deputado em determinada eleição se 

mantivessem exclusivas ou sem a intervenção de outros políticos, seria esperado que as 

correlações entre os níveis de desequilíbrio em eleições sucessivas fossem elevadas. É 

importante observar que o contrário não é válido. Isto quer dizer que se a correlação for alta, 

diferentes políticos em cada cidade em cada eleição poderiam ter influenciado o resultado. 

Mas para que a dominância fosse caracterizada, o mesmo político deveria desequilibrar a 

eleição daquela cidade. A tabela 2.3 mostra estes valores para os índices calculados com todos 

os votos e apenas com os votos nominais. 

 

Tabela 2.3 – Correlação entre os Índices T em eleições sucessivas 
Tt94 Tt98 Tt02 Tt06 Tp94 Tp98 Tp02 Tp06

Tt94 1.000 Tp94 1.000
(0.000) (0.000)

Tt98 0.163 1.000 Tp98 0.165 1.000
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Tt02 -0.061 0.036 1.000 Tp02 0.029 0.172 1.000
(0.121) (0.367) (0.000) (0.457) (0.000) (0.000)

Tt06 -0.020 0.085 0.212 1.000 Tp06 -0.002 0.107 0.200 1.000
(0.612) (0.032) (0.000) (0.000) (0.957) (0.006) (0.000) (0.000)  

Nota: 1 Tt – Todos os votos 
             Tp – Considerando apenas os votos nominais            
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

Esta tabela mostra que as correlações entre eleições sucessivas são muito baixas. Por 

exemplo, a maior correlação encontrada para tais valores é de 0,212 com todos os votos para a 
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eleições de 2002 e 2006 e 0,200 para as mesmas eleições, considerando apenas os votos 

nominais. Estas informações são importantes por sugerir que os níveis de desequilíbrio 

encontrados em uma cidade específica, em cada eleição, não se manterão até o próximo 

pleito. Ou, o que é o mesmo, que as alianças feitas por um candidato em determinada área que 

o favorecem em determinado momento não tornam aquela região restrita a intervenção de 

outros candidatos em outras eleições. Neste sentido, se houvesse a formação de distritos 

eleitorais informais, estes assumiriam configurações bastante claras entre as eleições para os 

mesmos cargos. Assim, estes dados sugerem que ocorre alguma mudança importante no 

período entre as eleições que altera o nível de desequilíbrio observado em cada cidade. 

Ainda assim, como também a variância é considerável para os índices T em cada uma 

das eleições em separado, tem-se novas informações se forem observadas as cidades 

individualmente em cada período. Desta forma, pode-se verificar a evolução das votações em 

cada cidade, pois algumas cidades mostrarão maior desequilíbrio do que outras. No caso da 

existência de dominância de um indivíduo ao longo do tempo, espera-se que as cidades 

dominadas apresentem sempre valores elevados para o indicador T. A tabela 2.4 mostra as 

cidades com maiores indicadores de desequilíbrio em cada eleição. 

 

Tabela 2.4 – Ranking do Índice T, incluindo todos os tipos de voto 
1994 1998 2002 2006

Município T Município T Município T Município T
1a Estrela d'Oeste 0.780 Barueri 0.918 Planalto 0.904 Torre de Pedra 0.929
2a Taquarituba 0.721 Praia Grande 0.892 Presidente Alves 0.901 Nazaré Paulista 0.923
3a Mairiporã 0.720 Birigui 0.872 Ibitinga 0.888 Santana de Parnaíba 0.916
4a Embu-Guaçu 0.712 Presidente Prudente 0.851 Estrela d'Oeste 0.886 São José dos Campos 0.911
5a Franco da Rocha 0.703 Presidente Alves 0.827 Pratânia 0.885 Indaiatuba 0.911
6a São Roque 0.700 Americana 0.809 Ourinhos 0.877 Pratânia 0.900
7a Poá 0.698 Caçapava 0.808 São Manuel 0.872 São Vicente 0.897
8a Cedral 0.689 Barretos 0.796 Guararema 0.871 Analândia 0.897
9a Vinhedo 0.684 Itapeva 0.795 Canas 0.868 São João das Duas Pontes 0.896
10a Mirandópolis 0.683 Lins 0.789 Borá 0.867 Pirapora do Bom Jesus 0.895
11a São Paulo 0.682 Estrela d'Oeste 0.754 São José do Rio Pardo 0.863 Monteiro Lobato 0.892
12a Itanhaém 0.679 Jandira 0.742 Bebedouro 0.859 Lins 0.884
13a Parapuã 0.677 Catanduva 0.732 Analândia 0.853 Catanduva 0.870
14a Embu 0.676 Osasco 0.729 Salto 0.852 Pindorama 0.857
15a Campo Limpo Paulista 0.673 Bragança Paulista 0.715 Estrela do Norte 0.849 Restinga 0.854  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
 

A primeira observação a ser feita é a de que os indicadores aumentaram sensivelmente 

entre 1994 e 1998, o que se explica pelo aumento no desvio padrão entre estas eleições 

apresentado na tabela 2.3. A cidade mais desequilibrada em 1994 seria apenas a 11ª em 1998. 

Mas o que mais chama a atenção nos dados é o fato de que, como regra, as cidades não se 

repetem como as mais desequilibradas em diferentes pleitos. À exceção de Estrela D’Oeste, 

que em 2006 apresenta o 16º indicador mais elevado dentre as cidades do estado, e, por isso, 

não foi apresentada nesta relação, os índices de desequilíbrio aparentemente mostram que as 
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cidades flutuam em torno da escolha dos candidatos, seja porque os candidatos não se mantêm 

em disputa de uma eleição para outra, seja porque outros candidatos entram na disputa ou, 

ainda, porque a influência do novo prefeito na cidade tenha alterado o equilíbrio de forças. 

Pelos dados mostrados, cabe uma primeira pergunta: já que o índice considera todos os 

votos em uma determinada eleição, o candidato que teria desequilibrado dada eleição em seu 

favor foi de fato eleito? E se foi, o que aconteceu com sua dominância na eleição seguinte? 

Ele a transferiu voluntariamente para algum sucessor ou foi tomada por algum outro 

candidato? A afirmação que alguma destas cidades é dominada por um candidato qualquer 

levantaria todas estas dúvidas, ainda mais se considerarmos que vários municípios são 

pequenos, os quais provavelmente são secundários na estratégia política dos candidatos. 

Mas, antes, é preciso reconhecer que a análise poderia se alterar se fossem 

considerados os índices calculados sem os votos atribuídos para legenda dos partidos e sem os 

votos brancos e nulos. Afinal, sob esta perspectiva, seria analisada apenas a disputa individual 

entre os políticos e sua dominância. A tabela 2.5 a seguir reflete estes dados. 

 

Tabela 2.5 - Ranking do Índice T, incluindo apenas votos nominais 
1994 1998 2002 2006

Município T Município T Município T Município T
1a Tupã 0.950 Presidente Alves 0.961 Planalto 0.920 Santana de Parnaíba 0.962
2a Itapira 0.947 Barueri 0.957 Ibitinga 0.918 Pratânia 0.950
3a Mirandópolis 0.946 Mirandópolis 0.948 Borá 0.904 Nazaré Paulista 0.950
4a Olímpia 0.932 Garça 0.942 Estrela d'Oeste 0.904 Mirandópolis 0.944
5a Moji-Mirim 0.930 Tarumã 0.940 Pratânia 0.899 Catanduva 0.944
6a Matão 0.928 Pratânia 0.940 Espírito Santo do Turvo 0.898 Indaiatuba 0.937
7a Taquarituba 0.927 Tietê 0.937 Dois Córregos 0.897 Lins 0.934
8a Araraquara 0.923 Praia Grande 0.932 Presidente Alves 0.896 Torre de Pedra 0.926
9a Estrela d'Oeste 0.920 Planalto 0.932 São José do Rio Pardo 0.894 São Carlos 0.922
10a Apiaí 0.916 Regente Feijó 0.930 Ourinhos 0.894 São José dos Campos 0.917
11a Palmares Paulista 0.914 São Manuel 0.928 São Manuel 0.890 Pindorama 0.914
12a Estiva Gerbi 0.914 Birigui 0.923 Guararema 0.886 Analândia 0.913
13a Diadema 0.913 Santana de Parnaíba 0.923 Itirapina 0.886 Carapicuíba 0.904
14a Cardoso 0.911 Caçapava 0.920 Bebedouro 0.879 Guararema 0.899
15a Sumaré 0.911 Itapeva 0.920 Barra Bonita 0.874 São Vicente 0.897  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
 

Novamente, o fenômeno da alternância entre as cidades ocorre. A exceção de 2002, 

Mirandópolis se mostra como uma das únicas cidades a manter-se sempre entre os municípios 

com o maior índice de desequilíbrio nas quatro eleições consideradas. Além disto, as cidades 

nesta tabela não são as mesmas apresentadas na tabela anterior.  

Estes resultados chamam atenção. Em primeiro lugar, as disputas eleitorais não 

apresentam o mesmo nível de desequilíbrio ao longo do tempo em cada município. Uma 

cidade em que hoje um determinado candidato recebeu número significativo de votos pode se 

tornar alvo de interesse de outro político na eleição seguinte; um município hoje sem nenhum 

candidato influente pode tornar-se alvo de ação de algum político desejoso de concorrer em 
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uma futura eleição. Este movimento parece presente de acordo com os resultados 

apresentados até este ponto. 

Porém, tal análise pode esconder o nível da disputa interna à cidade. Ainda que 

durante o período analisado, a cidade não se mantenha bem colocada no ranking entre os 

diversos municípios, ela pode não apresentar elevada variação no indicador T ao longo do 

tempo. Ou seja, o desequilíbrio se daria sempre em um mesmo nível em uma determinada 

cidade, ainda que em outras a disputa apresente alternância em diferentes eleições. 

Para evidenciar os aspectos particulares às cidades, foram tomadas aquelas mais 

desequilibradas em 1994 e observou-se o indicador para cada uma das eleições subseqüentes. 

Desta forma, tenta-se retratar a evolução da disputa política em cada um destes municípios. 

Na tabela 2.6 pode-se verificar o que aconteceu nas eleições seguintes, considerando o 

indicador para todos os tipos de voto: 

 

Tabela 2.6 – Índice T para as cidades mais desequilibradas considerando todos os votos 
1994 1998 2002 2006

Posição T Posição T Posição T Posição T
Estrela d'Oeste 1a 0.780 11a 0.754 4a 0.886 16a 0.852
Taquarituba 2a 0.721 448a 0.253 77a 0.745 34a 0.801
Mairiporã 3a 0.720 68a 0.543 533a 0.203 592a 0.153
Embu-Guaçu 4a 0.712 64a 0.554 547a 0.189 636a 0.086
Franco da Rocha 5a 0.703 581a 0.179 600a 0.135 496a 0.243
São Roque 6a 0.700 69a 0.542 458a 0.271 557a 0.184
Poá 7a 0.698 609a 0.155 564a 0.168 583a 0.161
Cedral 8a 0.689 401a 0.282 147a 0.626 639a 0.081
Vinhedo 9a 0.684 66a 0.551 377a 0.357 199a 0.538
Mirandópolis 10a 0.683 26a 0.665 499a 0.241 27a 0.823
São Paulo 11a 0.682 594a 0.171 369a 0.365 629a 0.108
Itanhaém 12a 0.679 123a 0.459 528a 0.206 25a 0.830
Parapuã 13a 0.677 524a 0.214 403a 0.336 575a 0.170
Embu 14a 0.676 399a 0.282 598a 0.135 516a 0.222
Campo Limpo Paulista 15a 0.673 65a 0.552 432a 0.304 506a 0.233  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
 

Das cidades apresentadas acima, além de Estrela D’Oeste, já destacada anteriormente, 

Vinhedo é aquela que apresenta a menor variação nos indicadores entre as eleições 

consideradas. Porém, não é uma cidade em que o desequilíbrio foi sempre elevado. O 

indicador nunca ultrapassou 0,70 e em 2002 chegou a apenas 0,357. Outras cidades como 

Taquarituba e Mirandópolis, por exemplo, apesar de não mostrarem variância tão baixa em 

seus indicadores, apresentam números elevados para ao menos três eleições. 

O mesmo procedimento pode ser adotado para os indicadores calculados utilizando 

apenas os votos nominais, baseado na mesma justificativa de que esta análise revela a real 

disputa individual entre os políticos. A tabela 2.7 reporta tais informações. 
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Tabela 2.7 – Índice T para as cidades mais desequilibradas considerando votos nominais 
1994 1998 2002 2006

Posição T Posição T Posição T Posição T
Tupã 1a 0.950 282a 0.487 364a 0.404 416a 0.344
Itapira 2a 0.947 402a 0.346 110a 0.709 399a 0.364
Mirandópolis 3a 0.946 3a 0.948 357a 0.409 4a 0.944
Olímpia 4a 0.932 176a 0.619 112a 0.705 594a 0.186
Moji-Mirim 5a 0.930 405a 0.341 108a 0.711 580a 0.195
Matão 6a 0.928 329a 0.427 480a 0.272 343a 0.414
Taquarituba 7a 0.927 91a 0.758 59a 0.800 25a 0.867
Araraquara 8a 0.923 85a 0.764 373a 0.394 21a 0.875
Estrela d'Oeste 9a 0.920 81a 0.773 4a 0.904 38a 0.828
Apiaí 10a 0.916 112a 0.713 156a 0.647 152a 0.643
Palmares Paulista 11a 0.914 389a 0.356 192a 0.596 235a 0.533
Estiva Gerbi 12a 0.914 53a 0.818 378a 0.389 82a 0.737
Diadema 13a 0.913 645a 0.054 450a 0.305 586a 0.192
Cardoso 14a 0.911 563a 0.209 427a 0.340 376a 0.388
Sumaré 15a 0.911 32a 0.877 46a 0.816 91a 0.729  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

Mirandópolis, Olímpia, Taquarituba, Araraquara, Estrela d’Oeste, Estiva Gerbi e 

Sumaré são aquelas que mantêm os indicadores mais elevados durante as quatro eleições 

consideradas, apesar de haver variância nestes números ao longo do tempo.  

Todos estes dados até o momento enfraquecem a idéia de que a dominância de algum 

indivíduo em algum município reflete o padrão de funcionamento do sistema político. Na 

grande maioria dos casos, as eleições, se desequilibradas, permanecem assim apenas por uma 

ou duas eleições. Raras as vezes em que este desequilíbrio é consecutivo e elevado, 

acontecendo quando consideramos apenas os votos nominais. Ou seja, as eleições para 

deputado federal em cada município mostram a alternância no que diz respeito ao candidato 

que desequilibra a disputa eleitoral que ali acontece. Os dados não demonstram existir um 

desequilíbrio constante ao longo do tempo em eleições consecutivas, sejam considerados 

apenas os votos nominais, sejam considerados todos os votos. 

É importante lembrar que a interpretação convencional aponta para a formação de 

distritos informais. As cidades em seu conjunto formariam um aglomerado que seria 

influenciado pessoalmente pelos deputados. Porém, os dados parecem indicar que tais 

comportamentos, se dependentes dos resultados das eleições, não influenciarão as mesmas 

áreas para cada deputado. Municípios formam, em vários casos, base de apoio eleitoral dos 

políticos, pois a dimensão do distrito estimula a concentração geográfica. Mas tais áreas não 

são necessariamente as mesmas para um deputado individual entre as eleições e, 

principalmente, não são imunes à interferência de outros, o que altera a ordem previamente 

estabelecida em uma única eleição analisada.  



 

 86 

Desta forma, pode-se dizer que não se enxerga nas informações sobre os municípios 

paulistas a formação de uma base de apoio tão consolidada e restrita que não permita a 

entrada de novos concorrentes. Uma cidade que é desequilibrada em favor de um determinado 

candidato, por qualquer razão, não permanece nesta situação repetidamente em eleições 

sucessivas. Ainda que a concentração seja incentivada pelo sistema eleitoral, estas próprias 

regras não garantem a estabilidade de um núcleo regional fechado à influência política de 

outros atores da região, seja porque novos candidatos entram na disputa, seja porque os 

antigos decidem concorrer a outros cargos. 

A fim de mais uma vez evidenciar tal construção, uma relação de cidades foi tomada 

para análise mais detalhada com o objetivo de minuciar as eleições, verificando se há casos 

em que candidatos são votados de tal forma a sistematicamente desequilibrar as eleições em 

seu favor. Inicialmente, o critério para a seleção destas cidades se baseava naquelas que 

tivessem níveis elevados de desequilíbrio em pelo menos três das quatro eleições 

consideradas. Esta opção decorre do entendimento que resultados desequilibrados em somente 

2 eleições poderiam ser circunstanciais. Mas qual o valor para se decidir se o desequilíbrio era 

elevado? Estando o índice T restrito ao intervalo entre 0 e 1, optou-se inicialmente por 

restringir os dados mínimos para 0,65 com o indicador considerando todos os votos. Este 

valor é o menor encontrado para dois desvios padrão acima da média para o índice T em cada 

eleição, obtido para o pleito de 1998. Por este critério, nove cidades seriam designadas. 

Porém, não se poderia deixar de lado os dados calculados apenas para os votos nominais. 

Repetindo o critério de média mais dois desvios-padrão para este caso, apenas duas cidades 

seriam escolhidas, pois o valor mínimo seria 0,89. Por se entender que possivelmente este 

dado foi o privilegiado por Ames em sua análise, já que este autor não manifesta como tratou 

os dados de votos brancos e nulos, este valor mínimo foi reduzido para 0,75, também para ao 

menos três eleições. Com a combinação destes dois critérios, uma relação de 22 cidades14 

atendia a todos os critérios. A relação com os dados completos está no Apêndice 3. 

Aqui três cidades serão discutidas como exemplo: Taquarituba, Araraquara e Estrela 

d’Oeste. As três apresentaram elevado índice de concentração na eleição de 1994 e se 

comportaram de maneira similar com relação aos índices de concentração nas eleições 

seguintes. Em razão dos elevados índices e de seus valores nas eleições analisadas, assume-se 

                                                 
14 As cidades são São José do Rio Pardo, Lins, Jaú, Estrela D’Oeste, Taquarituba, Sumaré, Mococa, Pirapora do 
Bom Jesus, Carapicuíba, Borá, Tietê, Igaraçu do Tietê, Itobi, Araraquara, Duartina, Ferraz de Vasconcelos, 
Mirandópolis, Presidente Alves, São Manuel, Urupês, Areiópolis e Pratânia. 
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que se há a influência política em uma cidade a ponto de caracterizar a dominância de um 

deputado naquela região, estas cidades deveriam refletir tal situação. 

Na tabela 2.8, podemos ver um a um os candidatos que receberam maior número de 

votos em cada uma das quatro cidades. A cidade de Estrela d’Oeste ratifica o elevado 

coeficiente observado no indicador T. É a única das quatro cidades que apresenta 

recorrentemente nas eleições o mesmo candidato, Etivaldo Vadão Gomes, recebendo a 

maioria dos votos, inclusive, se elegendo. Porém, é curioso notar que este fenômeno se repete 

apenas em Tietê, com Michel Temer, e em Pratânia com Milton Monti. Nas outras 19 cidades 

mais desequilibradas, em nenhuma delas há manutenção de um mesmo candidato como mais 

votado por mais do que duas eleições.  

 
Tabela 2.8 – Candidatos mais votados e número de votos em cidades com maiores T  
Estrela D’Oeste 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Etivaldo Vadão Gomes 3,602 Etivaldo Vadão Gomes 3,113
Nulos 706 Edson Edinho Coelho Araújo 651
Branco 385 Nulo 602
Edson Edinho Coelho Araújo 136 Branco 387
Ayres da Cunha Marques 107 Sandra Aparecida Moro 128
André Franco Montoro 26 Júlio Francisco Semeghini Neto 90
PT 22 Geraldo Mugayar 62
Aloysio Nunes Ferreira Filho 15 Francisco Graziano Neto 23
Régis Fernandes de Oliveira 15 PSDB 19
Maurício Nagib Najar 12 Eduardo José Pereira Coelho 14   

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Etivaldo Vadão Gomes 3,256 Etivaldo Vadão Gomes 4,093
Branco 335 Tirso de Salles Meirelles 558
Cássio Antonio da Silva Tenani 259 Branco 193
Nulo 162 Nulo 120
Júlio Francisco Semeghini Neto 157 Júlio Francisco Semeghini Neto 106
Antonio de Jesus Sardinha 151 PPB 87
Bruno Feder Neto 128 PT 56
PPB 101 Edson Aparecido dos Santos 35
Enéas Ferreira Carneiro 99 PSDB 34
PT 85 José Fernandes Santa Rosa 20  
 
Araraquara 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Marcelo Fortes Barbieri 48,327 Marcelo Fortes Barbieri 36,688
Nulos 19,663 Pedro Augusto Lia Tedde 10,491
Branco 8,721 Branco 8,283
José Alfredo Amaral Gurgel 3,077 Nulo 5,916
PT 2,355 PT 4,562
André Franco Montoro 834 PSDB 2,801
Waldemar Saffioti 809 Salvador Zimbaldi Filho 1,901
José Genoino Neto 751 Laerte Dante Biazotti 1,759
PSDB 478 PMDB 1,561
Edson Edinho Coelho Araújo 422 José Genoino Neto 1,478  
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2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Dimas Eduardo Ramalho 38,407 Dimas Eduardo Ramalho 49,544
Marcelo Fortes Barbieri 28,422 Nulo 7,740
Branco 4,935 Branco 7,355
Nulo 3,844 José Carlos Porsani 6,271
PT 2,942 Luis Claudio Lapena Barreto 3,965
Enéas Ferreira Carneiro 2,655 PT 3,932
Orlando Fantazzini Neto 2,054 Antônio Palocci Filho 3,172
José Dirceu de Oliveira e Silva 1,913 PSDB 2,440
Márcio de Andrade Barbanti 1,409 Clodovil Hernandes 2,186
PMDB 1,393 PV 1,999  
 
Taquarituba 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Luiz Carlos Monteiro Gomes 6,889 Paulo Seiti Kobayashi 3,041
Nulos 1,774 Branco 2,333
Branco 1,349 Nulo 2,322
Paulo Dias Novaes 261 Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 645
José Levi Pereira Montebelo 235 Milton Antônio Casquel Monti 599
Luiz Carlos dos Santos 168 Jacó Bittar 446
Valdemar Costa Neto 112 Joaquim de Mattos Salles 420
PT 84 Valdemar Costa Neto 283
PSDB 44 PSDB 259
PMDB 39 José Roberto Batochio 125  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Arnaldo de Abreu Madeira 4,418 Arnaldo de Abreu Madeira 5,782
Branco 1,062 Branco 1,158
Orlando Fantazzini Neto 915 Antônio Delfim Netto 815
Valdemar Costa Neto 473 PT 553
Milton Antônio Casquel Monti 444 PSDB 421
Enéas Ferreira Carneiro 431 Silvio França Torres 383
PT 374 Renato Fauvel Amary 325
Nulo 302 Milton Antônio Casquel Monti 306
PSDB 296 Nelson Marquezelli 298
José Aristodemo Pinotti 294 Nulo 279  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
 

No caso particular de Araraquara, as quatro eleições são dominadas por um candidato, 

mas estes diferem entre as eleições: Marcelo Barbieri nas duas primeiras, Dimas Ramalho nas 

duas últimas. Inclusive, o primeiro foi candidato na eleição de 2002, mas não conseguiu se 

eleger, apesar do número expressivo de votos obtidos.  

Em Taquarituba, a concentração de votos em 1994 se dá em torno de um candidato 

não eleito, Luiz Carlos Monteiro Gomes. Sua influência, refletida no número de votos 

recebidos, durou apenas aquela eleição. A eleição de 1998 já foi marcada pelo excessivo 

número de votos brancos e nulos, sendo que as duas seguintes foram concentradas nas mãos 

de Arnaldo Madeira. 
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Cabe destacar o elevado número de votos brancos e nulos e mesmo em legenda em 

todas as cidades consideradas. São não desprezíveis estes números em alguns casos, como em 

Taquarituba em todas as quatro eleições ou em Araraquara em 1994. Tais fatores, em 

conjunto com o fato de que o desequilíbrio pode, teoricamente, ocorrer em prol de um 

candidato que não se elege, caso de Taquarituba em 1994, e, assim, não ter meios de exercer a 

sua dominância nos termos da literatura tradicional, pode-se reconstruir as mesmas tabelas 

considerando apenas os candidatos eleitos em cada pleito. Na tabela 2.9, são considerados os 

votos nas mesmas cidades apenas para os candidatos que conseguiram se eleger em cada uma 

das eleições. 

 
Tabela 2.9 – Número de votos por deputado nas cidades com maiores T 
Estrela D’Oeste 

1994 1998
Eleitos Votos Eleitos Votos

Etivaldo Vadão Gomes 3,602 Etivaldo Vadão Gomes 3,113
Edson Edinho Coelho Araújo 136 Edson Edinho Coelho Araújo 651
Ayres da Cunha Marques 107 Júlio Francisco Semeghini Neto 90
André Franco Montoro 26 Francisco Graziano Neto 23
Régis Fernandes de Oliveira 15 Paulo Cesar Marques de Velasco 13
Aloysio Nunes Ferreira Filho 15 Aloysio Nunes Ferreira Filho 12
Maurício Nagib Najar 12 José Genoino Neto 12
Wagner Amaral Salustiano 9 André Franco Montoro 9
Jorge Maluly Netto 7 Ricardo José Ribeiro Berzoini 9
José Genoino Neto 7 Aloizio Mercadante Oliva 8  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Etivaldo Vadão Gomes 3,256 Etivaldo Vadão Gomes 4,093
Júlio Francisco Semeghini Neto 157 Júlio Francisco Semeghini Neto 106
Enéas Ferreira Carneiro 99 Edson Aparecido dos Santos 35
Aloysio Nunes Ferreira Filho 37 Clodovil Hernandes 19
Rubeneuton Oliveira Lima 31 Paulo Salim Maluf 19
Eustáquio Luciano Zica 27 Enéas Ferreira Carneiro 16
José Dirceu de Oliveira e Silva 26 Devanir Ribeiro 11
José Aristodemo Pinotti 16 Frank Aguiar 6
Antônio Delfim Netto 13 Paulo Renato de Souza 5
Antonio Adolpho Lobbe Neto 12 Jose Aldo Rebelo Figueiredo 5  
 
Araraquara 

1994 1998
Eleitos Votos Eleitos Votos

Marcelo Fortes Barbieri 48,327 Marcelo Fortes Barbieri 36,688
André Franco Montoro 834 Salvador Zimbaldi Filho 1,901
José Genoino Neto 751 José Genoino Neto 1,478
Edson Edinho Coelho Araújo 422 Emerson Kapáz 1,363
Marta Teresa Suplicy 388 Ricardo Nagib Izar 615
Valdemar Corauci Sobrinho 372 Antonio Palocci Filho 568
Paulo César de Oliveira Lima 307 Paulo Cesar Marques de Velasco 557
Hélio Bicudo 224 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 449
Almino Affonso 209 Michel Miguel Elias Temer Lulia 442
Salvador Zimbaldi Filho 204 André Franco Montoro 421  
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2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Dimas Eduardo Ramalho 38,407 Dimas Eduardo Ramalho 49,544
Enéas Ferreira Carneiro 2,655 Antonio Palocci Filho 3,172
Orlando Fantazzini Neto 2,054 Clodovil Hernandes 2,186
José Dirceu de Oliveira e Silva 1,913 Arlindo Chignalia Júnior 1,895
Marcos Roberto Abramo 1,329 Enéas Ferreira Carneiro 1,523
João Paulo Cunha 725 Paulo Salim Maluf 1,519
Ricardo José Ribeiro Berzoini 700 Antonio Carlos Martins de Bulhões 1,469
Rubeneuton Oliveira Lima 674 Celso Ubirajara Russomanno 753
Arlindo Chignalia Júnior 588 Vanderlei Macris 650
Salvador Zimbaldi Filho 521 Antonio Adolpho Lobbe Neto 571  
 
Taquarituba 

1994 1998
Eleitos Votos Eleitos Votos

Luiz Carlos dos Santos 168 Paulo Seiti Kobayashi 3,041
Valdemar Costa Neto 112 Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 645
André Franco Montoro 30 Milton Antônio Casquel Monti 599
Robson Tuma 14 Valdemar Costa Neto 283
Salvador Zimbaldi Filho 12 José Roberto Batochio 125
José Genoino Neto 12 Vandeval Lima dos Santos 78
Jurandyr da Paixão de C. Freire Filho 12 Salvador Zimbaldi Filho 76
Paulo César de Oliveira Lima 11 Arnaldo de Abreu Madeira 76
Antonio Henrique Bitencourt Cunha Bueno 7 Paulo César de Oliveira Lima 66
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 7 Francisco Graziano Neto 36  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Arnaldo de Abreu Madeira 4,418 Arnaldo de Abreu Madeira 5,782
Orlando Fantazzini Neto 915 Silvio França Torres 383
Valdemar Costa Neto 473 Renato Fauvel Amary 325
Milton Antônio Casquel Monti 444 Milton Antônio Casquel Monti 306
Enéas Ferreira Carneiro 431 Nelson Marquezelli 298
José Aristodemo Pinotti 294 Paulo Salim Maluf 202
Salvador Zimbaldi Filho 122 Duarte Nogueira 182
Iara Bernardi 115 Enéas Ferreira Carneiro 120
José Dirceu de Oliveira e Silva 108 Arlindo Chignalia Júnior 117
Vandeval Lima dos Santos 108 José Aníbal Peres de Pontes 87  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
 

A análise sobre os dados considerando apenas os eleitos se altera em cada cidade 

poderia suportar a interpretação de que o deputado terá meios de exercer sua influência na 

cidade, o que contribuiria para a visão de Ames. Porém, se for observada, como exemplo, a 

cidade de Araraquara, o então deputado Marcelo Barbieri não se reelege em 2002, apesar de, 

como vimos, ter praticamente dividido os votos com outro candidato, Dimas Ramalho, que 

conseguiu se eleger. Além disso, nas duas eleições anteriores, aquele havia alcançado sucesso, 

sendo nomeado. De certo, a partir de 2002, Dimas Ramalho terá a seu dispor instrumentos 

para que exerça influência nesta região, se isto for de seu interesse. Mas é possível neste 

cenário afirmarmos que tal deputado domina a região e que então, Barbieri não tem influência 

política para se opor a esta dominância?15  

                                                 
15 Marcelo Barbieri foi candidato na eleição para prefeito em Araraquara em 2004, obtendo 48.297 votos e 
terminando em segundo lugar. O prefeito eleito foi Edinho Silva – PT com 52.627 votos.  



 

 91 

Este exemplo suscita outra série de questões que parecem não ser respondidas ao se 

adotar o conceito de dominância. Quando um candidato não é eleito, mas obtém número 

expressivo de votos, casos bastante comuns dentre as cidades listadas, o que se pode dizer 

com relação à sua influência política na região, se de fato se assume que o candidato eleito 

domina tal área? Se os dois candidatos são rivais políticos, a análise não se alteraria? Como se 

daria a influência da disputa entre ambos em uma eleição para prefeito, principalmente se 

forem de partidos diferentes? Ao se assumir o conceito de dominância, as respostas a estas 

questões parecem não ter respostas. 

Ou seja, à luz destes dados, pode-se afirmar que, entre as cidades em que há 

desequilíbrio recorrente entre as eleições, apenas em três casos há algum tipo de dominância, 

já que sempre o mesmo candidato alcança número significativo de votos em seu favor. Em 

todos os demais casos em que o desequilíbrio não é baixo, há sempre alternância de 

candidatos desequilibrando a eleição, sejam eles eleitos ou não, em cada cidade do estado. 

Com isto, pode-se dizer que as formas de influência política de líderes locais, por 

exemplo, ou do personalismo do voto no sistema eleitoral brasileiro da forma proposta por 

Ames, que culmina na idéia de dominância, não parecem se refletir nos dados. Ou melhor, tais 

influências não são perenes no tempo e não perduram para o mesmo cargo público, mesmo se 

considerarmos eleições seqüenciais. Os dados mostram que os políticos possuem influência 

regional, sim, mas isto não significa que este será eleito e nem que o deputado eleito 

transforma tal influência em dominância. Há outras forças políticas em jogo, além das 

próprias escolhas de carreira individuais dos próprios deputados ou dos candidatos derrotados 

a deputado. 

Como argumento exemplar da situação aqui descrita, a afirmação de Samuels (2000) e 

de outros autores de que os políticos brasileiros preferem cargos executivos a estabelecer uma 

carreira no Legislativo federal parece contribuir para se entender os resultados encontrados 

com estes dados até aqui. Os indivíduos que recebem votação concentrada em uma eleição 

não serão necessariamente os mesmos na eleição seguinte, pois depende da estratégia política 

adotada por cada um deles. Por esta razão, pode-se estabelecer como hipótese que este 

político prefere concorrer a algum outro cargo e o Executivo municipal é uma alternativa 

imediata.  

Assim, a influência política existente deve se dar em diversas eleições, principalmente 

para cargos diferentes. O político transitaria de um cargo legislativo, como deputado federal, 

para outros postos, principalmente como prefeito ou eventualmente para governador do 

estado, angariando votos em uma mesma localidade. A influência de um político em uma 
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região não se restringiria apenas ao posto no Legislativo federal. Ela seria exercida em 

diferentes eleições para diferentes cargos.  

A questão importante é que a escolha individual do deputado, que é influenciada pela 

decisão de outros em concorrer aos demais cargos de interesse, também influência as decisões 

dos demais. Como em um jogo, há escolhas de mútua interferência. Assim, se um deputado 

com ampla influência política na região decide concorrer ao cargo de prefeito, abre espaço 

para que outro político interessado concorra para sua vaga de deputado. E assim 

sucessivamente. Incorporar este aspecto se torna possível se são introduzidos os papéis dos 

partidos políticos no sistema. 

Porém, esta parte da literatura não considera os partidos como fonte de informação 

relevante para o eleitor, nem para a tomada de decisão do político. Esta é uma hipótese 

alternativa que deve ser testada neste contexto. Ainda que as regras eleitorais fomentem o 

comportamento individual, o descasamento entre as eleições municipais para prefeito e as 

eleições para o Legislativo federal podem amenizar o caráter individualista da disputa 

eleitoral para deputado ou ao menos, passam à esfera partidária importância quanto à decisão 

individual de concorrer para determinados cargos. Os partidos podem servir como fonte de 

informação aos eleitores de forma a ter alguma relevância na estratégia política individual ou, 

ao menos, permitir que um candidato derrotado em uma determinada eleição, mas que tenha 

obtido uma votação expressiva, se eleja em outra. Ainda, a influência política individual se dá 

também via partido. Afinal, este não tem o interesse de perder uma cadeira no Congresso ou a 

posição na prefeitura. Já se sabe que políticos que mudam de partido são penalizados pelos 

eleitores, como o próprio Ames (2003: 96) mostrou para alguns casos analisados. E se os 

partidos, por outro lado, não possuem uma agenda nacional que os torne programáticos, é 

possível que os incentivos eleitorais criem unidades partidárias estaduais. 

Com isto, uma primeira investigação acerca do papel dos partidos e da sequência de 

eleições nos municípios será feita a seguir. Os indicadores de concentração regional são 

instrumentos adequados para mostrar tal importância e assim, a partir deles, esta hipótese 

alternativa será brevemente investigada. 

2.5. Sobre Partidos 

Os cinco principais partidos no estado de São Paulo são o Partido Progressista (PP), 

Partido dos Trabalhadores (PT), Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 

Democratas (DEM) e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Estes cinco partidos 

elegeram 441 (71%), 491 (76%), 502 (78%) e 446 (69%) prefeitos dentre os 645 municípios 
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do estado nas eleições de 1992, 1996, 2000 e 2004, respectivamente. Estes mesmos partidos 

somados obtiveram em 94, 73%, em 98, 65%, em 2002, 61% e em 2006, 60% dos votos 

válidos para deputado federal. Tais partidos formam sem sombra de dúvidas as principais 

forças políticas no estado no período considerado. 

Os indicadores trabalhados, ainda que tratem até aqui com os candidatos 

individualmente, podem ser aplicados aos partidos políticos também. Assim, foi calculado o 

índice QL para cada um dos partidos em cada uma das quatro eleições. Para tal, foram 

considerados todos os votos direcionados para um determinado partido, seja ele para a 

legenda ou para um candidato específico. Assim, a tabela 2.10 a seguir mostra tais indicadores 

para os cinco partidos nas quatro eleições analisadas. 

 

Tabela 2.10 – QL por partido 
1994 1998 2002 2006

Média DP Média DP Média DP Média DP
PP 0.845 0.872 0.813 0.614 1.241 1.448 0.836 0.957
PT 0.384 0.358 0.351 0.392 0.600 0.330 0.666 0.391
PMDB 1.420 0.758 1.433 1.514 1.656 1.963 1.394 1.919
DEM 1.762 2.594 1.171 1.131 1.251 1.221 1.142 1.100
PSDB 0.729 0.523 0.901 0.540 1.408 0.835 1.159 0.644
Outros 0.836 3.543 0.649 4.509 0.912 3.713 0.909 2.889
Todos 0.885 3.147 0.697 4.138 0.966 3.435 0.933 2.664  
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 
 

Os partidos apresentam concentração de votos bastante distinta entre si. O PP nos 

quatro períodos mostrou um índice QL médio muito próximo à média de todos os partidos em 

conjunto. Já o PT, mostra os menores indicadores para as quatro eleições, inclusive no que 

tange ao desvio padrão destes. Por outro lado, o PMDB apresenta os maiores valores médios 

em três dos quatro anos e, ao mesmo tempo, um crescente valor para o desvio padrão. Já o 

DEM tem o maior valor médio em 1994, com elevado desvio padrão. Este se mantém elevado 

até 2006, com o valor médio ainda como um dos mais altos. Por fim, o PSDB apresenta valor 

médio crescente no tempo, com o ápice em 2002, retornando para um valor mais próximo a 

um em 2006.  

Cada um destes partidos obtém QLs elevados em regiões distintas do estado, de acordo 

com a capacidade de seus candidatos e sua própria habilidade de organização na escolha da 

lista partidária que disputará as eleições. Essas informações podem ser cruzadas com as 

prefeituras conquistadas por cada partido. As eleições levantadas estão entre 1992 e 2006. No 

Apêndice 4, foram construídos mapas para cada partido considerando a distribuição 
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geográfica dos municípios em que o partido venceu a prefeitura e a distribuição dos QL para 

as eleições a deputado federal. 

Nota-se que há uma abrangência geográfica relativamente definida para cada partido. 

Em cada eleição, os cinco partidos têm resultados expressivos em áreas que podem ser 

compartilhadas com outros, mas que os define como fator de relevância política regional. Por 

exemplo, enquanto o PT recebeu votação em número elevado próximo a Região 

Metropolitana de São Paulo e de Campinas, o DEM concentrou seus votos prioritariamente na 

região do Extremo Oeste de São Paulo. A verificação destas ocorrências permite que seja 

aplicada a análise espacial tradicional para estes dados. 

Na figura 2.1, estão apresentados os mapas de variação de QL para cada partido entre 

as eleições de 1994 e 2006. Foram tomadas as datas extremas para considerar a variação total 

no período16. Em cada mapa, estão representadas as áreas de acordo com a correlação espacial 

de tais variáveis no tempo. Assim, uma área classificada como “High-High” significa que 

aquele partido possui QL elevado no município e em cidades vizinhas tanto em 1994 quanto 

em 2006. Analogamente, uma área “Low-Low” significa que o valor do QL é tão baixo para o 

município individualmente, quanto para seus vizinhos nas mesmas áreas. No caso de uma área 

“High-Low”, a cidade apresenta um valor alto para o QL nos dois períodos, enquanto para os 

municípios vizinhos os valores são baixos. Na área, “Low-High”, a interpretação é exatamente 

a oposta. 

A análise dos mapas mostra que há, no caso do PP, a formação de clusters em que a 

votação é baixa (low-low) ao longo de quase todo o estado com algumas cidades esparsas 

apresentando alto valor para o QL no período analisado. Chama atenção a formação no 

noroeste do estado em que apenas um único município, Álvares Florence, apresenta QL 

elevado nas duas eleições analisadas. Inclusive, apenas três municípios, considerando este, 

mostram-se com indicadores elevados nas duas eleições incluídas aqui – as outras duas são 

Igarapava, no Norte do estado e Itanhaém, no litoral. 

Já para o PT, a região da Grande São Paulo, parte da Baixada Santista, região de 

Campinas, formando um contínuo, e a área de Araraquara, mais ao centro do estado, 

apresentam valores elevados para o QL em ambas as eleições, com elevada correlação 

espacial entre tais dados. A origem do partido, na região do ABC com impacto nas áreas mais 

industrializadas na época de tal origem, parecem ter favorecido a consolidação do partido e se 

mantém até a última eleição. 

                                                 
16 Quando feitos os mapas para os demais pares de eleições, as análises não se alteraram significativamente e, 
por esta razão, não são apresentadas aqui. 
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PP       PT  

        
 
PMDB       DEM 

        
 
PSDB 

   
Figura 2.1 – Mapas com a variação de QL entre 1994 e 2006 por partido 
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

Para o DEM, o Oeste do estado também é a região em que há clusters com números 

elevados para os dados analisados. Por outro lado, de Limeira até Itapetininga, há um largo 

corredor na região próxima a Região Metropolitana de São Paulo formando um cluster com 
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valores baixos para este partido. Outras pequenas formações se repetem no estado, 

notadamente no Norte do estado, com alguns poucos municípios com valores altos para o QL. 

Já o PMDB parece ter maior força no extremo Oeste do estado. É nesta área que se 

concentram os poucos municípios em que a correlação espacial é alta entre cidades com QL 

também altos. Por outro lado, por todo o leste do estado, os municípios também apresentam 

altos valores, porém os dados indicam a formação de um cluster com valores de QL baixo. 

Por fim, o PSDB, apresenta clusters com elevada concentração na região de São José 

do Rio Pardo, no Noroeste do estado, em São José dos Campos e na região de Tatuí, a oeste 

da região metropolitana. Na própria região metropolitana, assim com ao longo do Vale do 

Paraíba, há a formação de um cluster de baixos valores para o QL, com alguns municípios, 

inclusive a cidade de São Paulo, apresentando QLs altos. 

Estas informações em conjunto sugerem que há áreas de influência direta dos partidos: 

região metropolitana de São Paulo e Campinas para o PT, extremo oeste do estado para o 

PMDB e para o DEM, Sul e Leste do estado para o PSDB. Estes resultados sugerem que não 

se pode ignorar a própria importância das legendas em tais regiões ou, ao menos, da 

permanência de pessoas identificadas com os partidos que possuem influência nessas áreas.  

Se nestas regiões há elevada influência partidária ao longo das eleições para deputado 

federal, espera-se encontrar também importância de tais partidos em eleições para o Executivo 

municipal. Como se viu anteriormente, os deputados eleitos ou apenas candidatos em uma 

determinada eleição não se candidatam necessariamente no pleito seguinte para o mesmo 

cargo. Se tal político decide concorrer para alguma outra vaga, como a de prefeito, por 

exemplo, abre espaço para que outros políticos saiam como candidatos ao cargo de deputado 

federal, e, assim, sucessivamente. Estas hipóteses dependem inicialmente de que os partidos 

funcionem como lócus para a alternância de posição entre candidatos e como emissor de 

algum tipo de informação para os eleitores e para a realização entre os acordos políticos 

individuais. Assim, espera-se que as eleições para deputado federal e prefeito tenham 

interferência mútua. 

2.6. Modelos 

A fim de testar a possibilidade de tais hipóteses, dois testes foram propostos. No 

primeiro, verificou-se a probabilidade de um determinado partido eleger o prefeito em uma 

cidade considerando os resultados de concentração de votos, medido pelo QL, na eleição para 

deputado federal que ocorre exatamente entre as eleições para o Executivo municipal.  

Neste caso, o modelo pode ser representado pela seguinte equação: 
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( ) ( )1111 ,,,1 −−−−Λ== mptmtmptmptmpt VotosDTQLyyP                               (1) 

 

Onde, 

Ympt é uma variável dummy igual a um se o município m elegeu como prefeito um 

candidato do partido p no ano t; 

Λ representa a função logit; 

Ympt-1 é uma variável dummy igual a um se o município m elegeu como prefeito um 

candidato do partido p no ano t-1; 

QL mpt-1 é o indicador de concentração QL para o partido p na cidade m no ano t-1; 

T mt-1  é o índice de desequilíbrio T para a cidade m no ano t-1 considerando apenas 

votos nominais ou em legenda; e 

VotosD mpt-1 é o número de votos recebido pelo partido p na cidade m na eleição para 

deputado em t-1. 

Em razão de idiossincrasias com relação aos municípios que não são possíveis de 

serem captadas aqui, como, por exemplo, o fato do Partido dos Trabalhadores ter se originado 

na região do ABC e isto até hoje se mostra influente nos resultados eleitorais, mostrado nos 

mapas anteriores, os dados foram agrupados por município (cluster) de forma a corrigir o 

desvio padrão para eventuais fenômenos não controláveis. 

O segundo modelo visa medir a influência do prefeito de um determinado partido em 

determinada cidade no indicador de concentração QL do mesmo partido em cada município 

na eleição seguida para deputado federal. O modelo pode ser expresso na seguinte relação: 

 

14131211 −−−− ++++= mptmtmptmptmpt VotosPTQLDQL ββββα                         (2) 

 

Onde, 

 

QLmpt é o indicador de concentração QL para o partido p na cidade m no ano t; 

Dmpt-1 é um conjunto de dummies por partido, sendo igual a 1 quando o partido p tiver 

elegido o prefeito na cidade m no ano t-1; 

Tmpt-1 é o índice de desequilíbrio T para a cidade m no ano t-1 considerando apenas 

votos nominais ou em legenda; 
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VotosPmpt-1 é o número de votos recebido pelo partido p na cidade m na eleição para 

prefeito em t-1; 

α eβ são parâmetros a serem estimados. 

Para este modelo, o controle do desvio padrão para as idiossincrasias apresentado 

anteriormente também foi feito. A analogia da relação entre os municípios e os partidos 

também é válida neste caso. 

Assim, o objetivo de tais modelos é trazer indícios de que a relação partidária está 

presente na dinâmica política no Brasil em razão do descasamento entre eleições em 

contraposição à interpretação da existência de dominância. 

2.6.1. Resultados - 1º modelo 

A tabela 2.12 mostra os efeitos marginais de tal modelo calculado para cada um dos 

cinco grandes partidos considerados. 

O primeiro ponto a destacar é o fato de se um partido qualquer tiver elegido o prefeito 

na eleição anterior, a chance de vencer novamente a eleição é positiva e significativa para 

todos os cinco partidos. Apesar de haver sempre a possibilidade de que um político mude de 

partido, a máquina governamental se mostra fator importante para a manutenção do mesmo 

partido no governo. No caso do Partido dos Trabalhadores, a chance é de quase 21% de que o 

partido se mantenha no poder. Para os demais, as chances de eleição de um partido eleger 

novamente um candidato de seu partido são de cerca de 9%, a exceção do Partido 

Progressista, que cai para quase 7%.  

Mas mais importante é verificar que para todos os partidos considerados, quanto maior 

a concentração de votos direcionados a um partido em dada eleição para deputado federal em 

um determinado município, maior a chance daquele partido eleger o prefeito na eleição 

seguinte naquela mesma cidade. As relações mais fortes são consideradas para o PT e para o 

PSDB. Para estes partidos, cidades em que o QL para a votação para o partido na eleição para 

deputado federal foi igual a 1, o PT passa a ter 7% a mais de chance de eleger o prefeito, 

enquanto, para o PSDB, esta chance é cerca de 5,5% maior. Ou seja, municípios que 

apresentaram votação para deputado federal em pelo menos na mesma quantidade que seria 

esperada em uma distribuição homogênea de votos, dados o número de eleitores na cidade e a 

votação total do partido, elevam as chances de que o prefeito eleito seja destes mesmos 

partidos. Tal relação aparentemente só não é válida para o PMDB. Para os demais partidos 

analisados, a correlação é positiva e significativa. Para cada 1 ponto obtido no QL, as chances 

de o PP ganhar a prefeitura aumentam em 0,6% e do DEM, em 0,8%. 
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Tabela 2.11 – Efeitos Marginais do Modelo Logit calculado para cada Partido 

 

(1) (2) (3) (4) (5)
dPP_2 dPT_2 dPMDB_2 dDEM_2 dPSDB_2

dPP_1 0.068***
(0.026)

dPT_1 0.209***
(0.064)

dPMDB_1 0.090***
(0.022)

dDEM_1 0.094***
(0.025)

dPSDB_1 0.097***
(0.026)

qlpart1_PP 0.006* 0.003 0.004 -0.007 -0.012
(0.003) (0.003) (0.008) (0.007) (0.011)

qlpart1_PT -0.035* 0.069*** 0.009 -0.018 -0.082**
(0.019) (0.012) (0.032) (0.025) (0.037)

qlpart1_PMDB -0.008* 0.000 0.008 0.001 -0.007
(0.004) (0.003) (0.005) (0.005) (0.008)

qlpart1_DEM 0.000 0.003* -0.013** 0.008** 0.008
(0.002) (0.002) (0.006) (0.003) (0.007)

qlpart1_PSDB -0.008 0.009 -0.002 0.003 0.045***
(0.006) (0.006) (0.012) (0.011) (0.017)

qlpart1_BRANCO 0.010 -0.020 -0.026 0.024 0.031
(0.014) (0.013) (0.024) (0.019) (0.032)

qlpart1_NULO 0.000 0.010 0.026** -0.012 -0.036**
(0.007) (0.007) (0.012) (0.010) (0.018)

Observations 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915
Predict 4.65% 3.30% 13.84% 10.09% 30.16%
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

Fonte: TRE-SP e Senado Federal. Elaboração própria. 
 

É curioso notar que a relação entre a elevada concentração de votos para deputado 

federal em dada cidade por um partido e a chance de eleger um prefeito de outro partido no 

mesmo município também indica a relevância partidária. Por exemplo, o fato de haver 

elevada concentração eleitoral em favor do PT em uma disputa para deputado em uma cidade 

reduz a chance da eleição como prefeito de um candidato tanto do PP quanto do PSDB. O 

mesmo vale para outros pares de partido, como quando a eleição para deputado é elevada a 

favor do PMDB reduz a chance de eleição do candidato à prefeitura do PP e para os 

municípios em que há elevada votação para os deputados do DEM é reduzida a chance da 

eleição de um candidato a prefeito pelo PMDB. 
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Entretanto, ainda que os resultados demonstrem a influência da eleição para deputado 

federal nos resultados das eleições para prefeito, os resultados podem ter sido obtidos por 

influência pessoal do candidato ao Executivo municipal. Ainda que para tal efeito ter sido 

capturado seria necessário que o prefeito se mantivesse no mesmo partido, não se pode 

ignorar tal possibilidade. 

 

Tabela 2.12 – Efeitos Marginais do Modelo Logit calculado por Partido considerando a 
reeleição 

(1) (2) (3) (4) (5)
dPP_2 dPT_2 dPMDB_2 dDEM_2 dPSDB_2

dPP_reel 0.005
(0.032)

dPT_reel 0.420***
(0.137)

dPMDB_reel 0.079**
(0.040)

dDEM_reel 0.098***
(0.038)

dPSDB_reel -0.035
(0.037)

qlpart1_PP 0.007** 0.002 0.002 -0.008 -0.012
(0.003) (0.003) (0.008) (0.007) (0.011)

qlpart1_PT -0.040** 0.073*** -0.002 -0.021 -0.077**
(0.020) (0.013) (0.035) (0.028) (0.038)

qlpart1_PMDB -0.008** -0.001 0.008 0.001 -0.006
(0.004) (0.004) (0.005) (0.005) (0.008)

qlpart1_DEM -0.001 0.002 -0.013** 0.008** 0.008
(0.002) (0.002) (0.007) (0.004) (0.007)

qlpart1_PSDB -0.009 0.008 -0.008 0.001 0.059***
(0.006) (0.006) (0.013) (0.012) (0.017)

qlpart1_BRANCO 0.009 -0.024* -0.020 0.027 0.027
(0.014) (0.014) (0.024) (0.020) (0.033)

qlpart1_NULO 0.000 0.011 0.013 -0.013 -0.022
(0.007) (0.007) (0.012) (0.010) (0.017)

Observations 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915
Predict 4.81% 3.39% 14.07% 10.25% 30.29%
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Robust standard errors in parentheses  
Fonte: TRE-SP, Senado Federal e SEADE. Elaboração própria. 
 

Assim, a fim de controlar este efeito, dois outros controles foram introduzidos neste 

modelo. No primeiro, é introduzida a interação das variáveis dummy por partido com outra 

variável dummy (dreel) referente à reeleição: se o atual prefeito for candidato a reeleição, esta 

variável assume valor igual a 1; será igual a zero em caso contrário. Assim, tem-se a interação 

da variável de reeleição por partido, indicando se o prefeito daquele partido concorria 
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novamente a reeleição. A tabela 2.12 apresenta os resultados da introdução deste controle, 

mantidas as demais variáveis.  

Para o primeiro tipo de controle, a influência dos QLs para deputado federal se 

mantém tanto em significância, quanto as magnitudes também variam muito pouco para cada 

partido. Estes resultados são bastante significativos, pois, com os controles, analisam-se 

apenas as cidades em que o prefeito busca a reeleição. Portanto, a manutenção da 

significância e da magnitude para os coeficientes dos QLs sugere que, apesar da evidente 

influência pessoal do prefeito no resultado eleitoral, os resultados das eleições para deputado 

federal são importantes. Sobre as perspectivas de reeleição, em particular, chama a atenção o 

resultado alcançado pela busca de manutenção da prefeitura pelos candidatos do PT. A chance 

da manutenção é agora da ordem de 42%. Por outro lado, as chances de reeleição para o 

prefeito tanto do PP quanto do PSDB deixam de ser significativas. Ou seja, isto significa que 

caso o atual prefeito seja de um destes dois partidos, há maior chance de o partido eleger 

algum outro nome para o cargo de prefeito do que o atual prefeito obter sucesso na reeleição. 

Além disto, a interação dos votos entre os partidos também se mantém. Em geral, QLs 

elevados para um determinado partido significam menores chances de eleição como prefeito 

de um candidato de algum dos outros partidos, mantida a exceção do PMDB. Estes resultados 

sugerem que de alguma forma a influência dos candidatos a deputado e o seu esforço para o 

sucesso na campanha perdura até a escolha para o Executivo municipal. Em alguns casos, os 

candidatos a deputado, eleitos ou não, podem sair em busca da eleição para prefeito, como foi 

o caso de Marcelo Barbieri em Araraquara, visto anteriormente. Esta hipótese torna evidente o 

papel do indivíduo na explicação para estes resultados. Porém, aqui novamente basta 

considerar o partido para que se tenha um bom prognóstico para a eleição seguinte. 

Já como segundo controle, são excluídas todas as observações que se referem a 

municípios cujos prefeitos de determinado partido são candidatos à reeleição. Este controle é 

introduzido, poisnão é incluído o partido pelo qual o prefeito concorreu nas duas eleições. 

Assim, ao se excluir tais municípios da amostra, elimina-se qualquer efeito pessoal que tal 

candidato possa ter naquela cidade por concorrer novamente ao mesmo cargo. A tabela 2.13 

mostra tais resultados.  

Com relação as chances de manutenção do partido na prefeitura, deve-se notar que as 

probabilidades são positivas e significativas para todos os partidos, a exceção do PT. 
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Tabela 2.13 – Efeitos Marginais do Modelo Logit excluindo os municípios com prefeitos 
candidatos a reeleição calculado por Partido 

(1) (2) (3) (4) (5)
dPP_2 dPT_2 dPMDB_2 dDEM_2 dPSDB_2

dPP_1 0.110***
(0.038)

dPT_1 0.098
(0.065)

dPMDB_1 0.080***
(0.023)

dDEM_1 0.078**
(0.033)

dPSDB_1 0.145***
(0.031)

qlpart1_PP 0.007* 0.001 0.001 -0.009 -0.016
(0.004) (0.003) (0.008) (0.007) (0.011)

qlpart1_PT -0.034* 0.054*** 0.000 -0.031 -0.078*
(0.018) (0.011) (0.028) (0.027) (0.044)

qlpart1_PMDB -0.006 -0.001 0.008* -0.001 -0.006
(0.004) (0.003) (0.005) (0.005) (0.008)

qlpart1_DEM -0.002 0.001 -0.012** 0.008** 0.009
(0.003) (0.002) (0.006) (0.003) (0.006)

qlpart1_PSDB -0.006 0.006 -0.002 -0.014 0.029*
(0.007) (0.005) (0.012) (0.011) (0.017)

qlpart1_BRANCO 0.009 -0.011 -0.020 0.030 0.025
(0.015) (0.012) (0.025) (0.020) (0.034)

qlpart1_NULO 0.007 0.004 0.035*** 0.002 -0.004
(0.008) (0.006) (0.012) (0.010) (0.018)

Observations 1,868 1,891 1,794 1,799 1,753
Predict 5,38% 3,13% 13,08% 9,77% 29,88%
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Robust standard errors in parentheses  
Fonte: TRE-SP, Senado Federal e SEADE. Elaboração própria. 

 

Por outro lado, confirmando os resultados anteriores, no segundo tipo de controle com 

resultados apresentados na tabela 2.13, as informações para os QLs voltam a ser significativas 

para todos os partidos: as magnitudes do aumento das chances de sucesso na eleição para 

prefeito para cada 1 ponto observado no QL são, para cada partido: PP – 0,7% , PT – 5,4%, 

PMDB – 0,8%, DEM – 0,8% e PSDB – 2,9%, respectivamente. Mantém-se, para alguns casos 

apenas, a relação negativa e significativa entre a elevada votação para deputado federal e as 

chances de eleição de um candidato a prefeito por outro partido. Ou seja, ainda que sejam 

excluídos da amostra para cada partido os municípios pelos quais os atuais prefeitos eleitos 

por este mesmo partido serão candidatos a reeleição, a importância da eleição para o 
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Legislativo federal ainda é forte e significativa na disputa para prefeito nos municípios 

paulistas.  

2.6.2. Resultados - 2º modelo 

Por fim, com o segundo modelo foi testado o efeito temporal contrário: a importância 

da figura do partido do prefeito na concentração eleitoral obtida por aquele partido na eleição 

para deputado federal. O prefeito pode trabalhar ao lado dos candidatos a deputado, por 

exemplo, divulgando seu nome em atividades da prefeitura ou mesmo fazendo campanha 

junto ao seu eleitorado. A tabela 2.14 mostra estes resultados. 

O primeiro resultado a ser destacado é que para três dos cinco partidos observados, 

PT, PMDB e PSDB, o fato de haver em uma cidade o prefeito de um destes partidos se espera 

maior concentração de votos dos candidatos a deputado federal. Se o prefeito for do PT, 

espera-se que o QL dos votos no mesmo partido na eleição para deputado federal seja 0,154 

ponto maior; para o PMDB, o QL seria 0,205 maior e para o PSDB, 0,135 maior. Além disto, 

é curioso notar que para os outros dois partidos, PP e DEM, quanto maior o número de votos 

atribuídos ao prefeito na eleição anterior, maior a concentração eleitoral para deputado federal 

na eleição seguinte. Mas apenas o resultado dos votos em nível é importante nestes casos. O 

QL não é alterado diretamente como para os outros partidos. 

Cabe destacar os resultados encontrados para o PSDB. Os prefeitos de todos os 

partidos considerados, à exceção do PT, influenciam os resultados alcançados por aquele 

partido na eleição para deputado federal. Este caso pode ser resultado do fato de que o PSDB 

é o partido do governador durante todo o período analisado. A eleição para este cargo é 

simultânea a eleição para deputado federal e há alta possibilidade de que os prefeitos destes 

partidos tenham estabelecido acordos com o governo estadual ou mesmo migrado de partido, 

como forma de obter benefícios em troca de apoio na campanha para a reeleição o 

governador. 

Outro resultado importante é que o QL partidário em uma eleição é altamente 

explicativo do QL obtido pelo partido na eleição seguinte. Todos os resultados foram 

significativos a 1% e são os maiores coeficientes para cada uma daquelas variáveis 

explicativas. Novamente, este resultado sugere que, apesar das trocas partidárias dos 

deputados eleitos e mesmo dos candidatos entre as eleições, o fato de um partido obter uma 

votação concentrada em uma eleição repercutirá no resultado deste partido na eleição seguinte 

em cada cidade. Isto se dá, claro, através dos candidatos e nem é possível esperar algo 

diferente com o atual sistema eleitoral vigente. Porém, os resultados aqui apresentados não 
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descriminam os deputados de nenhuma maneira. Ou seja, ainda que não se negligencie a 

influência individual dos políticos sobre cada região, informações sobre os partidos são 

relevantes e em parte bastam para a previsão do comportamento eleitoral no estado de São 

Paulo. 

 

Tabela 2.14 – Coeficientes da regressão de QL para deputado federal  
(1) (2) (3) (4) (5)

qlpart2_PP qlpart2_PT qlpart2_PMDB qlpart2_DEM qlpart2_PSDB

dPP_1 0.093 0.002 0.103 -0.117 0.095*
(0.106) (0.022) (0.150) (0.086) (0.055)

dPT_1 0.043 0.154** 0.047 -0.082 0.057
(0.110) (0.063) (0.259) (0.127) (0.080)

dPMDB_1 -0.022 -0.033* 0.205* -0.069 0.083**
(0.062) (0.018) (0.114) (0.064) (0.039)

dDEM_1 0.055 0.003 0.041 -0.056 0.108**
(0.073) (0.019) (0.106) (0.106) (0.052)

dPSDB_1 0.051 0.063*** 0.153 0.029 0.135***
(0.075) (0.019) (0.099) (0.068) (0.044)

qlpart1_PP 0.371*** 0.016** -0.081*** 0.051** -0.018
(0.063) (0.008) (0.027) (0.022) (0.012)

qlpart1_PT -0.378*** 0.717*** -0.222** 0.075 -0.192***
(0.082) (0.047) (0.111) (0.073) (0.041)

qlpart1_PMDB -0.036** 0.014*** 0.421*** 0.076*** -0.003
(0.015) (0.005) (0.044) (0.020) (0.010)

qlpart1_DEM -0.077*** -0.004 -0.002 0.196*** 0.008
(0.014) (0.003) (0.018) (0.019) (0.009)

qlpart1_PSDB -0.079* 0.026** -0.051 0.008 0.429***
(0.044) (0.011) (0.056) (0.034) (0.025)

qlpart1_BRANCO -0.218** -0.101*** -0.019 0.170** -0.079*
(0.089) (0.019) (0.108) (0.084) (0.046)

qlpart1_NULO 0.179*** 0.125*** 0.225*** 0.128*** 0.274***
(0.036) (0.011) (0.060) (0.042) (0.024)

tp1 0.157 -0.024 0.781*** 0.047 -0.164**
(0.133) (0.035) (0.170) (0.113) (0.067)

votos_pref1_PP 1.78e-07***
(0.000)

votos_pref1_PT 5.29E-08
(0.000)

votos_pref1_PMDB -2.97E-06
(0.000)

votos_pref1_DEM 2.65e-05**
(0.000)

votos_pref1_PSDB 2.44E-06
(0.000)

Constant 0.976*** 0.136** 0.339 0.305* 0.561***
(0.151) (0.060) (0.239) (0.171) (0.094)

Observations 1,915 1,915 1,915 1,915 1,915
R-squared 0.178 0.506 0.169 0.106 0.260
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
Fonte: TRE-SP e Senado Federal. Elaboração própria. 
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2.7. Comentários Gerais 

A análise detalhada dos dados referentes às eleições para deputado federal no estado 

de São Paulo, desde 1994, aliada à ausência de uma clara demonstração de como a 

dominância opera em termos práticos, coloca em xeque o funcionamento do conceito de 

dominância por um político sobre uma região. Os políticos se alternam como candidatos que 

recebem muitos votos ao longo das eleições em um mesmo município, ora sendo votado 

sozinho, ora dividindo a região com outros vários candidatos. Por diversas vezes, o deputado 

nem busca a reeleição, tentando suas chances em um outro cargo político. Há apenas três 

casos de um político, Etivaldo Vadão Gomes, Michel Temer e Milton Monti, que 

sistematicamente recebem votos em número expressivo em uma única cidade, Estrela 

D’Oeste, Tietê e Pratânia, respectivamente, em eleições sucessivas para deputado federal por 

São Paulo. Os demais casos não parecem sustentar a interpretação de que tal conceito se 

aplique na prática ou, mais do que isto, deixam em aberto uma série de dúvidas importantes 

com relação à dinâmica das disputas eleitorais no país caso mantenha a sua utilização teórica. 

Assim, o nível de votos de cada candidato determinará a sua influência política na região. 

Para os três casos apontados, pode-se dizer que estes são hegemônicos em relação às eleições 

para deputado federal. Mas tal hegemonia pode ser e é desafiada em cada pleito por outras 

forças. Assim não se pode dizer que a dominância política é a regra no sistema político 

paulista.  

Além disto, os dados encontrados aqui sugerem que os prefeitos têm papel não 

desprezível nos resultados das votações para o Congresso Nacional. Os mecanismos de tais 

transmissões ainda não são conhecidos, mas pelo exposto induz-se a enxergar alguma 

relevância no papel dos partidos no processo. Os incentivos eleitorais que são vistos como 

motivadores do individualismo durante a campanha para os cargos legislativos parecem sofrer 

interferência de alguma espécie dos resultados das campanhas para o Executivo municipal.  

Com o escopo da pesquisa realizada, as reflexões não esgotam as discussões e os 

questionamentos possíveis de serem feitos. O desequilíbrio apresentado em uma determinada 

região em uma eleição específica se mostra como um alvo em potencial para o reforço de 

algum vínculo mais próximo com o eleitorado por aquele político que tenha obtido votação 

elevada em seu favor. Mas as variáveis em jogo que conduzem a tal atitude são muito mais 

diversas do que simplesmente a intenção e vontade do político de se aproximar daquela área 

ou o conjunto de incentivos que estão presentes, principalmente, no período eleitoral para 

deputado federal. Outros candidatos do mesmo ou de outro partido político podem trabalhar 

com o intuito de obter votos naquela cidade em que a votação foi desequilibrada também de 
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forma a reequilibrar o jogo eleitoral na próxima disputa ou até mesmo desequilibrar em seu 

favor. Os dados sugerem a existência de um ciclo de no máximo duas eleições nas quais os 

deputados mantêm sua relevância política em uma mesma cidade. É preciso entender as 

motivações do deputado que culminam neste resultado. 

Além disto, há a própria decisão de carreira política que cada político deve fazer. 

Nesta perspectiva, as eleições para prefeito exercem um papel significativo no sentido de 

novamente, apenas dois anos após as eleições para deputado federal e dois anos antes da 

próxima, servirem como vitrine para o trabalho exercido pelo próprio deputado ou mesmo de 

seu partido, através da figura do candidato a prefeito, reforçando ou revertendo efeitos de 

ações e incentivos estabelecidos.  

Neste sentido, os partidos passam a ter alguma influência no cenário político, ao 

menos no contexto estadual de São Paulo. Os dados sugerem que os partidos políticos de 

alguma forma transmitem informações ao eleitorado e principalmente, que os prefeitos e 

deputados de alguma maneira têm influência recíproca nas eleições cruzadas e devem se 

utilizar dos partidos como forma de estabelecerem seus acordos. Se a disputa política é local e 

se dá no nível municipal, não são surpreendentes os resultados que mostram a importância 

cruzada entre as disputas para os cargos de deputado e prefeito. Além disto, os votos para os 

partidos se distribuem ao longo do estado, mostrando áreas em que são fortes e fracos. Para 

cada estado deve haver um conjunto de partidos que demonstra a mesma influência, o que 

justificaria a dificuldade sistêmica em termos da formação de identidades partidárias 

nacionais. Entretanto, no caso de São Paulo, onde a teoria demonstra haver incentivos mais 

fortes para a ação individual, há indícios de que os partidos funcionam como fontes relevantes 

de informação e de constrangimento para esta ação. 

De outra parte, se os partidos não são programáticos, como a crítica convencional 

afirma, apesar das novas evidências da literatura recente que apontam para algum tipo de 

consistência ideológica, principalmente para a formação de coalizões de governo, as siglas 

partidárias parecem ao menos servir de anteparo para o exercício da influência política local. 

Apesar da pesquisa aqui realizada não permitir nenhum tipo de conjectura sobre a 

consistência programática, pode-se dizer que os dados indicam que os partidos atuam como 

um espaço em que o conjunto de interesses individuais dos políticos deve ser submetido, 

abrindo a possibilidade de formar um todo mais ou menos organizado, a depender do 

funcionamento e da própria estrutura interna de cada um dos partidos individualmente. A 

formação da lista partidária que será submetida à eleição para o Legislativo federal pode ser 

formada sob a influência de mapas como os apresentados aqui, ainda que não de uma forma 
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tão objetiva e clara, mas não é de se surpreender que os líderes estaduais do partido tenham 

informações que se aproximem de tais representações. Ainda assim, pelos resultados eleitorais 

encontrados, os partidos parecem servir de alguma maneira como fonte de informação para os 

eleitores. Além disto, há a influência política ativa dos prefeitos no contexto municipal. Sua 

influência, que em razão da importância que assume não deve ser simplesmente classificado 

com líder político local, conduz a uma dinâmica que envolve as duas diferentes eleições: para 

prefeito e para deputado. Esta mútua interferência dá aos partidos no nível estadual um papel 

mais destacado, inclusive com a participação dos deputados estaduais, que merece 

investigação mais profunda. 

Não se deseja com este trabalho colocar em dúvida a existência e a influência do poder 

dos líderes locais na política brasileira em detrimento do papel dos partidos. O que se 

questionou aqui são as conseqüências derivadas da interpretação sobre o funcionamento do 

sistema político brasileiro, notadamente sobre a importância das regras eleitorais, que levou 

ao extremo a influência individual do político ao culminar com o conceito de dominância 

política. Estas conseqüências parecem estar mal direcionadas, deixando de lado outros atores 

e fatos importantes para a dinâmica do sistema político como um todo, pelo menos após a 

redemocratização da década de 1980.  

Além disto, surge o questionamento sobre como os eleitores de um candidato que 

desequilibra uma eleição em seu favor se comportam no pleito seguinte. Alguns destes 

candidatos não concorreram na eleição seguinte, ao menos não para o cargo de deputado 

federal, e, caso tivessem dominado aquela cidade na eleição anterior, abririam um vácuo 

quanto à possibilidade de escolhas do eleitorado para o mesmo cargo. Inclusive, este mesmo 

aspecto pode ser recolocado a partir da transmissão da herança ou de outra forma, no 

estabelecimento dos sucessores para cada político influente em uma região. Se um 

determinado político possui votação expressiva a ponto de desequilibrar uma eleição em seu 

favor, a compreensão de como os políticos se relacionarão nesta situação ainda é uma questão 

em aberto. 

Também não é possível dizer que os partidos se sobreponham totalmente às decisões 

individuais, já que os partidos podem servir como apenas como um lócus para os acordos 

entre políticos particulares. Por outro lado, de alguma maneira, os dados demonstram que os 

partidos têm mais importância do que a visão tradicional atribui a ele, a qual Ames toma 

como base em sua análise. Os dados mostrados aqui sugerem que as decisões individuais 

estão sujeitas à esfera do partido e que há algum tipo de coordenação, principalmente no que 

diz respeito a análise sobre a seqüência de eleições; caso contrário, não se esperaria obter 
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relevância de tais parâmetros entre diferentes eleições. Sob este sentido, aprofundar a 

compreensão sobre qual é este papel é essencial. 

Porém, as eleições para deputado federal e seus incentivos para ação individual ainda 

merecem ser investigados. Neste contexto, os incentivos para a utilização das emendas 

orçamentárias devem ser detalhadamente verificados. Os resultados tradicionais podem 

também ser alterados para o caso paulista, notadamente para a perspectiva de que os 

deputados se guiarão apenas por seus resultados eleitorais. Mesmo sendo interessante 

verificar qual a capacidade dos novos indicadores para melhor qualificar a influência das 

eleições, espera-se que haja influência dos partidos através das figuras dos prefeitos, ao 

menos. A análise sobre estes incentivos será feita a seguir no próximo capítulo. 
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Capítulo 3 – Motivações para a Proposição de Emendas Orçamentárias 

3.1. Introdução 

O objetivo deste capítulo é quantificar a probabilidade de um deputado propor uma 

emenda para um município qualquer no Estado de São Paulo e a intensidade destas 

preferências, através do número de emendas propostas para cada cidade, ambos como 

influência dos resultados das eleições. Espera-se que, se os deputados apresentam diferentes 

padrões de concentração de votos, seja através do índice G, seja através do índice QL, e se os 

municípios apresentam diferenças quanto ao desequilíbrio nas eleições ao longo do tempo, 

estes dados sejam, de alguma forma, considerados pelos deputados quando estes fazem a 

proposição de uma emenda ao orçamento, e não somente o número de votos. Como discutido 

no capítulo anterior, um aspecto importante é o cruzamento das eleições para o Legislativo 

Federal com as eleições para o Executivo municipal, que associa a ação individual do 

deputado à influência partidária. Assim, os partidos, através das figuras dos prefeitos, serão 

considerados como fatores de interferência na decisão de alocação de emendas. 

Novamente, retomando o argumento, de acordo com Carey e Shugart (1995), dentre 

outros, o sistema eleitoral brasileiro incentivaria os políticos a agirem de maneira 

independente, reforçando o voto pessoal. Em razão de ser um sistema de lista aberta com 

elevado número de cadeiras em cada disputa em um mesmo distrito eleitoral, os candidatos 

aos cargos legislativos em cada eleição buscariam diferenciar-se entre si, seja entre os 

candidatos de um mesmo partido, seja entre o conjunto total de candidatos. Esta ação teria o 

objetivo individual de alcançar o maior número de votos possível para ficar em melhor 

posição dentro da lista apresentada pelo partido e, desta forma, ser eleito (Samuels, 1999; 

Nicolau, 2006).  

Entende-se que os candidatos são os responsáveis por coletar recursos para sua 

campanha e por decidir onde devem gastá-los. Esta concepção resulta no incentivo para a 

concentração espacial da campanha com vistas tanto à redução dos custos, como ao sucesso 

eleitoral (Ames, 1995a). Embora alguns partidos, notadamente os menores, usem parte destes 

recursos para promoverem-se em torno da legenda e assim, eventualmente, elegerem ao 

menos um deputado, esta não é a regra. Samuels (1999), inclusive, afirma que apesar do 

incentivo para a ação individual, para alguns candidatos tidos como mais fracos, o apoio do 

partido ou da coligação pode ser mais importante para garantir a sua eleição. Mas o 
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procedimento mais comum escolhido pelos candidatos é buscar atenção individual durante as 

campanhas, pois as regras fomentariam este comportamento mais auto-centrado. 

Por outro lado, apesar deste comportamento individualista, não haveria um 

comportamento único dentre os deputados eleitos. Como exemplo, Nicolau (2006) enfatiza 

que existem diferentes tipos de comportamento político no Congresso brasileiro, sendo um 

destes tipos aquele que se volta para os interesses locais. Na mesma direção, Santos (2006) 

afirma que o sistema eleitoral não seria suficiente para explicar diferenças partidárias e 

institucionais já observadas no sistema brasileiro. Sob outro aspecto, Kinzo, Martins e Borin 

(2004) também corroboram esta visão, rechaçando a interpretação sobre a formação dos 

distritos informais. Estes autores argumentam que o controle de uma área específica com base 

em políticas clientelistas demanda esforços e recursos elevados. A atuação parlamentar neste 

caso atenderia interesses de poucos cidadãos, o que explicaria o elevado custo para a 

manutenção dos distritos informais, ainda mais se a região apresentar alta concentração 

populacional. Ou seja, apesar dos incentivos provenientes das regras eleitorais, o controle 

político efetivo seria inviável na prática. 

Apesar das diferentes interpretações sobre o conjunto de incentivos que as regras do 

sistema político proporcionam, pode-se dizer que a diferenciação frente ao eleitorado buscada 

pelos políticos, neste caso através da proposição de emendas, estará atrelada em certa medida 

ao padrão da votação recebida pelos políticos. Como se viu no capítulo 1, alguns políticos 

recebem votos em áreas específicas, enquanto outros recebem votos de forma dispersa ao 

longo de todo o distrito. A busca pela diferenciação e, conseqüentemente, por votos nas 

próximas eleições impõe a adoção de uma estratégia específica para cada candidato. Ao 

assumir que existem diferentes estratégias possíveis durante seus mandatos em razão de 

diferentes ambições e de diferentes origens políticas, os deputados tomam decisões de acordo 

com estes fatores.  

As diferentes estratégias passam pela utilização das emendas orçamentárias, pois é um 

importante instrumento de aproximação entre o político e seus eleitores. Apesar de aceitar a 

crítica à visão tradicional de que emendas seriam pork, ou benefícios focalizados, é possível 

manter a compreensão de que a localização destas emendas será de elevado interesse ao 

deputado já que representará a região para a qual poderá reclamar o crédito e, assim, ou 

consolidar a sua influência na região, ou conquistar novos eleitores. Como já mostrado na 

introdução deste trabalho, a discussão acadêmica em torno desta escolha gira primordialmente 

com foco na relação entre Executivo e Legislativo Federal. Não se verificou isoladamente a 
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influência dos incentivos originados pelas regras eleitorais com relação à estratégia de carreira 

política em períodos recentes no Brasil. 

Portanto, pode-se dizer que a decisão sobre a proposição de emendas, em valores e 

quantidade, passa não só pela estratégia adotada por um deputado, como pelo tipo de votação 

obtida por cada um deles. O cenário percebido varia quando os deputados tiverem recebido 

votos de forma dispersa ou concentrada. É com base neste aparato institucional que o capítulo 

busca verificar, dado o padrão de votação obtido em determinada eleição, quais variáveis 

influenciam a probabilidade e a intensidade da proposição de uma emenda para um município 

específico por um dado deputado. Na primeira parte deste capítulo são explicados os 

mecanismos de funcionamento da proposição orçamentária no Congresso Federal. Em 

seguida, é feita a apresentação do referencial teórico que trata dos incentivos desta escolha, 

seguida pela descrição dos dados orçamentários para o período de 1996 a 2007. Depois, será 

apresentado o modelo trabalhado aqui. Os resultados e os comentários gerais são apresentados 

em seguida para fechar o capítulo. 

3.2. Processo Orçamentário 

O Orçamento Público Federal é um instrumento de planejamento e de controle da 

administração pública no qual estarão refletidos os principais planos de ação do governo. No 

Brasil, o Poder Executivo é o responsável por elaborar todos seus componentes: o Plano 

Plurianual (PPA), que se refere ao período entre o segundo ano do mandato presidencial até o 

final do primeiro ano de exercício do mandato subseqüente, com a função de orientar a 

elaboração dos demais planos e programas de governo, inclusive o próprio orçamento federal; 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelecerá metas de resultado dos programas, 

prioridades, metas fiscais e orientará a elaboração do orçamento; e a Lei Orçamentária Anual 

(LOA), que será composta por três peças: o orçamento fiscal, de seguridade social e de 

investimento das empresas17. Todas estas partes do processo orçamentário têm de ser 

encaminhadas para apreciação e aprovação do Poder Legislativo.  

Um deputado eleito em determinado ano só legislará sobre o orçamento que valerá 

dali a dois anos. Isto se deve em razão do descasamento entre a vigência do mandato do chefe 

do Executivo, responsável por elaborar o orçamento, e a execução orçamentária propriamente 

dita. Com isto, o deputado eleito tomará posse do cargo no ano seguinte de eleição e neste 

primeiro ano de legislatura, o parlamentar discutirá o orçamento que vigerá no ano seguinte. 
                                                 
17 Para uma visão mais detalhada do processo orçamentário brasileiro, vide Giacomoni, J. Orçamento Público, 
10ª Ed., São Paulo: Atlas, 2001 e 
http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/LegislacaoOrcamentaria. 
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A título de exemplo, pode-se citar que os deputados eleitos em 1994 tomarão posse em 1995 e 

neste ano, discutirão a aprovação do orçamento que será executado em 1996. Este aspecto é 

importante ser ressaltado, pois cria outro descasamento entre o seu mandato com o período 

eleitoral. Neste mesmo exemplo, os deputados eleitos em 1994 terão proposto emendas para 

os orçamentos dos anos de 1996 a 1999, sendo que há uma eleição para o mesmo cargo em 

1998. Esta constatação pode ser significativa com relação às estratégias adotadas pelos 

deputados, caso tenham interesse em se reeleger ou em concorrer a algum outro cargo. Além 

disto, é importante lembrar que há a eleição para prefeito no primeiro ano de execução 

orçamentária. Mantendo o exemplo anterior, em 1996 aconteceu a eleição para o Executivo 

municipal, havendo a possibilidade da mudança do ocupante deste cargo. Assim, 

teoricamente, há um prefeito em final de mandato no mesmo ano da primeira execução 

orçamentária do mandato de deputado e outro prefeito durante os outros três anos restantes do 

mandato do legislativo. Esta dinâmica pode interferir nas escolhas de alocação de emendas 

dos deputados, já que tais eleições têm relevância entre si, como se viu no capítulo 2, e será 

considerada na análise mais adiante. Por ora, é importante ressaltar as regras que delimitam a 

proposição de emendas no Congresso. 

Na apreciação feita pelo Congresso Federal, os parlamentares recebem limites para a 

proposição de emendas, sejam elas individuais ou coletivas. A partir de estimativas de receita, 

tais limites devem ser respeitados pelos parlamentares quanto ao número de emendas e quanto 

à sua soma total em valores monetários. Por exemplo, o parecer preliminar para a execução 

orçamentária de 2008 prevê um total de R$ 8 milhões por parlamentar apenas para as 

emendas individuais, obedecendo o limite de 25 emendas por mandato parlamentar. Este 

montante no total de cerca de R$ 4,6 bilhões atinge aproximadamente 10% do total de 

investimento, se for comparado ao total de recursos para investimento discricionário 

disponível para o governo federal, R$ 53 bilhões18. Os parlamentares ainda deverão respeitar 

uma fórmula mais rígida que determina que 

 

[...] emendas de despesa serão aceitas desde que indicados os recursos para viabilizá-las; 

apenas a anulação de dotações da proposta proporciona recursos para viabilizar emendas; e 

                                                 
18 Vide http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/arquivo/03.%20LOA-
Elab/03.1.%202008/03.1.3.%20Parecer%20Preliminar/400-Parecer%20Preliminar/420-
Parecer%20Preliminar%20Aprovado%20-%20Parte%20A.pdf  e  
http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/arquivo/03.%20LOA-
Elab/03.1.%202008/03.1.3.%20Parecer%20Preliminar/400-Parecer%20Preliminar/430-
Parecer%20Preliminar%20Aprovado%20-%20Parte%20B.pdf.  
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não poderão ser anuladas dotações que envolvem gastos com pessoal e encargos, serviço da 

dívida e transferências tributárias intergovernamentais. (Giacomoni, 2001: 240). 

 

Deste sistema, pode-se notar que o parlamentar tem autonomia apenas na 

determinação geográfica da realização da emenda orçamentária e a divisão dentro de limites 

quanto ao número de emenda e seus respectivos valores monetários. Ainda que ele não possa 

individualmente pressionar o Executivo a atender a sua emenda (Figueiredo e Limongi, 

2008), cabe aos deputados indicar qual a sua zona espacial de interesse. Isto implica dizer que 

existe a chance para o parlamentar escolher a destinação geográfica de parcelas dos recursos 

orçamentários de acordo com interesses específicos. 

Neste cenário, a escolha desta localidade será influenciada por um claro trade-off. Por 

um lado, está a retribuição aos laços pessoais criados por cada um dos então candidatos 

transformados em votos. Se os candidatos possuem elevado grau de independência durante a 

campanha eleitoral, cada um deve diferenciar-se dos demais concorrentes. Com isso, os laços 

refletidos nos votos recebidos na eleição influenciarão estas decisões após a posse de alguma 

maneira. De outra parte, há a representatividade regional dos partidos políticos. Consideramos 

por exemplo que a execução de uma emenda em uma cidade em que o prefeito é do mesmo 

partido do deputado ou em que o partido tem elevada representatividade tenha maior 

repercussão do que em cidades em que nenhuma dessas situações aconteça. Pode ser de seu 

interesse propor emendas naquele município, apesar do número de votos que tenha 

individualmente recebido lá, o que colaboraria com a desconcentração de seus votos. 

Neste sentido, a execução das emendas orçamentárias estará vinculada à distribuição 

espacial de votos, seja a partir do vínculo individual de cada deputado, seja pelo partidário 

através dos prefeitos. Os incentivos presentes podem ser guiados pelo interesse em retribuir os 

vínculos estabelecidos na eleição, tentando manter a influência política adquirida; pelo 

interesse na reeleição ou na eleição para algum outro cargo público, como o de prefeito; ou 

pelas concepções de políticas públicas adequadas. Este conjunto de incentivos estará presente 

na decisão individual de cada deputado eleito. A seção seguinte apresentará de forma mais 

detalhada a origem teórica destes incentivos. 

3.3. Referencial Teórico 

O referencial teórico a ser apresentado aqui visa destacar apenas os incentivos para a 

proposição de emendas pelos deputados federais. Conforme Ames (1995a, 1995b, 2001) 

afirma, a maioria dos políticos recebe votos em áreas específicas, enquanto outros recebem 
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votos de maneira dispersa por todo o distrito. Neste quadro, que culmina na elevada 

autonomia individual dos políticos, as emendas eleitorais respondem diretamente a seus 

interesses pessoais. Os deputados utilizam as emendas com o intuito de cercar determinada 

região e estabelecer vínculos bastante estreitos com os eleitores, no caso dos deputados com 

votos concentrados. No caso dos deputados com votos dispersos, as emendas atenderiam 

segmentos discretos de eleitores. De toda forma, a utilização das emendas com interesses 

particulares forma um dos vínculos da chamada “conexão eleitoral”, presente na política 

brasileira. 

Um dos primeiros, e talvez o mais importante trabalho nesta linha de investigação e 

que trata da proposição de emendas diretamente, é o de Ames (1995a). O autor analisa a 

eleição de 1986 e de 1990 na busca de identificar duas relações básicas: as chances de 

proposição de emendas em uma determinada cidade e se a proposição de emendas ao longo de 

um mandato é retribuída na forma de votos na eleição seguinte. Para o primeiro modelo, sua 

variável dependente é o número de emendas propostas por cada deputado do Brasil entre 1989 

e 1990. O autor considera seis fatores como explicativos da proposição de emendas: a 

distância entre o município que recebe a emenda e a localidade central dos votos do deputado, 

os fatores de dominância e concentração, a vulnerabilidade da cidade para invasão por outros 

candidatos, similaridade socioeconômica e demográfica entre o município de destino da 

emenda com os municípios centrais daquele deputado, a insegurança eleitoral do deputado e a 

sua carreira. De acordo com o próprio autor, seus resultados sugerem que há forte correlação 

entre a proposição de emendas com a dominância local, com a vulnerabilidade a invasão de 

potenciais candidatos, com a própria fraqueza eleitoral do deputado e com a carreira prévia.  

Em seu segundo modelo, as variáveis explicativas para o sucesso eleitoral medido em 

número de votos na eleição de 1990 são as mesmas do modelo anterior, adicionando apenas o 

número de votos em 1986. Novamente, o autor afirma que seus resultados indicam que 

emendas dão retornos eleitorais, mas sofrem quando outros deputados disputam as mesmas 

áreas. Além disto, deputados que dominam suas regiões seriam mais resistentes a perder votos 

do que aqueles que compartilham suas regiões com outros deputados. Por fim, conclui que “a 

maioria dos deputados ganha muito pouco concentrando a sua votação ou formando grupos 

com apelos ideológicos, e os padrões de carreiras não têm efeitos eleitorais” (Ames, 1995b, 

430).  

Cabe observar que os resultados são obtidos com controles sociais parciais. Nesta 

situação, as motivações para a proposição de emendas estão apenas relacionadas a questões 

políticas, notadamente à idéia de dominância. É importante lembrar também que Ames 
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assume que o controle político de uma região é de tal forma que impede a disputa eleitoral por 

outros candidatos. Sub-regiões do estado podem ser dominadas de tal forma a evitar que 

outros candidatos busquem e consigam votos nelas. Também vale dizer que, não só o autor 

analisou apenas uma eleição para mostrar tais resultados, mas a redemocratização após o final 

da década de 1980 pode ter trazido novas questões e, consequentemente, diferentes 

motivações para a ação política. 

Por outro lado, Samuels (2002) contesta a hipótese de que os deputados propõem 

emendas para atender aos interesses locais. Seus resultados mostram que a proposição de 

emendas ajuda os deputados a levantar recursos para financiar suas campanhas e esses 

recursos contribuem para a reeleição. Ou seja, o principal propósito da utilização de recursos 

públicos é aumentar as chances da arrecadação de financiamento de campanha. 

Já como outra perspectiva sobre o funcionamento do sistema, estão os autores que se 

baseiam na interpretação de que há duplo incentivo originado no sistema político. Estes 

autores tratam de eleições mais recentes e encontram resultados diferentes no geral, ainda que 

a proposição de emendas continue a ser vista como instrumento de consolidação das relações 

pessoais trazidas pelos políticos individualmente. 

Neste contexto, Pereira e Rennó (2003) testam as estratégias possíveis dos deputados 

candidatos à reeleição no que tange tanto à centralização ocorrida dentro da Câmara dos 

Deputados, quanto à descentralização promovida pelas regras eleitorais, considerando as 

eleições de 1994 e 1998. Para estes autores, ambos incentivos são relevantes para explicar o 

sucesso da eleição, mas a distribuição de benefícios locais é mais importante. Neste trabalho, 

é considerado o número de emendas propostas para uma determinada região, mesmo que não 

sejam executadas, entre outras. Esta variável é significativa apenas para o principal reduto 

eleitoral do deputado analisado, mensurado com o indicador apresentado no capítulo 1 deste 

trabalho. 

É importante notar que, para estes autores, em outro trabalho (Pereira e Rennó, 2007), 

deputados que concentraram menos seus votos em um único município tiveram mais chances 

de serem reeleitos. Apesar dos problemas com a mensuração da variável concentração, 

conforme já foi discutido no 1º capítulo, os autores encontram esta correlação importante 

tanto para a eleição de 1998, quanto para a de 2002. 

Por fim, a terceira linha de argumentação teórica apresentada neste trabalho se 

concentra na crítica a interpretação tradicional da relação entre os poderes Executivo e 

Legislativo. Neste caso, contesta-se que a aprovação de emendas funcionaria como moeda de 

troca entre os deputados e o presidente, em nome da votação favorável no plenário da Câmara 
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para propostas de interesse do Executivo. Figueiredo e Limongi (2005), por exemplo, 

enfatizam que tal relação de troca não é evidenciada. A compreensão neste caso é a de que a 

proposição de emendas parlamentares individuais expressa as prioridades dos deputados em 

relação às políticas públicas, estando sempre limitada a escolha à complementação da agenda 

proposta pelo Executivo. Em trabalho mais recente, Figueiredo e Limongi (2008: 128-130) 

chamam atenção para o aspecto estratégico na escolha da localidade que receberá a emenda 

de cada deputado. Espera-se que exista uma “racionalidade político-eleitoral” na escolha 

individual dos deputados que, apesar de poder não ser a mais eficiente do ponto de vista das 

políticas públicas, pode servir de fonte de informação sobre as carências da população. 

Durante o mandato, os deputados terão a oportunidade de despender mais esforços e 

recursos em áreas de interesse, com reflexos diretos na escolha da localidade de destino da 

proposição de emendas. Estas podem ser áreas em que os votos estão concentrados, como 

afirmam Pereira e Mueller (2002, 2003a, 2003b) e Nicolau (2006), ou áreas nas quais os 

políticos desejam estabelecer novos relacionamentos, como apontado por Figueiredo e 

Limongi (2008). Por outro lado, deve-se também levar em conta a capacidade de organização 

dos partidos políticos e em sua influência junto ao eleitorado nas decisões dos políticos. A 

nomeação de candidatos que concorrerão nas eleições, em particular, é legalmente um 

momento em potencial no qual o partido político pode exercer algum controle (Nicolau, 

2006). Se o partido tem de fato algum mecanismo para a seleção de candidatos, ali será o 

locus por excelência no qual o político individualmente poderia também exercer o controle de 

sua região política de interesse. Colocando de outra forma, o político, uma vez nomeado 

candidato por um determinado partido, não possui formas institucionais de proteger sua área 

de influência do “ataque” de outros candidatos, sejam do seu próprio partido, sejam de 

partidos adversários. O político terá alguma chance de evitar a disputa apenas por candidatos 

de seu próprio partido ou de sua coligação na convenção interna que seleciona os candidatos. 

Como já mencionado, o funcionamento interno dos partidos para a seleção dos candidatos 

ainda não é conhecido. Mas se há algum locus para que esta dominação aconteça, o partido 

aparece como candidato natural. Assim, não se pode desconsiderar seu papel neste processo.  

Além disso, os prefeitos podem exercer papel decisivo na promoção pessoal do 

deputado e, consequentemente, na alocação de emendas. A possibilidade de divulgação da 

obra e conseqüentemente da reclamação do crédito devem aumentar na medida em que o 

deputado tiver o prefeito a seu lado. Isto seria benéfico para os dois em termos de divulgação, 

mas certamente estará submetido ao funcionamento interno de cada partido. Torna-se 

necessário avançar o conhecimento com relação a esta dinâmica. 
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Se é possível questionar a padronização da criação de áreas ou de distritos eleitorais 

informais para todos os deputados, as motivações para as proposições de emendas também 

serão diversas. Estas relações entre proposição de emendas e estratégia eleitoral, influenciada 

pelo resultado eleitoral não foi empiricamente testada. Sabemos que os políticos avaliam sua 

performance, que conseqüentemente influencia suas chances na próxima eleição, antes de 

decidir concorrer a qualquer vaga (Leoni, Pereira e Rennó, 2003). Ademais, Nicolau (2006) 

afirma que candidatos lidam com o eleitorado de formas diferentes, o que afeta a sua 

estratégia de campanha. “A decisão de concentrar a campanha em áreas específicas está 

associada às características do político e da disponibilidade de recursos financeiros” (p.708). 

Assume-se, assim, que a estratégia política de candidatos para postos diferentes, seja durante 

o mandato, seja durante a campanha eleitoral, criará incentivos para a utilização de 

instrumentos disponíveis em vistas a consolidação de seu apoio eleitoral.  

Por outro lado, Leoni, Pereira e Rennó (2003) afirmam que quanto mais concentrados 

forem os votos de um deputado, menor é a sua chance de concorrer a um cargo mais alto do 

que o ocupado atualmente. O direcionamento das emendas neste caso faz parte deste contexto. 

Assim, uma estratégia possivelmente desejada é descentralizar sua atividade política enquanto 

estiver no cargo, visando ampliar a sua área de influência e conseqüentemente seus votos. 

Cada tipo de votação aliada à carreira pregressa de cada candidato determinará uma estratégia 

a ser seguida. 

Esta situação seria a oposta no que tange a procura pela redução nos custos de 

campanha. Kinzo, Martins e Borin(2004) afirmam que “o mais provável é que um deputado 

que obtém uma votação mais concentrada não domine uma determinada região, mas sim 

controle apenas uma parte dela, o que seria suficiente para melhorar suas possibilidades [de 

reeleição] em relação aos outros competidores” (p. 155) já que com isto aumentam as chances 

de melhorar sua posição na lista partidária. Ou seja, o atendimento destas áreas seria o 

objetivo destes deputados ao longo do mandato. 

Neste contexto, fica em aberto a compreensão sobre os incentivos provocados pelo 

sistema eleitoral na proposição de emendas a partir de índices adequados de concentração de 

votos em eleições mais recentes. Também não ficou evidente a opção parlamentar em utilizar 

as emendas como instrumento para a reeleição. Como expresso acima, se os deputados 

desejam a reeleição, ou mesmo a sua projeção política, e se eles utilizam as emendas com tal 

objetivo, detectar tais manobras ainda está em aberto na literatura. Além disto, as preferências 

individuais dos deputados com relação às políticas públicas não foram testadas. Por exemplo, 

como há a chance de que o parlamentar opte por direcionar a emenda de acordo com aquilo 
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que entende como necessário dentro das políticas públicas nacionais, condições sócio-

econômicas e mesmo a capacidade financeira dos municípios podem ter papel relevante em 

tais cenários. Estes aspectos ainda não considerados serão explorados no modelo trabalhado 

neste capítulo. 

3.4. Descrição dos dados 

O período de análise dos dados compreende os anos de 1996 a 2007, cobrindo os três 

ciclos orçamentários referentes à três eleições: eleição de 1994 – ciclo de 1996 a 1999; eleição 

de 1998 – ciclo de 2000 a 2003, e; eleição de 2002 – ciclo de 2004 a 2007. Tais períodos se 

justificam pelo fato de o deputado eleito só participar na discussão orçamentária referente ao 

orçamento que será executado durante o segundo ano de seu mandato, como já explicado. 

Como a tabela 3.1 retrata, o número de emendas propostas para São Paulo cresce de 

383 em 1996 até se estabilizar em torno de 1.100 emendas a partir de 2001. Neste período, 

uma média de 6% dessas emendas são propostas por parlamentares eleitos por outros estados 

e 8% das emendas são propostas por deputados suplentes em exercício. A grande maioria das 

emendas propostas para municípios do estado de São Paulo, cerca de 86% em média, teve 

como origem Deputados Federais titulares em seus mandatos eleitos pelo mesmo estado. 

 

Tabela 3.1 – Divisão de Emendas de acordo com Autor 
Ano

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Deputados de outros estados 26 49 26 34 38 52 72 68 85 61 66 78
Suplentes em Exercícios 17 12 101 40 44 77 194 166 60 78 155 83
Deputados Paulistas Eleitos 340 544 734 820 937 957 872 864 931 951 846 906
Total 383 605 861 894 1,019 1,086 1,138 1,098 1,076 1,090 1,067 1,067

Autor da Emenda

 
Fonte: Senado Federal. Elaboração própria. 

 

Apesar de se conhecer que há substituição dos deputados titulares por seus suplentes 

ao longo de um mandato, o número de emendas propostas pelos titulares é bastante elevado. 

Esta constatação ressalta a importância do resultado eleitoral nas opções que os deputados 

farão, já que os deputados titulares receberam maior número de votos, tornando-se assim mais 

expostos e sujeitos a interferência do eleitorado. 

De outra parte, é importante verificar qual a distribuição de emendas ao longo dos 

municípios. As cidades não serão atrativas de maneira idêntica por todos os deputados, 

dependendo somente do padrão de votos recebidos. Cidades mais ricas, com maior 

contingente eleitoral, em que o partido elegeu o prefeito, por exemplo, serão critérios 

importantes nesta discussão. 
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De maneira descritiva, sabe-se que, no período considerado, cada um dos 645 

municípios do estado de São Paulo poderia ser destino da proposição de emendas de algum 

deputado. Assim, é possível contarmos o número de anos em que foi proposta alguma emenda 

para os municípios paulistas. Neste caso, um município pode ter sido destino de emendas 

orçamentárias no máximo em 12 ocorrências, se for contabilizado o número de oportunidades 

para a sua proposição. Este valor máximo aconteceu para um grupo de cidades, enquanto 

outro grupo não recebeu nenhuma emenda em nenhum dos 12 anos analisados. No gráfico 

3.1, está representado o número de municípios de acordo com a quantidade de emendas 

recebidas ao longo do período. 
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Gráfico 3.1 – Histograma de freqüência de número de municípios por número de emendas 
Fonte: Senado Federal. Elaboração própria. 
 

Interessante notar que 19 municípios não receberam nenhuma emenda ao longo do 

período, enquanto 46 receberam emendas em todos os anos. Cabe lembrar que o deputado 

possui liberdade para escolher, dentre do limite imposto, o número de emendas que se 

destinam para cada cidade. Assim, pelo gráfico acima, é possível notar que algumas cidades 

não chamam atenção dos deputados para serem destino de recursos orçamentários federais, já 

que durante 12 anos seguidos, 92 delas foram destino de emendas em até dois orçamentos. 

Por outro lado, 169 cidades receberam emendas em ao menos 10 anos neste período. Há, 

assim, clara preferência por algumas cidades em detrimento de outras, como parte das 

características das próprias cidades. 

Outra informação importante é verificar como os deputados agrupam as emendas por 

município. Afinal, dentro do limite do número de emendas disponível para cada deputado, é 
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permitido agrupar diversas emendas numa mesma cidade para atender seus interesses em 

diversos aspectos. Usando o mesmo exemplo já citado, em 2008, o deputado tem a 

oportunidade de propor 25 emendas para o orçamento que vigerá no ano seguinte. Sendo 70 

deputados no estado de São Paulo, é possível observarmos como limite máximo 1.750 

emendas individuais neste orçamento19.  

Na tabela 3.2, são apresentados o número de emendas por município que cada 

parlamentar propôs em cada um dos anos no período analisado. Por exemplo, em 1996, 

observamos 241 ocorrências de uma única emenda por deputado por município, 22 

ocorrências de duas emendas por deputado por município, e assim sucessivamente.  

 

Tabela 3.2 – Número de emendas propostas por deputados federais paulistas por município 
Ano

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 241 375 619 674 703 745 691 675 597 630 428 497
2 22 37 30 37 44 51 40 50 47 35 30 48
3 9 4 8 11 16 9 10 8 13 19 14 20
4 1 6 4 4 5 4 10 4 6 9 11 9
5 0 3 1 3 3 5 1 1 7 6 11 11
6 0 1 0 0 4 0 0 2 6 9 6 8
7 1 4 0 0 1 1 1 2 4 2 4 3
8 1 0 0 1 1 0 0 1 3 3 6 2
9 1 0 0 0 0 1 1 0 2 4 3 3

10 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 5 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Total de 
emendas 
propostas 340 544 734 820 937 957 872 864 931 951 846 906

Número de 
emendas 
propostas por 
município por 
parlamentar

 
Fonte: Senado Federal. Elaboração própria. 

 

É interessante observar que em praticamente todos os anos, os deputados propuseram 

mais de uma emenda para uma mesma cidade. Ou seja, entende-se que os deputados 

direcionaram recursos de programas diferentes criados pelo Executivo para uma cidade de seu 

interesse. Entretanto, há elevada concentração de apenas uma única emenda por município, 

representando em média pouco mais que 73% do total em todos os anos. Ou seja, 73% do 

número de emendas propostas significaram uma única emenda de um deputado para uma 

cidade específica. Estas informações sugerem que os parlamentares não concentraram suas 

emendas em quantidade em poucas cidades de interesse. Ao contrário, eles buscaram indicar 

número baixo de emendas em uma mesma localidade. 

Em conjunto com os dados anteriores, é possível notar não só que algumas cidades são 

alvos que atraem maior atenção dos deputados, como estes também exercem estas 
                                                 
19 Cabe lembrar que o número total de emendas varia a cada orçamento elaborado. Vide: www.senado.gov.br 
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preferências com diferentes intensidades através das quantidades de emendas. Em alguns 

casos, por exemplo, mais de 10 emendas são propostas por deputado para uma mesma cidade 

– caso de Arnaldo Faria de Sá que em 2004 propôs 10 emendas para a cidade de São Paulo.  

Destes quadros descritivos, pode-se deduzir que existem diferentes incentivos guiando 

as decisões dos deputados na escolha das cidades e do número de emendas que serão 

indicadas para cada uma delas. A maioria dos deputados divide suas emendas pelos 

municípios, de maneira geral. Mas por outro lado, em todos os anos, algum deputado propôs 

um número bastante elevado de emendas para um mesmo município.  

Porém, a quantidade de emenda pode dizer pouco com relação ao comportamento do 

deputado, já que este possui também liberdade para determinar o seu valor monetário. 

Novamente, tomando o mesmo exemplo para o orçamento de 2008, cada deputado possuía 

montante equivalente a R$ 8 milhões para destinar através das emendas individuais. Ou seja, 

o deputado teria a liberdade de propor uma única emenda no valor de R$ 6 milhões com 

destino a uma única cidade, por exemplo, e dividir os R$ 2 milhões restantes em até outras 

vinte e quatro emendas com destino cidades diferentes, se entender que isto é conveniente. 

Dada esta possibilidade, é necessário outro agrupamento dos dados que considere a 

distribuição de recursos em termos monetários. 

Teoricamente, cada um dos 70 deputados pode distribuir os seus recursos entre os 645 

municípios do estado de São Paulo da forma que lhe convir, dentro dos limites estabelecidos 

por lei. Apesar da maioria dos deputados dispersarem as emendas em quantidades, a grande 

maioria dos municípios não é destino da proposição de emendas de um deputado particular. 

Há discricionariedade por parte dos legisladores. Assim, para cada par deputado-cidade em 

cada um dos orçamentos é possível identificar o percentual dos recursos cabidos a cada 

deputado destinado para cada localidade específica, deixando de lado o número de emendas 

propostas para cada cidade. A tabela 3.3 a seguir mostra os dados considerando apenas o 

percentual de recursos destinado para cada unidade deputado-cidade. 

 

Tabela 3.3 – Distribuição de recursos orçamentários por deputado por município 
Ano

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Menor que 5% 14 121 221 257 380 324 350 320 454 462 340 365
Entre 5% a 10% 108 142 312 319 243 322 286 301 122 153 78 137
Entre 10% a 20% 68 101 80 103 98 120 69 66 40 34 39 34
Entre 20% a 50% 60 47 35 31 45 39 36 40 41 35 23 31
Maior que 50% 26 20 15 20 14 13 14 17 31 33 40 38
Total 276 431 663 730 780 818 755 744 688 717 520 605

Faixas de Alocação 
dos Recursos 
Disponíveis

 
Fonte: Senado Federal. Elaboração própria. 

 



 

 122 

É interessante a análise com relação à distribuição de recursos a disposição dos 

deputados. Se estes procuram dispersar as emendas quanto a sua quantidade, o mesmo 

acontece com a distribuição de valores para cada emenda proposta. Com exceção de 1996 e 

1997, ao menos em 78% dos casos, os deputados sempre destinam menos do que 10% do total 

de recursos para uma mesma cidade em um mesmo orçamento. Ou seja, os deputados tendem 

na média a atribuir baixos percentuais a emendas em sua maioria. Com exceção do ano de 

1996, em todos os outros anos, não há mais do que 16% de emendas para uma mesma cidade 

com origem de um mesmo deputado recebendo mais do que 20% dos recursos disponíveis 

para este deputado. Ou seja, eles não parecem concentrar as emendas nem em quantidade, 

nem em valores monetários em alguns poucos municípios, mas sim, procuram distribuí-las 

por diversas cidades.  

Em todo este contexto, há de se considerar o elevado número de municípios nos quais 

o distrito paulista se divide. Ainda que a discussão teórica sobre os incentivos do sistema 

eleitoral se dê com o enfoque sobre os distritos eleitorais de maneira ampla, a aplicação das 

emendas eleitorais terá como destino final o município, uma subdivisão do distrito eleitoral. 

Esta característica justifica, ao menos teoricamente, a dispersão das emendas com relação aos 

municípios. Porém, os incentivos para a escolha de quais serão estas cidades ainda devem ser 

investigados. 

Ainda que em uma análise preliminar, pode-se dizer que as informações até o 

momento enfraquecem a idéia da existência de redutos eleitorais informais, confirmando os 

resultados do capítulo anterior. Afirmar apenas que os deputados tendem a propor emendas 

em cidades aonde eles receberam números elevados de votos não parece ser suficiente para 

explicar as diferenças nas quantidades de emendas e valores propostos por cidade. Caso 

existissem os distritos informais, seria esperado que os deputados utilizassem de sua posição 

privilegiada para atender estes redutos, o que significaria a concentração de emendas, seja em 

número, seja em valores.  

Então, um questionamento natural está relacionado ao número de eleitores nas cidades 

e ao total de votos recebidos por deputado em cada um desses municípios. Na tabela 3.4, estão 

as correlações entre variáveis que poderiam servir de incentivos para o número de emenda ou 

para o percentual do valor monetário por deputado para cada uma das cidades.  

A primeira observação é sobre a elevada relação entre o número de emendas por 

município e o valor, em percentual, dessas emendas. Este dado confirma os resultados das 

tabelas anteriores. Os deputados tendem a dispersar as emendas em número e em valores 

monetários, já que a correlação é alta. Além disto, nota-se que a correlação entre o número de 
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emendas proposto por município e a quantidade de votos que os deputados receberam, apesar 

de significativa, é baixa. O mesmo vale para o valor percentual da emendas e número de votos 

por município. 

 

Tabela 3.4 – Correlação entre variáveis escolhidas 

 
Nota:  Em parêntesis, o nível de significância. 

Fonte: TRE-SP, Senado Federal e SEADE. Elaboração própria. 
 

Estes dados qualificam os resultados encontrados anteriormente. As cidades não são 

tratadas de maneira equivalente por todos os deputados. Independentemente de quais são os 

deputados que receberam muitos votos em cada uma dessas cidades, estes não se 

preocuparam em atender a população destas cidades com o mesmo número de emendas. Por 

outro lado, os deputados entendem que a proposição de emendas atenderá de forma diferente 

as populações. Com isso, a análise mais detalhada e com melhores controles é necessária para 

que se entenda a relação entre os aspectos de influência na escolha da proposição de emendas. 

3.5. Modelo 

O modelo mais geral será explorado sob duas perspectivas diferentes. Por um lado, 

este será utilizado para avaliar a probabilidade de um deputado propor uma emenda em um 

determinado município. Por outro, será utilizado para avaliar qual a influência das variáveis 

de interesse no número de emendas propostas por um parlamentar para uma dada cidade. Em 

princípio, espera-se que as variáveis eleitorais expliquem tais escolhas, considerando 

características específicas das cidades, sejam sociais, sejam fiscais. Com isto, o modelo básico 

que será tratado neste capítulo está representado na seguinte equação: 

 

( )itmtmtimtimt BFSEfy ,,,= ,      (1) 

 

emenda por 
munic

valor das 
emendas (%)

votos por 
dep por 
munic 

valor das emendas (%) 0.723
(0.000)

votos por dep por munic 0.244 0.242
(0.000) (0.000)

populacao 0.148 0.161 0.481
(0.000) (0.000) (0.000)
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onde E representa as variáveis eleitorais que variam para cada deputado i no município m no 

ano t, S são variáveis sociais referentes ao município m no ano t, F são variáveis fiscais para 

cada um dos m municípios no ano t e B são as variáveis biográficas dos candidatos i no ano t. 

As variáveis independentes do modelo serão: 

 

Tabela 3.5 – Variáveis independentes do modelo 
Tipo Variável Descrição 
E Logv Logaritmo natural do número de votos recebido por cada deputado em cada 

município 
 logvlgda Logaritmo natural do número de votos destinado a legenda do partido do 

deputado em cada município 
 Gt Índice de Concentração de votos por candidato i na eleição t 
 Qlt Quociente Locacional do candidato i no município m na eleição t 
 Ttt Índice de Desequilíbrio T do município m considerando todos os votos 
 Tpt Índice de Desequilíbrio T do município m considerando apenas votos nominais 
 Dg Delta do Índice de Concentração G entre duas eleições 
 Dpref Dummy com valor igual a 1 se o prefeito do município é do mesmo partido do 

deputado. 
 Dpref1 Dummy com valor igual a 1 se o prefeito do município é do mesmo partido do 

deputado apenas no primeiro ano de discussão orçamentária pelo deputado. 
 Dpref2 Dummy com valor igual a 1 se o prefeito do município é do mesmo partido do 

deputado nos três últimos anos de discussão orçamentária pelo deputado. 
 dano_emenda1 Dummy com valor igual a 1 se o deputado propôs uma emenda no 1º ano do 

mandato 
 dano_emenda2 Dummy com valor igual a 1 se o deputado propôs uma emenda no 2º ano do 

mandato 
 dano_emenda3 Dummy com valor igual a 1 se o deputado propôs uma emenda no 3º ano do 

mandato 
 dano_emenda4 Dummy com valor igual a 1 se o deputado propôs uma emenda no 4º ano do 

mandato 
S tx_mort_infantil Taxa de mortalidade infantil, por 1000 nascidos 
 Lnpop Logaritmo natural do número médio de habitantes por município  
 salário_rp Massa salarial média do município per capita – R$ 2007 
 ocorr_pol Média do número de ocorrências policiais 
F Invest_pr Média de investimento público municipal per capita – R$ 2007 
 rec_transf_rp Média de receita transferida recebidas pelo município per capita – R$ 2007 
 desp_orc_rp Média de despesa de custeio municipal per capita – R$ 2007 
B dtent_reel Dummy com valor igual a 1 se o deputado tentou a reeleição para o mandato 

seguinte. 
 dele_prev Dummy com valor igual a 1 se o deputado já havia sido eleito para o mesmo 

cargo anteriormente. 
 

Para refletir as duas perspectivas apontadas, duas diferentes variáveis dependentes 

serão testadas neste modelo. No primeiro, yimt assume valor igual a 1, se o deputado i propuser 

uma emenda para o município m no ano t, ou igual a 0, em caso contrário. Neste caso, o 

objetivo é verificar se a probabilidade de um deputado propor uma emenda varia, a partir de 

um modelo logit condicional. Na segunda perspectiva, a variável yimt representa o número de 

emendas propostas pelo deputado i para o município m no ano t. Aqui será utilizado um 

modelo Poisson com dados em painel com o objetivo de avaliar a intensidade da preferência 
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sobre a escolha do deputado i na alocação de diferentes quantidades de emendas para cada 

cidade m.  

É importante ressaltar aqui que o modelo não incorporará um conjunto mais amplo de 

variáveis biográficas dos candidatos em suas variáveis independentes. Esta opção se dá em 

razão da própria natureza dos modelos que serão utilizados. Como há controles para efeitos 

fixos em ambas as especificações adotadas aqui, variáveis que não se alteram no tempo, como 

no caso destas variáveis biográficas não incorporadas, não são consideradas para efeito de 

estimação. Por esta única razão, tais aspectos foram deixados de fora das estimativas feitas 

aqui, mas seriam relevantes se a especificação se alterasse. Assim, apenas as duas variáveis 

relativas à busca pela reeleição ou à ocupação prévia do cargo serão incluídas aqui. 

A seguir, são discutidas cada uma das especificações adotadas e são apresentados os 

resultados encontrados em tais modelos. 

3.5.1. 1º Modelo - Logit 

A unidade básica de análise do modelo é o par deputado-município para cada um dos 

três mandatos considerados. Como já citado anteriormente, considerando que os deputados só 

legislam sobre o orçamento a partir do 2º ano da eleição, os períodos tratados aqui serão: t1 = 

1996 – 1999; t2 = 2000 – 2003 e t3 = 2004 – 2007.  Para cada um dos pares deputado-

município, será verificada a probabilidade de ser proposta uma emenda com base nos 

resultados eleitorais. Assim, será utilizado um modelo de resposta binário, logit, cuja 

representação funcional básica é  

 

( ) ( )βimtimtimtyP xx Λ== |1 ,                                                    (2) 

 

em queΛ é a função distribuição cumulativa específica do modelo logit. A opção por este 

modelo decorre de algumas propriedades específicas que são interessantes para o caso em 

questão. 

Dentre as variáveis independentes constantes no modelo, como comentado, serão 

considerados os quatro conjuntos: variáveis eleitorais, fiscais, sociais e biográficas. Porém, é 

possível que haja outros fatores não observáveis que influenciam na tomada de decisão sobre 

a proposição de uma emenda. Por exemplo, o deputado pode direcionar emendas para um 

determinado município porque algum familiar próximo reside naquela cidade. Se este tipo de 

informação anedótica pode ser real, seu controle deve ser incorporado ao modelo. Neste 
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sentido, a especificação a ser utilizada deverá considerar algo como um “efeito fixo” para o 

par deputado-município em cada um dos três períodos analisados. 

Para corrigir este efeito, duas estratégias devem ser adotadas. A primeira é modificar o 

modelo de forma a incorporar a variável não observada, cim. A equação representativa do 

modelo, então, é reescrita da seguinte forma:  

 

( ) ( )imimtimimtimt ccyP +Λ== βxx ,|1 ,                                             (3) 

 

em que cim é o componente não observável indicado acima. 

De acordo com Wooldridge (2002: 491), o modelo logit com efeitos fixos produz 

estimadores eficientes para os parâmetros de interesse. Para o caso em questão, este modelo 

calcula a distribuição conjunta do vetor y das respostas de cada candidato, condicionalmente 

ao vetor de parâmetros explicativos, ximt, a variável não observada, cim, e ao número total de 

respostas positivas nim, definido como ∑
=

≡
T

t
imtim yn

1

. O resultado deste procedimento é que a 

distribuição condicional não dependerá de cim e, mas apenas de ximt e nim.  

É importante ressaltar duas características básicas deste modelo. A primeira é que o 

parâmetro cim não será estimado simultaneamente comβ . Com isto, não é possível calcular os 

efeitos marginais das probabilidades de resposta. As informações possíveis serão apenas os 

odd-ratios para cada elemento de ximt. A segunda característica deste modelo recai sobre a 

interpretação dos coeficientes. Apesar de o modelo considerar um “efeito fixo”, não se obtém 

resultados condicionais com relação à efeitos não observados na amostra como 

tradicionalmente ocorre em análises de dados em painel. O que de fato se consegue neste 

modelo binário é uma densidade condicional para cada parâmetro nim que depende apenas dos 

dados observáveis, ximt, e do parâmetroβ . 

Além do mais, cabe observar que o modelo descrito acima está suportado por duas 

hipóteses distintas: a primeira é a de que as respostas yim1,..., yimT  são independentes 

condicionalmente a ximt e cim. A segunda é a de que ximt é estritamente exógeno 

condicionalmente a cim. Esta última condição impede a utilização das variáveis respostas 

defasadas como dependentes no modelo (Wooldridge, 2002, pp. 483). 

Outra correção necessária neste modelo é a formação de clusters para a estimação 

adequada da matriz de variância-covariância20. Esta alteração é necessária porque os efeitos 

                                                 
20 Agradeço a Marcelo Tyszler por chamar atenção para este ponto. 
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não observáveis para cada um dos pares deputado-município podem impor alguma correlação 

implícita ao grupo entre os períodos analisados. Caso não seja considerado, o desvio padrão 

do modelo seria subestimado, o que atribuiria significância a variáveis inadequadamente. O 

modelo básico se modificaria para 

 

( ) ( )imigimigig ccyP +Λ== βxx ,|1 ,                                                      (4) 

 

em que i se refere ao cluster e g, à unidade.  

Este modelo permite que se teste “peer groups effects” incluindo entre as variáveis 

independentes xig a média ou outra medida de posição de variáveis pertencentes a um mesmo 

cluster. Nestas condições, há quase certamente efeitos não observados de cluster e assim as 

estatísticas para correlação intra-grupos necessita ser computada (Wooldridge, 2002, pp. 496). 

Os estimadores, com isso, serão calculados de acordo com a especificação acima. Para 

o caso deste trabalho, }{ 3,2,1,0=imn , já que são trabalhados três períodos distintos. As 

observações da distribuição condicional de ( )',, 321 imimim yyy  dado n não agregam informação 

ao modelo para a estimação do parâmetro de interesse,β , nos casos em que n=0 e n=3. 

Assim, resta trabalhar com as observações em que n=1 ou n=2. 

Para o caso em que n=1, tem-se  

 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) =

===+===+===
===

=

=
=

==
===

1,0,00,1,00,0,1

,|0,|0,|1

,|1

,|1,1
1,,|1

321321321
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1
1

imimimimimimimimim

imimimimimimimimim

imimim

imimimim
imimimim
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( )[ ]β321 imimim xxx −−Λ=                                                       (5) 

 

De maneira análoga, valem os resultados a seguir:  

 

( ) ( )[ ]β3122 ,,|1 imimimimimimim xxxncxyP −−Λ==  

 

e  

 

( ) ( )[ ]β2133 ,,|1 imimimimimimim xxxncxyP −−Λ== . 
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Os mesmos procedimentos devem ser repetidos para o caso em que n=2 de forma a 

identificar as probabilidades para cada possibilidade. Assim como no caso anterior, ao 

assumir a hipótese de independência condicional, o numerador do cálculo da probabilidade 

condicional se referirá ao produto das probabilidades condicionais de cada um dos eventos 

yimt=1 e o denominador será igual à soma das probabilidades de todos os resultados possíveis 

de yim tais que nim=n.  

De maneira geral, ao aplicar a função logit, tanto para o caso em que n=1 como em 

que n=2, tem-se que: 

 

( )




































=
−

∈ ==
∑ ∑∑

1
3

1

3

1

expexplog
iRa t

imtt
t

imtimti xaxyl βββ ,                        (6) 

 

onde Ri é um subconjunto de 3ℜ definido como { }{ }∑ =
=∈ℜ∈ 3

1

3   e  1,0:
t imtt naaa . A soma 

da função (6) em todas as observações i será utilizada para calcular o estimadorβ . Cabe 

observar que as observações para as quais a função (6) for igual a zero ou a um são 

desconsideradas da estimação. 

3.5.1.1. Resultados 

Os resultados do primeiro modelo com os efeitos marginais estão na tabela 3.6. Foram 

testados dez conjuntos de variáveis dependentes neste caso: no primeiro, foram consideradas 

apenas as variáveis eleitorais mais diretas: número de votos nominais, votos na legenda do 

partido, o índice QL, o índice G e o índice T para os votos nominais. Esta variável foi alterada 

para o segundo conjunto, sendo substituída pela variável de desequilíbrio com todos os votos 

válidos. Manteve-se nos casos seguintes a variável T que mostrou capacidade explicativa ao 

modelo. No terceiro, foi introduzida a dummy que indica se o prefeito do município é do 

mesmo partido do deputado. No quarto, a dummy de prefeito foi decomposta em duas outras: 

uma para o primeiro ano de mandato em que o deputado participa das discussões 

orçamentárias (dpref1) e outra para os outros três anos (dpref2), já que a eleição para prefeito 

acontece durante o mandato do deputado. No quinto conjunto, foram introduzidas as variáveis 

dg, dtent_reel e dele_prev com o objetivo de avaliar o comportamento estratégico entre 

eleições de um deputado. Nos sexto conjunto, foi introduzida a dummy de ano referente ao 3º 

ano de mandato do deputado em razão deste ser o ano eleitoral. Como esta mostrou ser um 
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parâmetro muito elevado, o que poderia esconder os efeitos de outras variáveis, foi excluída 

dos três conjuntos seguintes e retornou apenas no último considerando outras dummies, em 

que todas as variáveis de controle estão presentes. Nestes três conjuntos anteriores, as 

variáveis de controle sociais e fiscais foram consideradas alternadamente e em conjunto. 

 

Tabela 3.6 – Probabilidade de propor uma emenda 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

logv 0.019 0.020 0.011 0.008 0.017 0.044 0.028 0.018 0.025 -0.324***
(0.021) (0.021) (0.021) (0.021) (0.023) (0.028) (0.024) (0.023) (0.024) (0.059)

logvlgda -0.058* -0.057* -0.074** -0.066** -0.049 -0.021 -0.038 -0.048 -0.044 -0.098
(0.032) (0.032) (0.032) (0.033) (0.034) (0.040) (0.034) (0.034) (0.034) (0.075)

qlt 0.035*** 0.035*** 0.035*** 0.034*** 0.032*** 0.027*** 0.027*** 0.032*** 0.028*** 0.083**
(0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) (0.041)

gt -0.657** -0.642** -0.584* -0.786** -3.865*** -3.573*** -4.678*** -3.885*** -4.598*** -6.278***
(0.327) (0.327) (0.327) (0.315) (0.649) (0.893) (0.699) (0.661) (0.701) (2.015)

tpt -0.128
(0.137)

ttt -0.317** -0.262 -0.178 -0.128 -0.199 -0.109 -0.133 -0.103 0.782**
(0.158) (0.160) (0.163) (0.165) (0.204) (0.169) (0.167) (0.170) (0.364)

dpref 0.823***
(0.089)

dpref1 0.038 0.039 0.251** 0.028 0.040 0.036 0.080
(0.088) (0.089) (0.113) (0.090) (0.089) (0.090) (0.206)

dpref2 1.118*** 1.121*** 1.081*** 1.134*** 1.122*** 1.138*** 0.694***
(0.091) (0.092) (0.117) (0.093) (0.092) (0.093) (0.211)

dg -3.637*** -3.775*** -4.213*** -3.663*** -4.138*** -5.270***
(0.668) (0.932) (0.704) (0.678) (0.707) (1.839)

dtent_reel 0.164* 0.147 0.164* 0.163* 0.171* -0.119
(0.092) (0.117) (0.096) (0.093) (0.097) (0.217)

dele_prev -0.102 -0.005 0.033 -0.100 0.021 0.480***
(0.068) (0.086) (0.078) (0.071) (0.078) (0.168)

dano_emenda3 19.10*** 20.46***
(0.051) (0.358)

dano_emenda1 19.87***
(0.729)

dano_emenda2 19.03***
(0.217)

tx_mort_inf 0.011 0.020 0.072
(0.548) (0.548) (1.280)

ocorr_pol 7.04e-06* 6.60e-06* 1.69E-06
(0.000) (0.000) (0.000)

lnpop -2.547*** -2.768*** -2.824**
(0.594) (0.615) (1.260)

salario_rp -0.001* -0.002** 0.001
(0.001) (0.001) (0.002)

invest_rp 0.0004 0.0004 0.001
(0.001) (0.001) (0.001)

rec_transf_rp 0.0000 0.001 0.001
(0.000) (0.000) (0.001)

desp_orc_rp -0.0001 -0.0003 -0.001*
(0.000) (0.000) (0.001)

Observations 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 4,983 5,129 4,983 4,983
Pseudo R-squared 0.015 0.016 0.041 0.063 0.060 0.411 0.067 0.060 0.069 0.810
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
Fonte: TRE-SP, Senado Federal e SEADE. Elaboração própria. 

 

As variáveis de interesse que se mostram significativas com todos os conjuntos de 

controles considerados são o QL, o G, dpref2 e dg. Estes resultados indicam que, em primeiro 

lugar, afirmar simplesmente que os deputados propõem emendas em localidades que 

receberam muitos votos parece apenas simplificar a questão. Além disto, sugerem também 
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que os deputados buscam direcionar recursos para áreas em que seus votos tenham sido 

superiores ao esperado em uma distribuição homogênea, o que qualifica ainda mais a decisão, 

inclusive porque o parâmetro para o número de votos não é significativo.  

Em segundo lugar, como tanto a concentração de votos, quanto a variação de tal 

concentração em eleições sucessivas mostraram sinais negativos, entende-se que a 

probabilidade de proposição de emendas diminui com o aumento da concentração de votos e, 

mais importante, que os deputados utilizam as emendas com o intuito de desconcentrar sua 

votação. Por outro lado, outro aspecto significativo é que o prefeito da cidade para onde a 

emenda é direcionada importa. Isto sugere que os deputados não optam por uma cidade 

qualquer, ainda que queiram descentralizar a sua votação. Pelo contrário, o deputado parece 

preferir exatamente as cidades em que o crédito pode ser reclamado mais facilmente e 

estabelecer uma relação com o prefeito seria benéfica para os dois. Se ambos são do mesmo 

partido, é esperado que este contato seja facilitado. Ademais, o fato de o deputado já ter sido 

eleito aumenta a probabilidade de propor uma emenda apenas no último conjunto de 

controles, não indicando ser fator relevante. O mesmo valendo para o fato de o deputado 

tentar a reeleição no próximo mandato. Esta variável apresenta resultados pouco significativos 

e para apenas alguns modelos. É importante ressaltar que o coeficiente para o número de 

votos na legenda do partido não é altamente significativo, mas quando ocorre, o sinal do 

coeficiente é negativo. 

Sobre as variáveis fiscais, é importante ressaltar que a variável referente à despesa 

orçamentária mostrou alguma significância apenas no último modelo. Quanto menores forem 

suas despesas orçamentárias, maior a chance de a cidade ser destino de uma emenda 

orçamentária federal, apesar de sua importância ser relativamente muito fraca. Apesar disto, 

pode-se entender que o deputado, sob certa medida, procura cidades mais pobres. Duas 

hipóteses possíveis: por um lado, tais cidades facilitariam a reclamação do crédito de tais 

obras, já que não haveria “concorrência” com obras da prefeitura. Por outro lado, pode existir 

preocupação com a ampliação de cobertura das políticas públicas, atingindo cidades mais 

pobres do estado.  

Já sobre as variáveis sociais, é importante notar que quanto maior a população da 

cidade, menor a chance de a cidade receber uma emenda. Pode-se pensar que esta estratégia 

adotada pelos deputados se relaciona às suas oportunidades de reclamar o crédito em cidades 

com muitos habitantes. Cidades com maior salário per capita também apresentam menor 

probabilidade de receber uma emenda. Porém, a significância destas variáveis desaparece 

quando o modelo completo é considerado.  
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Dois resultados encontrados neste modelo merecem tratamento mais detalhado. O 

primeiro está vinculado às variáveis relacionadas aos prefeitos. Pelo exposto acima, o fato de 

o prefeito e o deputado serem do mesmo partido é importante para explicar as escolhas dos 

deputados quanto a suas emendas. Porém, vale o questionamento de se este comportamento 

dos políticos se repete dentro de todos os partidos. Ou seja, ainda que o resultado seja válido 

para o conjunto dos partidos, vale verificar se o mesmo resultado ainda é válido para cada um 

deles individualmente. O segundo resultado, relacionado diretamente às estratégias dos 

candidatos, decorre da inclusão das dummies para os anos do mandato dos deputados. Testes 

estatísticos mostram que há diferença entre os coeficientes das variáveis dano_emenda3 e 

dano_emenda2. Isto significa dizer que há maior probabilidade de um deputado propor uma 

emenda no orçamento do 3º ano de seu mandato do que no 2º. Coincidentemente, o terceiro 

orçamento será executado no ano da eleição para deputado federal, o que sugere que os 

congressistas paulistas levam em consideração este evento na escolha orçamentária. Como 

pôde ser visto na tabela 3.6, a inclusão de tais variáveis fez com que o coeficiente dos votos se 

tornasse significativo, porém com sinal negativo. Tal resultado é inesperado e merece maior 

detalhamento e análise. 

Inicialmente, será feita a análise com relação aos partidos e prefeitos. Ao observar que 

as variáveis relacionadas aos prefeitos são significativas, fato que corrobora os resultados 

apresentados no capítulo anterior, optou-se por desmembrar tal variável de acordo com os 

mesmos cinco grandes partidos trabalhados no capítulo 2. Foi, assim, criada uma dummy 

específica para cada um deles e estas substituíram a dummy geral de prefeito para todos os 

partidos em conjunto, tanto para o prefeito do primeiro ano de mandato, como para o prefeito 

do restante do mandato do deputado. A tabela 3.7 apresenta os resultados das estimações. Para 

efeito de simplificação da análise, foram considerados apenas alguns dos conjuntos do modelo 

completo anterior. 

Com o menor conjunto de controles na primeira estimação, nota-se que os partidos 

todos, indistintamente, privilegiam as cidades de seus colegas de partido como destino de suas 

emendas, mas apenas para o prefeito que é eleito durante o seu mandato como deputado. Os 

prefeitos em final de mandato não parecem ser importantes para as estratégias dos deputados. 

Porém, tal resultado se altera quando são incluídas as dummies para os anos de mandato. 

Neste caso, apenas para o PT o prefeito em final de mandato reduz as chances de o deputado 

propor uma emenda para aquela cidade. Portanto, no mandato do segundo prefeito, todos os 

partidos se comportam igualmente; no primeiro, deputados do PT apresentam menor 

probabilidade de propor emendas. 
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Tabela 3.7 – Importância dos Partidos na Proposição de Emendas 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

logv 0.003 0.025 -0.136*** -0.006 0.048* 0.188***
(0.022) (0.024) (0.028) (0.029) (0.028) (0.031)

logvlgda -0.073** -0.055 -0.102** -0.069 -0.025 -0.036
(0.033) (0.033) (0.040) (0.042) (0.040) (0.041)

qlt 0.035*** 0.032*** 0.047*** 0.044*** 0.030*** 0.023***
(0.007) (0.007) (0.011) (0.012) (0.008) (0.008)

gt -3.727*** -3.943*** -4.383*** -3.676*** -3.602*** -3.304***
(0.664) (0.671) (0.719) (0.850) (0.919) (0.799)

ttt -0.102 -0.106 0.325* -0.062 -0.194 -0.417**
(0.165) (0.166) (0.193) (0.202) (0.205) (0.203)

dpt1 -0.370 -0.307 -0.770*** -0.384 0.246 -0.595**
(0.232) (0.234) (0.266) (0.278) (0.353) (0.300)

ddem1 -0.042 -0.045 -0.230 -0.298 0.157 0.049
(0.234) (0.236) (0.286) (0.334) (0.281) (0.266)

dpmdb1 0.173 0.170 0.036 0.411** 0.055 -0.054
(0.168) (0.167) (0.192) (0.205) (0.206) (0.212)

dpsdb1 0.201 0.251 0.039 0.404** 0.430** 0.268
(0.159) (0.161) (0.189) (0.190) (0.205) (0.207)

dpp1 0.269 0.269 -0.281 0.650* 0.745** -0.027
(0.314) (0.309) (0.508) (0.383) (0.350) (0.354)

dpt2 2.245*** 2.286*** 2.589*** 1.427*** 1.912*** 2.230***
(0.289) (0.293) (0.365) (0.307) (0.357) (0.392)

ddem2 1.093*** 1.053*** 0.951** 1.327*** 1.069** 1.034***
(0.318) (0.321) (0.384) (0.445) (0.422) (0.375)

dpmdb2 0.812*** 0.789*** 0.900*** 0.535** 0.560** 0.689**
(0.221) (0.220) (0.242) (0.270) (0.266) (0.272)

dpsdb2 0.973*** 0.995*** 1.178*** 0.792*** 0.961*** 0.859***
(0.141) (0.143) (0.160) (0.170) (0.175) (0.187)

dpp2 1.168*** 1.153*** 1.714*** 1.410*** 1.327*** 1.043***
(0.421) (0.419) (0.566) (0.545) (0.483) (0.401)

dano_emenda1 20.03***
(0.111)

dano_emenda2 19.76***
(0.073)

dano_emenda3 19.09***
(0.054)

dano_emenda4 20.47***
(0.065)

dg -3.778*** -3.843*** -4.112*** -3.380*** -3.800*** -3.549***
(0.682) (0.691) (0.746) (0.845) (0.959) (0.828)

dele_prev -0.150** -0.079 -0.170** -0.046 -0.328***
(0.070) (0.082) (0.084) (0.087) (0.085)

dtent_reel 0.135 -0.024 0.220* 0.151 0.182
(0.094) (0.113) (0.113) (0.118) (0.116)

Observations 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129
Pseudo R-squared 0.075 0.078 0.331 0.338 0.411 0.399
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Robust standard errors in parentheses  
Fonte: TRE-SP, Senado Federal e SEADE. Elaboração própria. 

 

Outro aspecto importante é consideração sobre as dummies referentes aos anos de 

mandato do deputado. A tabela 3.8 apresenta os efeitos marginais dos resultados com o 

conjunto completo de controles e as dummies para cada ano de mandato.  
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Tabela 3.8 – Probabilidade de Propor Emendas de acordo com os Anos de Mandato 
(1) (2) (3) (4)

logv -0.138*** -0.004 0.046 0.179***
(0.029) (0.029) (0.029) (0.031)

logvlgda -0.088** -0.046 -0.027 -0.020
(0.041) (0.042) (0.041) (0.042)

qlt 0.041*** 0.037*** 0.027*** 0.020***
(0.012) (0.012) (0.009) (0.008)

gt -5.302*** -4.193*** -4.084*** -3.747***
(0.793) (0.877) (0.954) (0.824)

ttt 0.214 -0.040 -0.136 -0.374*
(0.200) (0.207) (0.211) (0.208)

dpref1 -0.240** 0.161 0.286** -0.072
(0.109) (0.108) (0.115) (0.113)

dpref2 1.312*** 0.843*** 1.112*** 1.042***
(0.108) (0.113) (0.118) (0.114)

dg -4.446*** -3.673*** -4.133*** -3.597***
(0.790) (0.864) (0.984) (0.839)

dtent_reel 0.018 0.237** 0.174 0.219*
(0.116) (0.116) (0.121) (0.119)

dele_prev 0.111 -0.016 0.042 -0.169*
(0.090) (0.094) (0.098) (0.096)

dano_emenda1 19.18***
(0.086)

dano_emenda2 20.23***
(0.066)

dano_emenda3 20.29***
(0.056)

dano_emenda4 20.42***
(0.061)

tx_mort_inf -0.168 0.419 0.203 -0.125
(0.623) (0.689) (0.693) (0.658)

ocorr_pol 0.000 0.000 0.000 0.000
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

lnpop -2.579*** -3.051*** -1.850** -1.991***
(0.706) (0.743) (0.742) (0.718)

salario_rp 0.000 -0.001 -0.001 -0.002**
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

invest_rp 0.0005 0.0004 0.0010 0.0001
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

rec_transf_rp 0.000 0.001 0.001** 0.000
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

desp_orc_rp 0.000 0.000 -0.001** 0.000
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Observations 4,983 4,983 4,983 4,983
Pseudo R-squared 0.3327 0.3799 0.4189 0.3977
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Robust standard errors in parentheses  
Fonte: TRE-SP, Senado Federal e SEADE. Elaboração própria. 

 

Inicialmente, é importante destacar que estas quatro variáveis se mostraram aquelas 

com os coeficientes mais elevados com todas as variações de controle utilizadas. Tal resultado 

sugere que de fato os deputados propõem emendas praticamente em todos os anos de seus 

mandatos. As variáveis que se mostraram significativas anteriormente se mantêm: dpref2, dg, 
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gt e população. Os sinais e a significância são os mesmos mostrados anteriormente. O 

destaque cabe para as mudanças acontecidas para as variáveis relacionadas a votos: logv e qlt, 

e a variável de prefeito para o primeiro mandato. 

Os dados sugerem que, no primeiro ano de mandato, o número elevado de votos reduz 

as chances da proposição de emendas naquela cidade. Esta variável só volta a ter alguma 

importância no quarto ano de mandato, mas com sinal positivo. Ao mesmo tempo, no 

segundo e terceiro ano, a distribuição relativa de votos, medida pelo QL, parece ter maior 

importância do que o número absoluto de votos. Porém, no último ano, ambas passam a ter 

importância simultaneamente. Além disto, o fato de o prefeito em final de mandato ser do 

mesmo partido do deputado reduz as chances de proposição de emendas no primeiro ano do 

mandato. Entretanto, no terceiro ano de mandato, esta variável volta a ser importante, agora 

elevando as chances de proposição de emendas. Interessante observar o resultado da variável 

sobre a tentativa de reeleição. Seu coeficiente para o segundo ano de mandato é bastante 

significativo. Isto sugere a hipótese de que os deputados busquem obter apoio popular para ser 

incluído na lista eleitoral a ser proposta no ano seguinte. Esta é uma hipótese que depende do 

avanço no conhecimento sobre como os partidos decidem sobre a formação da lista. 

Deve-se também observar a variação dos coeficientes para o tamanho da população. 

As populações menores são mais importantes nos primeiros dois anos do mandato. No 

terceiro e no quarto, o coeficiente é menor. Esta constatação sugere a interpretação de que, 

logo que eleito, o deputado busca evidenciar-se e foca nas localidades onde a reclamação do 

crédito seria mais fácil. Por outro lado, nos dois últimos anos da legislatura, os deputados 

parecem voltar sua atenção com menor ênfase para este aspecto, ainda que o incentivo se 

mantenha. Aparentemente, o deputado tem influências mais fortes neste momento de seu 

mandato, como a sua reeleição, por exemplo.  

Estes resultados sugerem uma interpretação interessante sobre a dinâmica da estratégia 

adotada pelos deputados. Em primeiro lugar, os deputados estão constantemente interessados 

em desconcentrar espacialmente a sua votação e em reclamar o crédito pelas obras. O objetivo 

de desconcentração implica em que as escolhas dos deputados consideram negativamente o 

número de votos recebidos e o prefeito ainda em mandato no primeiro ano de sua legislatura, 

apesar de que ao cruzar estes resultados com as informações da tabela anterior, são os 

deputados do PT que forçam este resultado. No início de seu mandato, sua preocupação 

parece estar voltada para atender cidades em que seus votos relativos são significativos, mas 

deixa de lado questões partidárias ou mesmo quanto ao número de votos. No segundo ano de 

mandato, os deputados mantêm a atenção voltada aos votos relativos e a facilidade de cobrar 
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os créditos pelos resultados dos coeficientes dos prefeitos e do tamanho da população. Além 

disto, aqueles que serão candidatos a reeleição propõem mais emendas do que os demais. Já 

no terceiro ano, os deputados parecem considerar novamente o fato de o prefeito anterior ter 

sido de seu partido. Este aspecto é importante porque este é o ano de eleição para deputado 

novamente. Assim, os dados sugerem que na busca por votos, os deputados reconsideram 

alguma possível influência que o antigo prefeito possa ainda exercer naquela cidade e 

direcionam emendas para lá, o que reforça os resultados encontrados no capítulo 2. Além 

disto, o coeficiente da receita de transferência torna-se significativo e positivo. Isto sugere que 

municípios mais pobres, em que as transferências governamentais são maiores, apresentam 

também maior probabilidade de receber uma emenda. Por fim, no quarto ano de mandato, o 

número absoluto de votos é significativo para explicar o direcionamento de emendas em 

detrimento da sua quantidade relativa. Com isto, pode-se dizer que os deputados retomam às 

suas bases eleitorais de forma mais contundente, talvez como forma de ter alguma chance de 

reivindicar algum crédito no futuro. 

Há aqui evidência da formação do que seria possível chamar de um ciclo padrão de 

utilização de emendas pelos deputados federais. Este ciclo poderia ser assim resumido: o 

primeiro ano seria o ano da desconcentração. Os deputados evitam tanto o prefeito de seu 

próprio partido, quanto o número de votos recebidos em relação à média como forma de 

ampliar a abrangência de sua influência. Leva em conta fortemente o pequeno número das 

populações locais.  O segundo ano seria o ano da viabilização de seu nome. Os deputados 

parecem buscar a formação de apoio eleitoral para a inclusão de seu nome na lista partidária 

que concorrerá ao mesmo cargo no ano seguinte. Para isso, foca ainda mais nas localidades 

em que poderá reclamar o crédito. O terceiro ano é o ano eleitoral. Utilizam as emendas como 

instrumento de divulgação de seu trabalho ou do nome de alguns candidatos de seu partido, 

inclusive em cidades nas quais o prefeito não é mais de seu partido. O tamanho da cidade já 

não é tão importante neste momento, e ganha importância municípios mais pobres. Por fim, o 

quarto ano é o momento voltado para o futuro. Focam as emendas em cidades nas quais o 

número absoluto de votos foi elevado, possivelmente em busca da consolidação de seu nome 

naquela região com vistas à participação em pleitos futuros. 

Estes resultados, importantes na discussão teórica feita anteriormente, devem ser 

contrastados com relação ao incentivo para a quantidade de emendas direcionadas para cada 

cidade. Esta consideração será feita a partir dos resultados do próximo modelo, explícito na 

próxima sessão. 



 

 136 

3.5.2. 2º Modelo – Poisson 

Neste modelo, a unidade de análise é a mesma do modelo anterior: o par deputado-

município. O foco deste modelo é a verificação com relação à quantidade de emendas que um 

deputado propõe em determinado município. Os dados também continuam agrupados por 

mandatos, compondo três momentos distintos. 

Assume-se que a distribuição de emendas ao longo dos três períodos segue uma 

distribuição Poisson. O gráfico 3.2 abaixo mostra o histograma do número de emendas 

propostas para todos os períodos considerados. 
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Gráfico 3.2 – Histograma de Número de Emendas por Deputado e por Município 
Fonte: Senado Federal. Elaboração própria. 

 

No primeiro gráfico, nota-se um elevadíssimo número de emendas igual a zero. Isto é 

explicado pelo grande número de observações possíveis (70 deputados, 645 municípios) em 

contraste com o relativo baixo número de emendas a disposição dos deputados – como se viu, 

25 para o orçamento de 2008. Já no segundo gráfico, no qual são excluídas as observações 

com valores zerados, nota-se uma elevada concentração de emendas em torno de 1 e 2. Ou 

seja, estas informações confirmam retratada a pulverização da distribuição de emendas. 

Assim, o modelo conforme expresso na equação (1) acima teria a variável dependente 

yimt com o número de emendas propostas por cada deputado para cada município, seguindo 

uma distribuição Poisson. 

O principal obstáculo é controlar as idiossincrasias comentadas no modelo anterior, 

que caracterizam as unidades de análise. Para tal, será considerado um modelo em painel 

considerando efeitos fixos para o par deputado-município. Neste caso, a esperança 

condicional do número de emendas é dada por: 
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( ) ( )01 ,,,...,| βimtimimimTimimt xmccxxyE = ,                                              (7) 

 

em que cim é o efeito não observado para o par deputado-município e m( .) é uma função 

paramétrica, sendo que o seu formato é ( )0,exp βimtx .  

Assim como no modelo anterior, define-se nim como ∑ =
≡ 3

1t imtim yn . Desta forma, a 

distribuição do parâmetro yimt condicional a nim, xim e cim equivale a uma distribuição 

multinomial da seguinte forma: 

 

( ) ( ){ }0301 ,,...,,, ββ imimim xpxpnlMultinomia ,                                        (8) 

 

onde ( ) ( ) ( )[ ]∑ =
≡ 3

10 ,/,,
r imrimtimt xmxmxp βββ . 

Como a distribuição de yimt não depende de cim, β pode ser estimado utilizando as 

técnicas condicionais de máximo-verossimilhança e não é preciso estabelecer nenhuma 

hipótese a respeito do termo cim. Aquele parâmetro a ser estimado é conhecido como 

estimador de Poisson com efeitos fixos. 

Este modelo permite que a interpretação dos parâmetros seja feita a partir da 

consideração que 
( )[ ]
j

j x

xyE

∂
∂= |logβ . Ou seja, para pequenas variações de xj, o percentual de 

variação da E(y|x) é aproximadamente ( ) jj x∆β100  e, no caso em que x seja medido a partir 

de seu logaritmo, o parâmetro β  será equivalente à elasticidade de tal variável. Os resultados 

estão apresentados no próximo tópico. 

3.5.2.1. Resultados 

A tabela 3.9 abaixo mostra os resultados do modelo. Assim como no caso anterior, a 

mesma seqüência de controles foi trabalhada aqui.  

O primeiro resultado importante a se destacar, diferente do modelo anterior, é que o 

nível de votos é positivo e significativo para nove dos dez conjuntos de controle, com a 

mesma exceção do modelo anterior. Ou seja, para cada 1% de aumento na quantidade de 

votos recebidos por um deputado em determinada cidade, aumenta o número de emendas por 

aquele deputado naquela mesma cidade em cerca de 5%. As variáveis dpref2 e dg continuam 

significativas e com os mesmos sinais anteriores. Já o QL e o G perdem a força apresentada 
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anteriormente no conjunto de modelos, ainda que os sinais permaneçam os mesmos quando as 

variáveis apresentam significância estatística: para o QL, aumentando o número de emendas, 

para o índice G, diminuindo. Por sua vez, o número de votos na legenda, neste caso, é 

significativo apenas no último conjunto de controles, mas mantém o sinal negativo. 

 

Tabela 3.9 – Incentivos para o número de emendas por deputado por município 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

logv 0.048*** 0.049*** 0.049*** 0.044*** 0.051*** 0.043*** 0.062*** 0.050*** 0.059*** -0.079***
(0.013) (0.013) (0.013) (0.014) (0.015) (0.016) (0.015) (0.015) (0.015) (0.018)

logvlgda -0.029 -0.026 -0.034* -0.026 -0.010 -0.017 0.000 -0.015 -0.009 -0.061***
(0.019) (0.019) (0.019) (0.019) (0.019) (0.020) (0.020) (0.020) (0.020) (0.023)

qlt 0.003** 0.003** 0.002* 0.004*** 0.004*** 0.001 0.003** 0.004*** 0.004** 0.004**
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.002)

gt -0.222 -0.228 -0.131 -0.345* -1.675*** -1.120*** -2.052*** -1.632*** -1.996*** -0.674*
(0.187) (0.187) (0.188) (0.191) (0.313) (0.347) (0.330) (0.317) (0.332) (0.396)

tpt -0.197**
(0.082)

ttt -0.411*** -0.383*** -0.335*** -0.315*** -0.207** -0.268*** -0.287*** -0.257*** 0.078
(0.090) (0.091) (0.092) (0.092) (0.099) (0.097) (0.094) (0.098) (0.116)

dpref 0.358***
(0.047)

dpref1 -0.0867* -0.0813* -0.052 -0.076 -0.076 -0.070 0.010
(0.046) (0.047) (0.052) (0.047) (0.047) (0.048) (0.058)

dpref2 0.683*** 0.690*** 0.486*** 0.707*** 0.692*** 0.710*** 0.287***
(0.049) (0.049) (0.053) (0.050) (0.049) (0.050) (0.061)

dg -1.759*** -1.362*** -1.994*** -1.698*** -1.901*** -0.558
(0.344) (0.384) (0.355) (0.348) (0.358) (0.432)

dtent_reel 0.097* -0.074 0.081 0.102* 0.088 -0.008
(0.055) (0.060) (0.057) (0.056) (0.057) (0.068)

dele_prev -0.080** 0.046 -0.001 -0.091** -0.001 0.063
(0.040) (0.044) (0.045) (0.041) (0.045) (0.053)

dano_emenda3 1.377*** 1.315***
(0.043) (0.050)

dano_emenda1 1.150***
(0.052)

dano_emenda2 1.203***
(0.053)

tx_mort_inf 0.228 0.232 0.405
(0.351) (0.352) (0.424)

ocorr_pol 3.34e-06*** 2.73e-06*** 2.83e-06**
(0.000) (0.000) (0.000)

lnpop -1.868*** -2.119*** -0.733*
(0.326) (0.348) (0.418)

salario_rp -0.001** -0.001** 0.0007
(0.000) (0.000) (0.000)

invest_rp -0.0002 -0.0002 -0.0004
(0.000) (0.000) (0.000)

rec_transf_rp 0.0002 0.0005** 0.0000
(0.000) (0.000) (0.000)

desp_orc_rp -0.0001 -0.0002 -0.00001
(0.000) (0.000) (0.000)

Observations 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,088 6,250 6,088 6,088
Number of codes 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620 2,557 2,620 2,557 2,557
Log Likelihood -3,492.40 -3,484.87 -3,455.33 -3,374.73 -2,554.64 -2,083.53 -2,476.90 -2,553.67 -2,471.71 -1,560.07
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
Fonte: TRE-SP, Senado Federal e SEADE. Elaboração própria. 
 

É interessante também notar que o nível de desequilíbrio é significativo para vários 

conjuntos de controles e tem sinal negativo. Para cada 1% de aumento no nível de 

desequilíbrio, o número de emendas reduz em cerca de 35% a depender do conjunto de 

controles. Em conjunto com os resultados anteriores, pode-se inferir que, ainda que o 



 

 139 

desequilíbrio não iniba um deputado de propor uma emenda em determinada cidade, o 

número de emendas propostas será menor de acordo com o nível de desequilíbrio nelas.  

Quanto às variáveis sociais, o tamanho grande da população também desincentiva os 

deputados a propor emendas e, em menor intensidade, pois o resultado não se sustenta para 

todos os controles, o mesmo ocorre para o nível salarial médio per capita. Porém, chama a 

atenção, neste conjunto de variáveis, os resultados significativos apresentados pelas 

ocorrências policiais: quanto maior o nível de ocorrências policiais em um município, mais 

emendas serão propostas ali. Este fator não é tão decisivo na escolha de uma cidade como 

destino de recursos orçamentários, mas, por outro lado, interfere positivamente em sua 

quantidade. 

Por fim, as variáveis fiscais novamente não apresentam coeficientes estatisticamente 

significativos. Tais variáveis não demonstram ser importantes nas escolhas feitas pelos 

deputados paulistas, seja em relação à probabilidade de propor uma emenda, seja na 

quantidade destinada para cada cidade. 

Seguindo a mesma lógica da especificação anterior, já que a dummy referente ao 

partido do prefeito nos três últimos anos de mandato foi significativa com todos os conjuntos 

de controles utilizados e o impacto das dummies de ano se manteve, aqui também foi 

analisada as variações para os cinco grandes partidos e analisada a influência dos diferentes 

momentos ao longo do mandato. A tabela 3.10 mostra os resultados para a análise quanto aos 

partidos e a tabela 3.11, para as variáveis de tempo. Mais uma vez, cabe relembrar que apenas 

algumas especificações foram utilizadas no primeiro caso. 

Novamente, os partidos em conjunto parecem propor mais emendas nas cidades em 

que o prefeito é do mesmo partido, mas apenas para aquele que é eleito durante o mandato do 

deputado.  Todos os partidos parecem se comportar da mesma maneira e as variáveis mantêm 

a significância e os sinais anteriores encontrados. O curioso é que tal resultado perde 

importância no caso do PP justamente no ano em que a eleição para o Legislativo federal se 

repetirá. De qualquer forma, estes cinco grandes partidos continuam a reagir, da mesma 

maneira, com a utilização das emendas, frente aos incentivos eleitorais. 

 

 

 

 

 

 



 

 140 

Tabela 3.10 – Importância dos partidos para o número de emendas propostas 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

logv 0.034** 0.050*** -0.038** 0.014 0.036** 0.129***
(0.014) (0.015) (0.016) (0.016) (0.016) (0.016)

logvlgda -0.026 -0.016 -0.047** -0.018 -0.019 -0.004
(0.019) (0.019) (0.020) (0.021) (0.021) (0.020)

qlt 0.006*** 0.005*** 0.008*** 0.004** 0.002 -0.0002
(0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

gt -1.632*** -1.737*** -1.215*** -1.343*** -1.138*** -1.574***
(0.307) (0.316) (0.329) (0.343) (0.350) (0.339)

ttt -0.249*** -0.246*** -0.079 -0.153 -0.128 -0.390***
(0.093) (0.094) (0.098) (0.102) (0.101) (0.100)

dpt1 -0.248** -0.216** -0.162 -0.073 -0.136 -0.208*
(0.099) (0.099) (0.105) (0.111) (0.111) (0.106)

ddem1 -0.167 -0.183 -0.250 0.075 0.058 -0.226
(0.152) (0.153) (0.159) (0.169) (0.165) (0.160)

dpmdb1 -0.011 -0.013 0.016 -0.026 -0.169* -0.110
(0.093) (0.093) (0.096) (0.100) (0.102) (0.099)

dpsdb1 0.085 0.102 -0.036 0.160 0.208* -0.080
(0.097) (0.097) (0.100) (0.105) (0.106) (0.104)

dpp1 0.021 0.020 -0.052 0.297* -0.260 -0.124
(0.145) (0.146) (0.147) (0.160) (0.168) (0.154)

dpt2 1.114*** 1.140*** 1.117*** 0.704*** 0.936*** 0.900***
(0.111) (0.112) (0.115) (0.124) (0.122) (0.118)

ddem2 0.601*** 0.586*** 0.817*** 0.387* 0.487** 0.547***
(0.193) (0.195) (0.205) (0.208) (0.210) (0.203)

dpmdb2 0.600*** 0.583*** 0.840*** 0.239* 0.271* 0.380***
(0.127) (0.127) (0.132) (0.141) (0.139) (0.134)

dpsdb2 0.757*** 0.765*** 0.809*** 0.403*** 0.425*** 0.533***
(0.091) (0.091) (0.094) (0.100) (0.099) (0.097)

dpp2 0.383** 0.380** 0.284* 0.419** 0.126 0.602***
(0.153) (0.154) (0.159) (0.171) (0.166) (0.162)

dg -1.839*** -1.874*** -1.119*** -1.408*** -1.366*** -1.788***
(0.335) (0.346) (0.362) (0.378) (0.385) (0.370)

dele_prev -0.089** -0.128*** -0.121*** 0.032 -0.064
(0.041) (0.043) (0.044) (0.044) (0.043)

dtent_reel 0.0932* 0.175*** 0.070 -0.073 -0.098
(0.056) (0.059) (0.061) (0.060) (0.060)

dano_emenda1 1.080***
(0.045)

dano_emenda2 1.547***
(0.048)

dano_emenda3 1.385***
(0.044)

dano_emenda4 1.272***
(0.044)

Observations 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250
R-squared -3,349.71 -3,345.03 -3,024.48 -2,693.14 -2,750.98 -2,872.85
Number of codes 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
Fonte: TRE-SP, Senado Federal e SEADE. Elaboração própria. 
 

A tabela 3.11 demonstra o comportamento dos deputados para cada ano do mandato 

com relação a quantidade de emendas propostas. 

A primeira observação é com relação à repetição do sinal negativo para o coeficiente 

dos votos no primeiro ano de mandato dos deputados. Apesar disto, esta variável apresenta 

sinais positivos para todos os demais anos. Ou seja, no primeiro ano de mandato, a 
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intensidade na proposição de emendas não segue o número de votos recebidos por cada 

deputado; mas, para os demais anos, o número de votos em termos absolutos influencia 

decisivamente a quantidade de emendas que será encaminhada a uma determinada cidade por 

determinado deputado.  

 

Tabela 3.11 – Importância dos anos de mandato para o número de emendas propostas 
(1) (2) (3) (4)

logv -0.034** 0.028* 0.044*** 0.134***
(0.016) (0.016) (0.016) (0.016)

logvlgda -0.032 -0.010 -0.028 -0.004
(0.021) (0.022) (0.021) (0.021)

qlt 0.007*** 0.002 0.001 -0.001
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

gt -1.653*** -1.667*** -1.240*** -1.716***
(0.346) (0.360) (0.365) (0.357)

ttt -0.146 -0.222** -0.061 -0.338***
(0.103) (0.107) (0.105) (0.104)

dpref1 -0.138*** 0.071 -0.038 -0.119**
(0.050) (0.052) (0.053) (0.051)

dpref2 0.763*** 0.405*** 0.505*** 0.615***
(0.052) (0.056) (0.054) (0.054)

dg -1.273*** -1.597*** -1.359*** -1.726***
(0.372) (0.389) (0.398) (0.382)

dtent_reel 0.185*** 0.035 -0.062 -0.091
(0.060) (0.062) (0.062) (0.061)

dele_prev -0.029 -0.0001 0.061 -0.025
(0.047) (0.049) (0.049) (0.048)

dano_emenda1 1.075***
(0.045)

dano_emenda2 1.539***
(0.048)

dano_emenda3 1.372***
-0.044

dano_emenda4 1.262***
(0.045)

tx_mort_inf 0.106 0.281 0.384 0.273
(0.366) (0.384) (0.380) (0.379)

ocorr_pol 2.36e-06** 6.09E-07 4.78e-06*** 3.69e-06***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

lnpop -1.865*** -2.265*** -0.877** -1.140***
(0.365) (0.376) (0.378) (0.379)

salario_rp -3.07E-04 -3.15E-04 -4.25E-04 -0.001**
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

invest_rp -0.0006 0.0001 -0.0002 -0.0005
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

rec_transf_rp 1.59E-04 2.34E-04 0.0006** 2.95E-04
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

desp_orc_rp 9.52E-05 -2.42E-04 -1.92E-04 9.24E-05
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Observations 6,088 6,088 6,088 6,088
Log likelihood -2,260.24 -1,994.40 -2,026.70 -2,109.73
Number of codes 2,557 2,557 2,557 2,557
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
Fonte: TRE-SP, Senado Federal e SEADE. Elaboração própria. 
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É a concentração relativa de votos, medida pelo QL, que importa como fator decisivo 

para a quantidade de emendas propostas no primeiro ano de mandato, perdendo significância 

nos demais anos. Também a indicação do prefeito do mandato anterior, novamente, apresenta 

sinal negativo para o primeiro ano, mas desta vez também apresenta sinal negativo para o 

último ano. Estes resultados sugerem que os deputados focam pela expansão da influência, 

inclusive partidária, privilegiando áreas com menor prestígio seu ou de seu partido. 

Cabe também a observação de que a variável de ocorrência policial perde o significado 

no segundo ano do mandato. Este fato sugere que, do ponto de vista dos deputados, há, neste 

momento, preocupações com outros fatores. Além disto, no terceiro ano de mandato, as 

receitas de transferência novamente passam a ter importância. 

Assim, o ciclo temporal sugerido pelas probabilidades na proposição de emendas se 

mantém aqui, com algumas novas qualificações. No primeiro ano, a desconcentração 

procurada acontece com a utilização de poucas emendas, mas que respondem ao número de 

ocorrências policiais. Os deputados que tentarão a reeleição no próximo pleito tendem a 

propor mais emendas por município do que os demais. No segundo ano, a reclamação do 

crédito continua a ser o foco, indicada pela redução no coeficiente do tamanho da população. 

No terceiro ano, novamente, o foco sob o tamanho da cidade perde importância e a receita de 

transferência passa ser importante. Por fim, no quarto ano, a busca para deixar a sua marca 

responde fortemente ao número de votos, mas, ainda que cidades cujo antigo prefeito seja do 

seu partido recebam emendas, estas serão destino de poucas. 

3.6. Comentários Gerais 

Este capítulo teve como objetivo mostrar as influências nas decisões individuais na 

proposição de emendas pelos deputados federais por São Paulo para as eleições entre 1994 e 

2002. Dentre os resultados mais significativos, podem ser citados como variáveis importantes 

o nível de concentração de votos, tanto o geral, medido pelo índice G, quanto o específico, o 

medido pelo índice QL, o partido do prefeito de cada cidade e a variação do nível de 

concentração eleitoral. Estes resultados denotam a preocupação em ampliar a base de 

influência do deputado, buscando votos em regiões não só em que seus votos sejam maiores 

em número do que o esperado, mas em que o crédito possa ser mais fácil reclamado.  

Estes resultados alteram em parte a interpretação tradicional com relação ao 

comportamento parlamentar como decorrência dos incentivos do sistema eleitoral. A 

estratégia média dos deputados é buscar a desconcentração eleitoral e não apenas atender as 

regiões em que sua votação é elevada com benefícios particulares. A utilização dos prefeitos 
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como aliados parece ser uma alternativa óbvia. Esta aliança pode ser trabalhada entre 

deputados e prefeitos após a eleição daqueles ao longo do primeiro ano de seu mandato. 

Embora seja necessário avaliar mais detalhadamente os casos, os dados gerais sugerem que a 

estratégia de carreira dos deputados se apóia nas alianças com os prefeitos municipais. 

Por outro lado, a insensibilidade das variáveis fiscais municipais em detrimento das 

variáveis sociais, ainda que com efeito fraco, parece ser a tônica das decisões na proposição 

de emendas. Os dados sugerem que apenas o tamanho da população é de fato considerado 

pelos deputados, havendo uma fraca priorização aos municípios mais pobres em termos de 

salário médio, de receitas de transferência e, um pouco mais forte, de ocorrência policial. 

Novamente, é reforçada a interpretação de que a maior possibilidade de reclamação do crédito 

pela obra determina as escolhas orçamentárias, ainda que exista uma possibilidade de que 

preferências sobre obras públicas sejam relevantes. Esta última alternativa não parece ser 

muito provável, já que as variáveis sociais consideradas não se mostraram significativas. As 

ocorrências policiais podem indicar uma tentativa de atender a anseios da população quanto a 

tipos de políticas públicas, como investimento em segurança, por exemplo. Mas cidades 

pequenas aumentam a visibilidade das obras e parecem, por isso, ter a preferência dos 

parlamentares em suas escolhas. 

Com relação às intensidades das preferências dos deputados para a proposição de 

emendas, as variáveis de concentração G e sua variação continuam a indicar a sua influência 

negativa sobre a decisão de alocação de emendas. Se quanto mais concentrado o candidato, 

menor a probabilidade de ele propor uma emenda em uma determinada cidade em que é 

concentrado, o deputado também busca propor emendas em maior quantidade em cidades 

com a intenção de desconcentrar sua votação. 

Chama atenção a importância desta vez para o número de votos recebidos em lugar da 

variável de concentração relativa. Este resultado, em conjunto com as informações anteriores, 

sugere que a probabilidade de colocar uma emenda em uma cidade é maior quando o número 

de votos ali é maior do que o esperado, mas o município receberá mais emendas quanto maior 

for o número de votos em termos absolutos. Já a variável sobre o partido do prefeito continua 

positiva, indicando sua importância, inclusive, quanto à intensidade de proposições. 

Dentre as variáveis sociais e fiscais, a população se mantém significante e com o 

mesmo sinal: quanto maior a população, menor o número de emendas destinadas àquela 

localidade. Além deste, chama atenção a importância das ocorrências policiais como fator 

decisório com relação ao número de emendas destinadas. As demais variáveis mostram pouca 

ou nenhuma relevância. 
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Sobre a importância dos partidos, é interessante notar que os participantes dos grandes 

partidos do estado levam em conta o partido dos prefeitos de maneira semelhante. Salvo uma 

ou outra observação, no geral com relação aos prefeitos do primeiro mandato, os deputados 

consideram como um fator positivo para destinar uma emenda o fato de o prefeito ser de seu 

partido. No que diz respeito à intensidade das preferências dos deputados, medida pelo 

número de emendas propostas para cada localidade, a mesma análise se repete.  

É importante ressaltar que o número de votos recebidos pela legenda do partido em 

cada cidade por diversas vezes é não significativo, mas quando o é apresenta sinal negativo 

nas duas especificações testadas. Esta observação é importante porque, ainda que exista o 

vínculo entre deputados e prefeitos conforme apresentado acima, sugere que os deputados 

parecem não atribuir importância a qualquer vínculo que poderia existir entre os eleitores e 

seu partido. Aliás, muito pelo contrário, nas poucas evidências de que deputados consideram 

tais aspectos, eles os desvalorizam, tanto com relação à probabilidade de proposição de 

emendas, quanto à sua intensidade. Esta observação ganha importância no sentido de 

qualificar a relação que se estabelece entre prefeitos e deputados. O partido possui relevância 

na troca entre estes dois representantes, mas estes parecem não enxergar valor na própria sigla 

que representam ou em eventuais identificações partidárias manifestadas pelo eleitorado. Se 

por um lado, parece haver conveniência na relação que se estabelece entre estes dois 

representantes do eleitorado, por outro, sugerem uma atuação organizada sob determinada 

sigla partidária que lhe atribui algum significado.  

Os dados sugerem a formação de um ciclo de proposição de atuação parlamentar na 

proposição de emendas. Em suma, no primeiro ano, a atuação foca principalmente na 

desconcentração eleitoral; no segundo, na viabilização do candidato para o próximo pleito; no 

terceiro, o foco passa à eleição para o legislativo federal; e, no quarto ano, o foco parece se 

deslocar para a consolidação de seu nome frente ao eleitorado que o elegeu e à influências 

políticas de seu partido, através dos prefeitos. Estes resultados trazem à tona novas 

características do funcionamento do sistema político brasileiro, exigindo mais avanços para 

aumentar a sua compreensão. 
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Considerações Finais 

O presente trabalho procurou agregar novas informações ao debate sobre o 

funcionamento do sistema político brasileiro com relação a atuação dos deputados federais e a 

sua reação ao sistema de incentivos provenientes das regras eleitorais vigentes. Os resultados 

encontrados aqui, para o caso paulista, sugerem que os incentivos provenientes destas regras 

não resultam nas situações propostas pelos autores que afirmam haver relacionamento pessoal 

tão estreito entre políticos e eleitores como padrão de funcionamento do sistema político 

nacional. Por outro lado, os resultados também parecem estender, ao menos parcialmente, a 

participação no Congresso, controlada pelo partido, para a arena eleitoral, se opondo à 

interpretação de que haveria um sistema misto de incentivos no sistema político brasileiro 

entre a atuação legislativa e eleitoral. Os incentivos eleitorais não parecem gerar um 

comportamento independente por parte dos deputados de forma a negligenciar a influência 

dos partidos e de outros agentes políticos em suas decisões. 

Em primeiro lugar, cabe destacar que a utilização de indicadores adequados para 

medir a concentração eleitoral mostra que os deputados eleitos pelo estado de São Paulo não 

recebem votações espacialmente concentradas. Ainda que os mesmos indicadores 

demonstrem que o aspecto regional é importante, já que os QLs, em alguns casos, mostram 

resultados elevados em cidades vizinhas e afetam a proposição orçamentária positivamente, o 

número de municípios nos quais os deputados buscavam votos não é baixo a ponto de 

caracterizá-lo como concentrado pelo índice G. Ou seja, apesar de os deputados buscarem 

destaque em regiões definidas no estado, estes não recebem em geral votações concentradas 

em termos municipais. A interpretação corrente de que há concentração de votos pode estar 

baseada em grandes agrupamentos de cidades, como os resultados para as Regiões 

Administrativas sugeriram. Porém, o índice G para os municípios mostra que não se pode 

falar em concentração espacial. 

Além disto, deve-se ressaltar a maior probabilidade de êxito nas eleições para os 

deputados que obtiveram valores baixos para o índice G, ou seja, cujas votações são dispersas 

espacialmente. Este resultado está de acordo com o próprio comportamento dos parlamentares 

quanto à escolha da localização que receberá uma emenda orçamentária. Os deputados 

decidem sobre o destino de suas emendas com o objetivo de tornarem-se mais conhecidos em 

maior número de cidades, desconcentrando sua votação em pleitos futuros. A percepção de 

que o cargo pode contribuir para a descentralização e o conseqüente favorecimento político do 

deputado está presente em suas escolhas a cerca do orçamento público federal. 
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Estas duas constatações, baixa concentração e objetivo de desconcentração regional de 

votos, afetam a interpretação sobre o surgimento de redutos eleitorais estáveis. Os deputados 

parecem se preocupar com suas carreiras políticas, o que parece ser razoável. Para construí-la, 

baseia-se em laços que estabelece com o eleitorado, o que também parece natural. O ponto 

central é que este eleitorado não está espacialmente tão concentrado como se afirmava, nem 

resume a estratégia de ação do deputado à formação de um vínculo clientelista com este 

grupo. O deputado, pelo contrário, busca espraiar sua imagem frente ao eleitorado e as 

emendas são instrumentos nesta estratégia de carreira. 

Outro ponto relevante é que o índice de desequilíbrio em uma mesma cidade varia ao 

longo do tempo entre as eleições, o que, no segundo capítulo, serviu de base para o 

questionamento da existência da dominância regional dos deputados. Tal questionamento 

surgido com a análise dos indicadores em eleições consecutivas, e confirmado pela análise 

detalhada das cidades que apresentaram desequilíbrio nas mesmas eleições, sugere que a 

interpretação de que os deputados buscam votos para a reeleição nas mesmas cidades, 

formando um reduto eleitoral informal definido, não se mostra correta para o caso de São 

Paulo. Em vários casos, as cidades não votavam repetidamente nos mesmos políticos em 

eleições para o Legislativo federal. A análise construída aqui indica que, se observada sob um 

ponto de vista dinâmico, em eleições sucessivas, a formação de redutos eleitorais nos quais o 

deputado exerce sua dominância não encontra evidências concretas. A simples afirmação de 

que os incentivos eleitorais conduzem ao surgimento de políticos dominantes parece carecer 

de embasamento empírico. 

Esta constatação permitiu que se testasse a hipótese de que as eleições para prefeito 

também fossem observadas pelos deputados de forma geral como relevante para sua estratégia 

de carreira, o que se mostrou significativo para os principais partidos do estado. A seqüência 

de eleições municipais para o Legislativo federal e para o Executivo municipal não pode ser 

vista como eventos completamente dissociados entre si. Os políticos consideram tais 

circunstâncias em suas escolhas de carreira e possuem incentivos para este comportamento. 

Tais eventos ficaram evidentes quando são considerados os resultados do capítulo 3. Os 

coeficientes para as variáveis referentes ao partido do prefeito mostraram-se sempre 

significativos, notadamente aqueles que se referiam ao prefeito que foi eleito durante o 

mandato do deputado, para todos os cinco grandes partidos do estado. 

Este conjunto de evidências favorece a argumentação de que os partidos possuem 

algum papel no cenário político brasileiro. Por um lado, as eleições para prefeito e para 

deputado federal estão relacionadas através dos partidos. No capítulo dois deste trabalho 
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ficam claras as evidências de que as eleições influenciam-se mutuamente, levando em conta o 

aspecto partidário. Por outro, a relação entre deputados e prefeitos se estende durante o 

mandato no Legislativo, chegando ao ponto de afetar o comportamento dos parlamentares nas 

suas escolhas quanto a alocação de emendas. Aparentemente há ganhos mútuos em tal 

vínculo: os deputados conseguem reclamar créditos por suas obras, enquanto os prefeitos 

também se aproveitam, provavelmente contribuindo com as campanhas destes deputados. É 

claro que, como tais relações foram encontradas para alguns dos principais partidos do estado 

individualmente, não é possível afirmar que todos os principais partidos de cada estado se 

comportam da mesma maneira. Porém, as evidências estão de acordo com os trabalhos que 

identificam a atuação partidária no nível estadual.  

Há certamente conveniência neste comportamento dos políticos analisados. É uma 

situação de potencial ganho para ambos, já que podem dividir os créditos pelas obras 

públicas. Novamente, cabe ressaltar que isto acontece sob a sigla de um partido ou de 

coalizões de governo. Os dados indicam que dificilmente se verificará tais acordos entre 

políticos de partidos diferentes, ainda que alguns coeficientes entre partidos criem esta 

possibilidade. Mas esta não seria a regra, até porque, em diversos casos, os coeficientes de 

influência da elevada eleição para deputados de um partido indicavam serem reduzidas as 

chances de eleição de prefeitos de outros partidos. A relação se dá dentro de um mesmo 

partido e os deputados se utilizam deste aspecto em sua estratégia. 

Por outro lado, é importante qualificar que apesar de tais resultados, a não 

significância ou os sinais negativos dos coeficientes para os votos de legenda com relação à 

probabilidade para a proposição de emendas implicam em que os deputados não são 

totalmente guiados por eventuais vínculos partidários que existam entre as siglas e o 

eleitorado. A importância do partido em suas decisões parece se dar em outro nível de 

discussões, envolvendo mais as relações internas ao partido, através dos vínculos entre 

candidatos a cada um dos cargos, do que a relação entre este grupo e sua identificação quanto 

aos eleitores. Assim, o que os dados parecem mostrar é que não se pode dizer que os partidos 

não possuem nenhuma influência no sistema ou que esta seja fraca, mas esta relevância não 

passa por questões programáticas. Ao menos no nível estadual, os partidos parecem 

organizar-se de maneira a aproveitar possíveis vantagens de se submeterem a uma mesma 

organização, mas esta não se estende ao poder da legenda frente o eleitorado. O partido parece 

fornecer guarida aos interesses dos indivíduos, fato que não pode ser desprezado como 

formador de características partidárias particulares. Entender a relação entre a dinâmica 
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estadual e federal com relação à formação de alguma identidade partidária ou de controle 

nacional do partido, a partir de um dos estados da federação, é, assim, necessária.  

Sobre as decisões de alocação de emendas orçamentárias especificamente, é 

importante ressaltar que o número de votos recebidos pelo deputado em termos absolutos 

influência o número de emendas que a cidade receberá, mas não a probabilidade de receber 

uma emenda. Esta responde mais sensivelmente ao número elevado de votos relativos, 

medido pelo QL. O resultado observado aqui é significativo no sentido de, mais uma vez, se 

opor à interpretação tradicional sobre o funcionamento do sistema político brasileiro. O 

número de votos em termos absolutos não é o principal motivador da proposição de emendas, 

mas, sim, seu número relativo. Esta combinação de resultados sugere que os deputados 

paulistas tendem a dividir suas emendas de acordo com o número relativo de votos recebidos 

em cada uma, premiando dentre estas aquelas em que o número de votos é maior em termos 

absolutos. Aliado ao fato de que o número de emendas propostas é inversamente proporcional 

ao número de habitantes de cada cidade, pode-se dizer que as emendas serão ainda destinadas 

em maior número a cidades em que o crédito possa ser reclamado mais facilmente.  

De outra parte, os deputados paulistas parecem considerar parcialmente questões 

sociais em suas escolhas. Populações menores, baixo salário per capita e ocorrências policiais 

são variáveis importantes, principalmente quanto ao número de emendas propostas, mas 

parecem ser secundárias com relação as suas escolhas. Estas parecem responder mais às 

próprias questões políticas. Retomando o argumento inicial deste trabalho sobre carreira 

política, esta parece ser o principal guia das decisões tomadas pelos deputados. Uma 

verificação mais aprofundada sobre a importância destes aspectos sociais ainda está em aberto 

e merece atenção. 

No geral, estes apontamentos aprofundam a compreensão sobre como os incentivos do 

sistema eleitoral são percebidos pelos deputados federais. Contudo, apontar alguns outros 

desdobramentos dos resultados encontrados aqui é necessário e indicar algumas limitações. A 

limitação mais importante recai no fato de que a análise elaborada aqui foi realizada para um 

único estado da federação. Ainda que São Paulo se caracterize como um caso extremo da 

personalização do voto, parte dos resultados pode se alterar, notadamente os indicadores de 

concentração eleitoral em outros estados, parcialmente em razão de um número menor de 

municípios. Assim, o primeiro trabalho é verificar os níveis de concentração de votos para a 

federação como um todo. A utilização de diferentes níveis de agregação, como zonas 

eleitorais, por exemplo, ajudarão a entender tais fatores. O que se espera é a manutenção dos 

incentivos para a redução da concentração espacial para qualquer dos estados da federação. 
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Estes resultados se mostraram como objetivo a ser buscado pelos deputados paulistas. Neste 

sentido, as emendas seriam instrumentos utilizados com este propósito e tal comportamento 

deve se repetir em outros estados.  

A replicação da análise sobre dominância para outros estados também é um trabalho 

que merece ser realizado. Os dados encontrados aqui já contestam a argumentação de que tal 

conceito possa ser aplicado como regra geral para o funcionamento do sistema brasileiro. O 

fato de não observarmos tal fator em São Paulo enfraquece a utilização deste conceito 

universalmente. Porém, em alguns outros estados, o nível de influência política pode ser mais 

duradouro e, assim, podem ser identificados políticos que apresentem hegemonia nas eleições 

para deputado federal também. Avaliar o nível de influência política nos outros estados é 

importante para a compreensão de se a dinâmica apresentada em São Paulo se repete nos 

demais entes da federação.  

Além disto, mesmo ainda para o caso paulista, é necessário o aprofundamento da 

análise iniciada aqui. Por um lado, investigar mais detalhadamente a relação entre as eleições 

para prefeito e deputado federal, principalmente traçando as carreiras dos indivíduos que saem 

de uma posição para a outra ajudará significativamente a compreender a forma pela qual estas 

eleições se mostram correlacionadas. Por outro, a inclusão das eleições para deputado 

estadual no cenário construído aqui também se mostra necessário, pois este é um terceiro 

político com interesses locais que está presente dentro deste cenário. Os dados trabalhados 

aqui sugerem que o deputado federal vê de fato sua posição como circunstancial. Ele não 

concorre sucessivamente ao mesmo cargo constituindo uma longa carreira na Câmara. É 

preciso verificar quais são as carreiras políticas traçadas pelos políticos que ocupam o cargo 

de deputado federal, antes e depois de ocupar o cargo. A literatura aponta que há muita 

rotatividade e esta se refletiu nos dados tratados aqui. Esta constatação evidencia a 

necessidade de checar se os deputados federais que concorrem a outros cargos baseiam-se nas 

mesmas cidades e também como aqueles que almejam concorrer ao posto de deputado federal 

lidam com suas bases eleitorais. As emendas parecem ser um instrumento, mas não é único e 

sua abrangência é limitada. 

Sobre a proposição orçamentária, diversas pesquisas devem ser realizadas. A primeira 

é o desmembramento das emendas por área de atendimento. Isto pode também conduzir para 

resultados mais qualificados sobre a compreensão do funcionamento do sistema. A 

probabilidade de propor emendas foi construída a partir da hipótese de que todas as emendas 

são idênticas em sua capacidade de influenciar o eleitorado e, assim, de ser direcionada para 

determinados municípios. Não se sabe se emendas que, por exemplo, direcionem recursos 



 

 150 

para a construção de um hospital sejam incentivadas pelas mesmas forças daquelas emendas 

que buscam aumentar a verba para programas assistencialistas ou que aumentem os salários 

dos professores. Uma segunda pesquisa necessária é a averiguação de causa inversa: quantos 

votos são originados com a execução de uma emenda orçamentária. À luz do detalhamento 

orçamentário apontado, será possível entender como o eleitorado reage às escolhas 

orçamentárias dos deputados. Nesta mesma linha, é necessário trabalhar também de que 

forma o sucesso eleitoral está vinculado à proposição e execução de emendas. Com os 

indicadores mais precisos para se avaliar os resultados eleitorais, é possível averiguar como as 

escolhas de proposição de emendas em relação aos padrões de concentração de votos afetaram 

o sucesso eleitoral de determinado deputado. Por fim, deve-se verificar se o ciclo temporal de 

utilização de emendas se repete para deputados provenientes de outros estados da federação. 

Características particulares dos estados podem conduzir a um ciclo com motivações distintas 

daquelas observadas para o caso de São Paulo. Sem dúvidas, merecem ser investigadas. 

Com isto, espera-se que o trabalho tenha contribuído com um debate que é relevante 

para a compreensão do funcionamento do sistema político brasileiro e de sua influência sobre 

a capacidade da intervenção do Estado sobre a realidade sócio-econômica nacional, possível 

através da utilização do orçamento público federal. 
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Apêndice 1 – Mapas com os QLs dos Deputados Eleitos em 2002 
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Apêndice 2 – Relação dos Índices de Concentração de Deputados Eleitos para mais de 
um mandato 

(continua)
G_Região Administrativa

Deputados 1994 1998 2002 2006
Alberto Goldman 0.039 0.033 0.021
Aloysio Nunes Ferreira Filho 0.145 0.476 0.425
Andre Franco Montoro 0.003 0.007
Angela Moraes Guadagnin 1.424 1.078
Antonio Adolpho Lobbe Neto 0.765 0.967
Antonio Carlos de Mendes Thame 0.244 0.364
Antonio Carlos Pannunzio 1.478 1.279 1.065 0.922
Antonio Delfim Netto 0.091 0.066 0.042
Antonio Henrique Bitencourt Cunha Bueno 0.067 0.042
Antonio Kandir 0.125 0.059
Antonio Palocci Filho 1.082 0.042
Arlindo Chignalia Junior 0.059 0.093 0.086 0.007
Arnaldo de Abreu Madeira 0.165 0.046 0.136
Arnaldo Faria de Sa 0.153 0.196 0.128 0.144
Ary Kara Jose 1.082 0.923
Carlos Fernando Zuppo Franco 0.361 0.073
Carlos Henrique Focesi Sampaio 0.743 0.885
Celso Augusto Daniel 0.389 0.141
Celso Ubirajara Russomanno 0.102 0.095 0.050
Devanir Ribeiro 0.273 0.152
Dimas Eduardo Ramalho 0.567 0.980
Duilio Pisaneschi 0.273 0.249
Edson Edinho Coelho Araujo 0.704 1.186
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho 0.279 0.280
Eneas Ferreira Carneiro 0.024 0.001
Etivaldo Vadao Gomes 0.891 0.626 0.411 0.546
Eustaquio Luciano Zica 0.890 0.490
Evilasio Cavalcante de Farias 0.383 0.210
Francisco Marcelo Ortiz Filho 1.084 1.382
Gilberto Kassab 0.023 0.024
Helio de Oliveira Santos 0.635 0.482
Iara Bernardi 1.340 1.011
Ivan Valente 0.150 0.066 0.101
Jair Antonio Meneguelli 0.145 0.152
Joao Herrmann Neto 0.551 0.238
Joao Paulo Cunha 0.301 0.348 0.142 0.111
Jorge Maluly Netto 0.588 0.249
Jorge Tadeu Mudalen 0.129 0.105 0.024
Jose Aldo Rebelo Figueiredo 0.103 0.074 0.030 0.023
Jose Anibal Peres de Pontes 0.148 0.061 0.098
Jose Aristodemo Pinotti 0.034 0.151 0.229
Jose Dirceu de Oliveira E Silva 0.078 0.013
Jose Eduardo Martins Cardozo 0.172 0.118
Jose Genoino Neto 0.079 0.093 0.079  
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(continua)
G_Região Administrativa

Deputados 1994 1998 2002 2006
Jose Machado 0.933 1.175
Jose Masci de Abreu 0.347 0.158
Jose Mentor Guilherme de Mello Netto 0.074 0.066
Julio Francisco Semeghini Neto 0.362 0.305 0.484
Luiz Antonio de Medeiros Neto 0.279 0.147
Luiz Antonio Fleury Filho 0.021 0.014
Luiz Carlos da Silva 0.345 0.247
Luiz Carlos dos Santos 0.054 0.029
Luiz Eduardo Rodrigues Greenhalgh 0.199 0.016
Luiza Erundina de Sousa 0.296 0.227 0.284
Marcelo Fortes Barbieri 1.479 0.961
Michel Miguel Elias Temer Lulia 0.047 0.037 0.036 0.131
Milton Antonio Casquel Monti 0.448 0.449 0.684
Nelson Marquezelli 0.522 0.314 0.242 0.389
Paulo Cesar de Oliveira Lima 0.981 0.738
Paulo Cesar Marques de Velasco 0.156 0.104
Paulo Roberto Gomes Mansur 1.347 1.196
Regis Fernandes de Oliveira 0.124 0.106
Ricardo Jose Ribeiro Berzoini 0.117 0.070 0.096
Ricardo Nagib Izar 0.048 0.029 0.014 0.013
Robson Tuma 0.120 0.076 0.037
Rubeneuton Oliveira Lima 0.213 0.055
Salvador Zimbaldi Filho 0.087 0.075 0.065
Silvio Franca Torres 0.833 0.603
Telma Sandra Augusto de Souza 0.923 1.352 1.022
Valdemar Corauci Sobrinho 0.730 0.636 0.596
Valdemar Costa Neto 0.202 0.115 0.061 0.034
Vandeval Lima dos Santos 0.079 0.072
Vicente Fernandes Cascione 1.510 1.104
Vicente Paulo da Silva 0.132 0.154
Wagner Amaral Salustiano 0.168 0.053
Walter Meyer Feldman 0.142 0.348
Zulaie Cobra Ribeiro 0.178 0.051

Média dos Eleitos 0.415 0.355 0.266 0.400
Desvio Padrão 0.446 0.396 0.311 0.441  
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(continua)
G_Município

Deputados 1994 1998 2002 2006
Alberto Goldman 0.015 0.017 0.020
Aloysio Nunes Ferreira Filho 0.017 0.089 0.116
Andre Franco Montoro 0.005 0.017
Angela Moraes Guadagnin 0.667 0.404
Antonio Adolpho Lobbe Neto 0.388 0.363
Antonio Carlos de Mendes Thame 0.175 0.168
Antonio Carlos Pannunzio 0.747 0.442 0.335 0.131
Antonio Delfim Netto 0.116 0.079 0.064
Antonio Henrique Bitencourt Cunha Bueno 0.010 0.019
Antonio Kandir 0.146 0.088
Antonio Palocci Filho 0.558 0.014
Arlindo Chignalia Junior 0.016 0.029 0.052 0.006
Arnaldo de Abreu Madeira 0.167 0.031 0.020
Arnaldo Faria de Sa 0.160 0.217 0.191 0.133
Ary Kara Jose 0.200 0.140
Carlos Fernando Zuppo Franco 0.867 0.132
Carlos Henrique Focesi Sampaio 0.384 0.290
Celso Augusto Daniel 0.659 0.103
Celso Ubirajara Russomanno 0.063 0.067 0.024
Devanir Ribeiro 0.362 0.127
Dimas Eduardo Ramalho 0.199 0.295
Duilio Pisaneschi 0.399 0.427
Edson Edinho Coelho Araujo 0.094 0.238
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho 0.316 0.320
Eneas Ferreira Carneiro 0.016 0.002
Etivaldo Vadao Gomes 0.123 0.105 0.094 0.115
Eustaquio Luciano Zica 0.462 0.256
Evilasio Cavalcante de Farias 0.359 0.155
Francisco Marcelo Ortiz Filho 0.499 0.384
Gilberto Kassab 0.017 0.037
Helio de Oliveira Santos 0.307 0.249
Iara Bernardi 0.592 0.374
Ivan Valente 0.044 0.014 0.031
Jair Antonio Meneguelli 0.069 0.125
Joao Herrmann Neto 0.417 0.192
Joao Paulo Cunha 0.382 0.348 0.222 0.113
Jorge Maluly Netto 0.132 0.036
Jorge Tadeu Mudalen 0.241 0.144 0.011
Jose Aldo Rebelo Figueiredo 0.091 0.075 0.038 0.007
Jose Anibal Peres de Pontes 0.030 0.019 0.068
Jose Aristodemo Pinotti 0.038 0.140 0.176
Jose Dirceu de Oliveira E Silva 0.042 0.014
Jose Eduardo Martins Cardozo 0.201 0.064
Jose Genoino Neto 0.065 0.066 0.024
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(continua)
G_Município

Deputados 1994 1998 2002 2006
Jose Machado 0.579 0.548
Jose Masci de Abreu 0.209 0.123
Jose Mentor Guilherme de Mello Netto 0.101 0.042
Julio Francisco Semeghini Neto 0.054 0.037 0.036
Luiz Antonio de Medeiros Neto 0.202 0.103
Luiz Antonio Fleury Filho 0.013 0.008
Luiz Carlos da Silva 0.630 0.447
Luiz Carlos dos Santos 0.026 0.019
Luiz Eduardo Rodrigues Greenhalgh 0.087 0.019
Luiza Erundina de Sousa 0.303 0.316 0.311
Marcelo Fortes Barbieri 0.540 0.375
Michel Miguel Elias Temer Lulia 0.010 0.008 0.014 0.041
Milton Antonio Casquel Monti 0.081 0.098 0.111
Nelson Marquezelli 0.177 0.090 0.088 0.096
Paulo Cesar de Oliveira Lima 0.199 0.147
Paulo Cesar Marques de Velasco 0.075 0.051
Paulo Roberto Gomes Mansur 0.286 0.375
Regis Fernandes de Oliveira 0.017 0.012
Ricardo Jose Ribeiro Berzoini 0.136 0.068 0.074
Ricardo Nagib Izar 0.104 0.053 0.014 0.011
Robson Tuma 0.102 0.086 0.040
Rubeneuton Oliveira Lima 0.117 0.024
Salvador Zimbaldi Filho 0.024 0.018 0.019
Silvio Franca Torres 0.235 0.127
Telma Sandra Augusto de Souza 0.343 0.502 0.364
Valdemar Corauci Sobrinho 0.183 0.146 0.168
Valdemar Costa Neto 0.251 0.167 0.139 0.084
Vandeval Lima dos Santos 0.028 0.043
Vicente Fernandes Cascione 0.789 0.433
Vicente Paulo da Silva 0.143 0.180
Wagner Amaral Salustiano 0.034 0.035
Walter Meyer Feldman 0.114 0.249
Zulaie Cobra Ribeiro 0.186 0.077

Média dos Eleitos 0.234 0.188 0.160 0.174
Desvio Padrão 0.240 0.183 0.157 0.201  
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(continua)
G_Zona Eleitoral

Deputados 1994 1998 2002 2006
Alberto Goldman 0.014 0.011 0.011
Aloysio Nunes Ferreira Filho 0.008 0.024 0.027
Andre Franco Montoro 0.002 0.002
Angela Moraes Guadagnin 0.372 0.093
Antonio Adolpho Lobbe Neto 0.167 0.142
Antonio Carlos de Mendes Thame 0.078 0.071
Antonio Carlos Pannunzio 0.121 0.070 0.054 0.026
Antonio Delfim Netto 0.011 0.004 0.005
Antonio Henrique Bitencourt Cunha Bueno 0.006 0.006
Antonio Kandir 0.015 0.010
Antonio Palocci Filho 0.080 0.005
Arlindo Chignalia Junior 0.009 0.021 0.017 0.005
Arnaldo de Abreu Madeira 0.032 0.022 0.021
Arnaldo Faria de Sa 0.020 0.036 0.027 0.022
Ary Kara Jose 0.102 0.044
Carlos Fernando Zuppo Franco 0.115 0.021
Carlos Henrique Focesi Sampaio 0.115 0.044
Celso Augusto Daniel 0.082 0.004
Celso Ubirajara Russomanno 0.003 0.003 0.001
Devanir Ribeiro 0.053 0.039
Dimas Eduardo Ramalho 0.073 0.107
Duilio Pisaneschi 0.052 0.052
Edson Edinho Coelho Araujo 0.020 0.050
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho 0.030 0.029
Eneas Ferreira Carneiro 0.001 0.000
Etivaldo Vadao Gomes 0.025 0.018 0.018 0.029
Eustaquio Luciano Zica 0.126 0.078
Evilasio Cavalcante de Farias 0.178 0.097
Francisco Marcelo Ortiz Filho 0.223 0.156
Gilberto Kassab 0.013 0.011
Helio de Oliveira Santos 0.079 0.073
Iara Bernardi 0.098 0.072
Ivan Valente 0.018 0.008 0.005
Jair Antonio Meneguelli 0.026 0.041
Joao Herrmann Neto 0.164 0.080
Joao Paulo Cunha 0.064 0.055 0.038 0.019
Jorge Maluly Netto 0.034 0.025
Jorge Tadeu Mudalen 0.084 0.058 0.003
Jose Aldo Rebelo Figueiredo 0.006 0.009 0.004 0.002
Jose Anibal Peres de Pontes 0.019 0.011 0.006
Jose Aristodemo Pinotti 0.011 0.007 0.005
Jose Dirceu de Oliveira E Silva 0.005 0.001
Jose Eduardo Martins Cardozo 0.008 0.006
Jose Genoino Neto 0.004 0.003 0.003
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(conclusão)
G_Zona Eleitoral

Deputados 1994 1998 2002 2006
Jose Machado 0.232 0.214
Jose Masci de Abreu 0.009 0.006
Jose Mentor Guilherme de Mello Netto 0.013 0.011
Julio Francisco Semeghini Neto 0.044 0.021 0.021
Luiz Antonio de Medeiros Neto 0.010 0.007
Luiz Antonio Fleury Filho 0.006 0.004
Luiz Carlos da Silva 0.091 0.071
Luiz Carlos dos Santos 0.019 0.013
Luiz Eduardo Rodrigues Greenhalgh 0.011 0.008
Luiza Erundina de Sousa 0.009 0.011 0.008
Marcelo Fortes Barbieri 0.401 0.280
Michel Miguel Elias Temer Lulia 0.009 0.006 0.009 0.012
Milton Antonio Casquel Monti 0.030 0.036 0.030
Nelson Marquezelli 0.053 0.019 0.016 0.019
Paulo Cesar de Oliveira Lima 0.054 0.041
Paulo Cesar Marques de Velasco 0.008 0.017
Paulo Roberto Gomes Mansur 0.099 0.102
Regis Fernandes de Oliveira 0.016 0.009
Ricardo Jose Ribeiro Berzoini 0.007 0.007 0.008
Ricardo Nagib Izar 0.017 0.012 0.010 0.008
Robson Tuma 0.004 0.004 0.005
Rubeneuton Oliveira Lima 0.081 0.010
Salvador Zimbaldi Filho 0.007 0.004 0.003
Silvio Franca Torres 0.160 0.063
Telma Sandra Augusto de Souza 0.098 0.144 0.120
Valdemar Corauci Sobrinho 0.032 0.023 0.030
Valdemar Costa Neto 0.084 0.048 0.043 0.023
Vandeval Lima dos Santos 0.010 0.008
Vicente Fernandes Cascione 0.250 0.142
Vicente Paulo da Silva 0.040 0.034
Wagner Amaral Salustiano 0.010 0.007
Walter Meyer Feldman 0.006 0.011
Zulaie Cobra Ribeiro 0.011 0.010

Média dos Eleitos 0.078 0.051 0.040 0.056
Desvio Padrão 0.117 0.070 0.049 0.101
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Apêndice 3 – QL e T de Deputados Eleitos por mais de um mandato, com G municipal 
maior que 0,5 e G por Região Administrativa maior do que 1. 
 
Ângela de Moraes Guadanin 

Eleição - 1998 Correlação 0.145 Eleição - 2002 Correlação 0.824
Município QL T Município QL T

1 São José dos Campos 55.302 0.518 1 São José dos Campos 40.711 0.649
2 Jacareí 20.821 0.101 2 Jacareí 25.797 0.217
3 Monteiro Lobato 16.818 0.327 3 São Bento do Sapucaí 25.371 0.242
4 Guaratinguetá 10.952 0.323 4 Queluz 24.604 0.414
5 Paraibuna 9.501 0.347 5 Caçapava 21.732 0.232
6 Jambeiro 7.222 0.257 6 Jambeiro 17.661 0.390
7 São Bento do Sapucaí 6.999 0.380 7 Monteiro Lobato 16.961 0.100
8 Caçapava 6.401 0.808 8 Paraibuna 13.949 0.118
9 Cruzeiro 4.569 0.090 9 São José do Barreiro 13.693 0.162

10 Santo Antônio do Pinhal 4.183 0.403 10 Piquete 13.482 0.169  
 
Antonio Carlos Panunnzio             (continua) 

Eleição - 1994 Correlação 0.115 Eleição - 1998 Correlação 0.288
Município QL T Município QL T

1 Sorocaba 63.489 0.495 1 Bom Sucesso de Itararé 69.956 0.267
2 Votorantim 43.693 0.574 2 Pilar do Sul 47.726 0.222
3 Araçoiaba da Serra 27.798 0.595 3 Sorocaba 45.122 0.294
4 Sarapuí 23.821 0.532 4 Jumirim 40.009 0.240
5 Salto de Pirapora 16.880 0.548 5 Votorantim 39.712 0.228
6 Piedade 16.189 0.535 6 Itapirapuã Paulista 38.199 0.198
7 Alumínio 13.936 0.584 7 Ribeirão Branco 35.364 0.110
8 Iperó 12.888 0.601 8 Itaóca 31.965 0.157
9 Capela do Alto 12.387 0.470 9 Araçoiaba da Serra 30.294 0.251

10 Tapiraí 11.714 0.328 10 Salto de Pirapora 26.643 0.276  
 
Antonio Carlos Panunnzio             (conclusão) 

Eleição - 2002 Correlação 0.700 Eleição - 2006 Correlação 0.518
Município QL T Município QL T

1 Itaóca 67.542 0.772 1 Capela do Alto 77.323 0.642
2 Ribeirão Branco 65.990 0.788 2 Ribeira 75.897 0.563
3 Pilar do Sul 63.442 0.664 3 Alambari 74.114 0.710
4 Ribeira 58.088 0.575 4 Itapirapuã Paulista 64.344 0.253
5 Bom Sucesso de Itararé 53.007 0.266 5 Pilar do Sul 59.609 0.441
6 Tapiraí 45.565 0.598 6 Capão Bonito 53.508 0.667
7 Capela do Alto 43.407 0.340 7 Ribeirão Branco 45.159 0.244
8 Alambari 41.399 0.536 8 Taguaí 43.389 0.253
9 Sarapuí 40.129 0.453 9 Itatinga 41.528 0.326

10 Sorocaba 38.618 0.428 10 Bom Sucesso de Itararé 37.736 0.562  
 
Antonio Palocci Filho 

Eleição - 1998 Correlação 0.818 Eleição - 2006 Correlação -0.579
Município QL T Município QL T

1 Ribeirão Preto 49.849 0.666 1 Severínia 18.293 0.167
2 Dumont 28.042 0.302 2 Morro Agudo 14.955 0.282
3 Cravinhos 18.436 0.430 3 Ituverava 14.575 0.119
4 Serrana 14.848 0.190 4 São Joaquim da Barra 11.994 0.425
5 São Simão 14.443 0.184 5 Luís Antônio 11.994 0.164
6 São Joaquim da Barra 13.689 0.212 6 Elisiário 11.927 0.290
7 Brodowski 12.553 0.153 7 Ipuã 9.616 0.235
8 Jardinópolis 11.901 0.220 8 Taiaçu 8.254 0.524
9 Santa Rosa de Viterbo 11.124 0.390 9 Ribeirão Preto 8.108 0.211

10 Terra Roxa 11.114 0.220 10 Orindiúva 7.527 0.505  
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Iara Bernardi 

Eleição - 1998 Correlação -0.164 Eleição - 2002 Correlação 0.568
Município QL T Município QL T

1 Sorocaba 54.181 0.294 1 Votorantim 50.486 0.717
2 Votorantim 45.531 0.228 2 Sorocaba 40.662 0.428
3 Alumínio 24.789 0.608 3 Alumínio 31.060 0.598
4 Mairinque 19.142 0.593 4 Salto de Pirapora 25.557 0.357
5 Iperó 18.732 0.529 5 Mairinque 20.948 0.378
6 São Roque 17.267 0.542 6 Iperó 19.254 0.341
7 Salto de Pirapora 14.753 0.276 7 Angatuba 18.625 0.215
8 Araçoiaba da Serra 11.683 0.251 8 São Roque 18.023 0.271
9 Pilar do Sul 7.662 0.222 9 Araçoiaba da Serra 17.758 0.416

10 Piedade 6.177 0.411 10 Pilar do Sul 17.578 0.664  
 
João Machado 

Eleição - 1994 Correlação -0.384 Eleição - 1998 Correlação -0.506
Município QL T Município QL T

1 Piracicaba 79.434 0.468 1 Piracicaba 74.351 0.221
2 Saltinho 28.705 0.513 2 Saltinho 27.109 0.319
3 Cosmópolis 19.059 0.501 3 Santa Bárbara d'Oeste 16.457 0.501
4 Rio das Pedras 15.625 0.527 4 Iracemápolis 15.944 0.488
5 Águas de São Pedro 11.139 0.541 5 Rio das Pedras 14.368 0.361
6 Capivari 9.434 0.494 6 Charqueada 11.997 0.296
7 Charqueada 9.157 0.519 7 Águas de São Pedro 11.218 0.250
8 Iracemápolis 7.096 0.433 8 Limeira 9.125 0.572
9 Santa Bárbara d'Oeste 6.697 0.648 9 Americana 9.121 0.809

10 Guararapes 5.027 0.595 10 São Pedro 6.123 0.516  
 
Marcelo Fortes Barbieri 

Eleição - 1994 Correlação 0.179 Eleição - 1998 Correlação 0.587
Município QL T Município QL T

1 Araraquara 120.536 0.621 1 Araraquara 103.758 0.705
2 Américo Brasiliense 91.897 0.301 2 Terra Roxa 70.779 0.220
3 Matão 65.048 0.174 3 Américo Brasiliense 59.142 0.170
4 Nova Europa 57.775 0.308 4 Itaju 56.978 0.220
5 Santa Lúcia 54.896 0.363 5 Matão 46.101 0.361
6 Cândido Rodrigues 51.072 0.342 6 Nova Europa 45.916 0.306
7 Rincão 45.219 0.351 7 Motuca 36.858 0.286
8 Motuca 43.752 0.394 8 Gavião Peixoto 36.704 0.136
9 Itaju 37.695 0.494 9 Santa Lúcia 33.192 0.390

10 Boa Esperança do Sul 33.983 0.524 10 Boa Esperança do Sul 31.908 0.299  
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Apêndice 4 – Cidades selecionadas com os maiores índices de desequilíbrio 

4.A. Índice de Desequilíbrio das Cidades Selecionadas 
Cidades Tt94 Tt98 Tt02 Tt06 Tp94 Tp98 Tp02 Tp06
São José do Rio Pardo 0.559 0.659 0.863 0.785 0.871 0.857 0.894 0.811
Lins 0.376 0.789 0.838 0.884 0.848 0.914 0.862 0.934
Jaú 0.315 0.678 0.709 0.849 0.894 0.831 0.753 0.889
Estrela d'Oeste 0.780 0.754 0.886 0.852 0.920 0.773 0.904 0.828
Taquarituba 0.721 0.253 0.745 0.801 0.927 0.758 0.800 0.867
Sumaré 0.421 0.656 0.807 0.639 0.911 0.877 0.816 0.729
Mococa 0.334 0.256 0.729 0.793 0.864 0.636 0.821 0.871
Pirapora do Bom Jesus 0.329 0.662 0.630 0.895 0.826 0.869 0.640 0.894
Carapicuíba 0.496 0.496 0.805 0.838 0.816 0.591 0.816 0.904
Borá 0.365 0.436 0.867 0.704 0.819 0.583 0.904 0.771
Tietê 0.276 0.612 0.762 0.580 0.897 0.937 0.790 0.591
Igaraçu do Tietê 0.634 0.193 0.801 0.636 0.424 0.874 0.872 0.761
Itobi 0.383 0.163 0.685 0.354 0.893 0.807 0.757 0.402
Araraquara 0.621 0.705 0.411 0.822 0.923 0.764 0.394 0.875
Duartina 0.610 0.219 0.815 0.795 0.344 0.848 0.826 0.826
Ferraz de Vasconcelos 0.588 0.410 0.271 0.777 0.765 0.757 0.312 0.882
Mirandópolis 0.683 0.665 0.241 0.823 0.946 0.948 0.409 0.944
Presidente Alves 0.538 0.827 0.901 0.828 0.348 0.961 0.896 0.827
São Manuel 0.441 0.690 0.872 0.743 0.306 0.928 0.890 0.781
Urupês 0.595 0.442 0.735 0.784 0.203 0.857 0.751 0.798
Areiópolis 0.427 0.443 0.718 0.755 0.188 0.864 0.784 0.858
Pratânia 0.711 0.885 0.900 0.940 0.899 0.950  
Nota: 1    Tt – Todos os votos 

Tp – Apenas votos nominais 
Fonte: TRE-SP. Elaboração própria. 

 

4.B. Relação de Candidatos mais votados para as cidades selecionadas 

 
Areiópolis  - Todos os candidatos 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Nulos 2,051 Milton Antônio Casquel Monti 2,175
Branco 1,470 Nulo 1,324
João Mellão Neto 182 Branco 748
Salvador Zimbaldi Filho 141 Salvador Zimbaldi Filho 285
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 137 João Mellão Neto 145
Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 92 José Aníbal Peres de Pontes 107
PMDB 86 PSDB 77
André Franco Montoro 79 Vandeval Lima dos Santos 56
João Pedro Gomieri 76 Luiz Carlos Pinto 45
Ana Paula G. Azevedo Junqueira 73 PT 42  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Milton Antônio Casquel Monti 1,812 Milton Antônio Casquel Monti 2,083
Branco 466 Branco 545
Salvador Zimbaldi Filho 328 Lourival Antonio Panhozzi 275
Antonio Carlos Pannunzio 298 Arnaldo Calil Pereira Jardim 199
Enéas Ferreira Carneiro 266 PSDB 166
Antonio Carlos de Mendes Thame 259 Jefferson Alves de Campos 162
Jefferson Alves de Campos 171 Nulo 159
PT 152 Arlindo Chignalia Júnior 159
Ricardo Nagib Izar 146 Enéas Ferreira Carneiro 148
Nulo 128 PT 145  
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Areiópolis - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
João Mellão Neto 182 Milton Antônio Casquel Monti 2,175
Salvador Zimbaldi Filho 141 Salvador Zimbaldi Filho 285
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 137 José Aníbal Peres de Pontes 107
Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 92 Vandeval Lima dos Santos 56
André Franco Montoro 79 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 35
Marcos Vinícius de Campos 65 Rubeneuton Oliveira Lima 32
Aloysio Nunes Ferreira Filho 55 Gilberto Kassab 24
José Aníbal Peres de Pontes 53 Lamartine Posella Sobrinho 18
Michel Miguel Elias Temer Lulia 49 Jorge Tadeu Mudalen 14
Celso Ubirajara Russomanno 42 Celso Ubirajara Russomanno 8  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Milton Antônio Casquel Monti 1,812 Milton Antônio Casquel Monti 2,083
Salvador Zimbaldi Filho 328 Arnaldo Calil Pereira Jardim 199
Antonio Carlos Pannunzio 298 Arlindo Chignalia Júnior 159
Enéas Ferreira Carneiro 266 Enéas Ferreira Carneiro 148
Antonio Carlos de Mendes Thame 259 José Abelardo Guimarães Camarinha 130
Jefferson Alves de Campos 171 Silvio França Torres 126
Ricardo Nagib Izar 146 Antonio Carlos Mendes Thame 109
José Dirceu de Oliveira e Silva 81 Nelson Marquezelli 78
Gilberto Kassab 79 Celso Ubirajara Russomanno 73
Iara Bernardi 76 Paulo Salim Maluf 68  
 
 
Borá - Todos os candidatos 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Nulos 288 Nulo 291
Branco 184 Branco 187
Paulo César de Oliveira Lima 176 Paulo César de Oliveira Lima 99
Joel Freire da Costa 27 José Roberto Fraga Filho 39
André Franco Montoro 23 Michel Miguel Elias Temer Lulia 28
Marco Antonio Nassif Abi Chedid 21 Francisco Graziano Neto 25
Michel Miguel Elias Temer Lulia 21 PSDB 22
PMDB 14 Gilberto Kassab 17
Hélio César Rosas 14 Salvador Zimbaldi Filho 14
Jurandyr da Paixão de C. Freire Filho 13 Carlos Eduardo Sampaio Dória 11  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Paulo César de Oliveira Lima 405 Edson Aparecido dos Santos 213
Branco 54 Branco 57
Salvador Zimbaldi Filho 32 João Paulo Cunha 45
Nelson Marquezelli 30 Jefferson Alves de Campos 36
Enéas Ferreira Carneiro 28 Paulo César de Oliveira Lima 31
Nulo 18 PSDB 24
Sérgio Antônio Nechar 17 Devanir Ribeiro 24
Gilberto Kassab 17 PT 18
PMDB 16 Nelson Marquezelli 16
Jefferson Alves de Campos 16 Walter Shindi Ihoshi 15  
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Borá - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
André Franco Montoro 23 Paulo César de Oliveira Lima 99
Michel Miguel Elias Temer Lulia 21 Michel Miguel Elias Temer Lulia 28
Marco Antonio Nassif Abi Chedid 21 Francisco Graziano Neto 25
Hélio César Rosas 14 Gilberto Kassab 17
Jurandyr da Paixão de C. Freire Filho 13 Salvador Zimbaldi Filho 14
José Aristodemo Pinotti 12 Carlos Eduardo Sampaio Dória 11
Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 11 Robson Tuma 9
Jorge Tadeu Mudalen 7 André Franco Montoro 9
Marta Teresa Suplicy 4 Ricardo Nagib Izar 4
Celso Ubirajara Russomanno 4 Arnaldo Faria de Sá 3  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Paulo César de Oliveira Lima 405 Edson Aparecido dos Santos 213
Salvador Zimbaldi Filho 32 João Paulo Cunha 45
Nelson Marquezelli 30 Devanir Ribeiro 24
Enéas Ferreira Carneiro 28 Nelson Marquezelli 16
Gilberto Kassab 17 Walter Shindi Ihoshi 15
Jefferson Alves de Campos 16 Enéas Ferreira Carneiro 10
Rubeneuton Oliveira Lima 11 Talmir Rodrigues 10
Antônio Delfim Netto 9 José Abelardo Guimarães Camarinha 7
José Dirceu de Oliveira e Silva 8 Ricardo Tripoli 5
Gilberto Nascimento Silva 7 Paulo Salim Maluf 4  
 

 
Carapicuíba - Todos os candidatos 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Nulos 48,410 Rubens Furlan 32,082
Antônio da Cunha Lima 25,732 Branco 13,319
Branco 17,738 Antônio da Cunha Lima 13,004
PT 9,552 Celso Antônio Giglio 9,908
Luiz Carlos dos Santos 4,610 PT 8,931
João Paulo Cunha 4,133 João Paulo Cunha 6,707
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 2,016 PSDB 6,278
Celso Ubirajara Russomanno 1,969 Nulo 6,098
PSDB 1,932 Wilson Piquini Sobrinho 4,507
Cláudio Magrão de Carmargo Cre 1,547 PDT 4,200  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Fernando Barrancos Chucre 76,660 Fernando Barrancos Chucre 86,899
João Paulo Cunha 15,452 Branco 13,778
Enéas Ferreira Carneiro 9,062 PT 9,809
Branco 8,697 João Paulo Cunha 8,633
PT 7,218 Nulo 7,279
José Dirceu de Oliveira e Silva 4,886 Antônio Carlos dos Reis 5,433
Nulo 4,851 PSDB 4,647
Vandeval Lima dos Santos 3,764 Celso Ubirajara Russomanno 3,196
PSDB 2,621 Antonio Carlos Martins de Bulhões 3,155
Antônio da Cunha Lima 2,327 Paulo Salim Maluf 3,014  
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Carapicuíba - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
Antônio da Cunha Lima 25,732 Rubens Furlan 32,082
Luiz Carlos dos Santos 4,610 Celso Antônio Giglio 9,908
João Paulo Cunha 4,133 João Paulo Cunha 6,707
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 2,016 Wagner Amaral Salustiano 2,988
Celso Ubirajara Russomanno 1,969 José Genoino Neto 1,633
Carlos Fernando Zuppo Franco 1,389 Carlos Fernando Zuppo Franco 1,340
Robson Tuma 1,186 Luiz Antônio de Medeiros Neto 1,214
Wagner Amaral Salustiano 1,178 Júlio Francisco Semeghini Neto 1,032
José Masci de Abreu 814 Aloizio Mercadante Oliva 994
José Genoino Neto 755 Lamartine Posella Sobrinho 850  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

João Paulo Cunha 15,452 Fernando Barrancos Chucre 86,899
Enéas Ferreira Carneiro 9,062 João Paulo Cunha 8,633
José Dirceu de Oliveira e Silva 4,886 Celso Ubirajara Russomanno 3,196
Vandeval Lima dos Santos 3,764 Antonio Carlos Martins de Bulhões 3,155
Ricardo José Ribeiro Berzoini 1,792 Paulo Salim Maluf 3,014
Cláudio Magrão de Carmargo Cre 1,780 Francisco Rossi 2,836
José Mentor Guilherme de Mello Netto 1,561 Paulo Pereira da Silva 2,819
José Aristodemo Pinotti 1,283 Clodovil Hernandes 2,297
Gilberto Nascimento Silva 1,171 Enéas Ferreira Carneiro 2,229
Vicente Paulo da Silva 1,117 José Genoino Neto 2,220  
 

 
Duartina - Todos os candidatos 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Nulos 2,435 Nulo 1,940
Branco 985 Michel Miguel Elias Temer Lulia 1,934
Michel Miguel Elias Temer Lulia 629 Branco 858
José G. Tuga Martins Angerami 499 Antonio Tidei Lima 272
PT 268 Paulo César de Oliveira Lima 248
Valdemar Costa Neto 152 PT 219
Osvaldo Sbeghen 151 Valdemar Costa Neto 180
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 131 Vandeval Lima dos Santos 160
Carlos Nelson Bueno 130 Manoel Vicente Fernandes Bertone 104
Waldyr Aparecido Tamburus 127 José Genoino Neto 87  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Michel Miguel Elias Temer Lulia 2,869 Michel Miguel Elias Temer Lulia 2,716
Vicente Paulo da Silva 421 Branco 462
Roberto Hilvo Giovani Purini 384 Milton Antônio Casquel Monti 420
Branco 379 Estela Alexandre Almagro 381
Caio Marcio Viotto Coube 374 José Abelardo Guimarães Camarinha 345
José Dirceu de Oliveira e Silva 324 Nulo 289
Enéas Ferreira Carneiro 255 Edson Aparecido dos Santos 229
PT 251 Rodrigo Antonio de A. Mendonça 217
João Batista Ramos da Silva 220 PT 204
Nulo 188 Antonio Carlos Martins de Bulhões 168  
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Duartina - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
Michel Miguel Elias Temer Lulia 629 Michel Miguel Elias Temer Lulia 1,934
José G. Tuga Martins Angerami 499 Paulo César de Oliveira Lima 248
Valdemar Costa Neto 152 Valdemar Costa Neto 180
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 131 Vandeval Lima dos Santos 160
Carlos Nelson Bueno 130 José Genoino Neto 87
Adhemar de Barros Filho 59 Jair Antonio Meneguelli 65
André Franco Montoro 50 Luiz Antônio de Medeiros Neto 53
José Genoino Neto 47 José Ferreira do Nascimento 45
Robson Tuma 41 Francisco Graziano Neto 31
Wagner Amaral Salustiano 34 José Aníbal Peres de Pontes 30  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Michel Miguel Elias Temer Lulia 2,869 Michel Miguel Elias Temer Lulia 2,716
Vicente Paulo da Silva 421 Milton Antônio Casquel Monti 420
José Dirceu de Oliveira e Silva 324 José Abelardo Guimarães Camarinha 345
Enéas Ferreira Carneiro 255 Edson Aparecido dos Santos 229
João Batista Ramos da Silva 220 Antonio Carlos Martins de Bulhões 168
Jefferson Alves de Campos 90 Renato Fauvel Amary 115
João Herrmann Neto 79 Enéas Ferreira Carneiro 101
Paulo César de Oliveira Lima 78 Clodovil Hernandes 89
Ivan Valente 70 Paulo Salim Maluf 65
Antônio Delfim Netto 65 Celso Ubirajara Russomanno 65  
 
 

Ferraz de Vasconcelos - Todos os candidatos 
1994 1998

Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos
Nulos 17,642 Makoto Iguchi 8,933
Makoto Iguchi 7,474 Branco 5,121
Branco 5,412 PT 3,676
PT 2,852 PSDB 2,830
Alberto Goldman 1,607 Nulo 2,670
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 1,516 Wagner Amaral Salustiano 1,749
Fausto Miguel Martello 1,000 Aloizio Mercadante Oliva 1,583
PSDB 788 Valdemar Costa Neto 1,472
Valdemar Costa Neto 769 Alberto Goldman 1,401
Luiz Carlos dos Santos 656 Luiz Antônio de Medeiros Neto 1,274  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Enéas Ferreira Carneiro 7,692 Acir dos Santos 24,885
Alberto Goldman 5,392 Branco 5,234
Branco 3,782 PT 3,788
Gilberto Nascimento Silva 3,487 Nulo 2,984
PT 2,717 Paulo Salim Maluf 2,379
Marcos Roberto Abramo 2,521 Patricia Yuciara Garcia dos Santos 2,283
Arlindo Chignalia Júnior 2,490 Francisco M. Bezerra de Melo Filho 2,151
José Ferreira de Souza 2,475 Paulo Pereira da Silva 1,843
Nulo 2,132 PSDB 1,726
Walter Meyer Feldman 2,103 Celso Ubirajara Russomanno 1,701  
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Ferraz de Vasconcelos - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
Alberto Goldman 1,607 Wagner Amaral Salustiano 1,749
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 1,516 Aloizio Mercadante Oliva 1,583
Fausto Miguel Martello 1,000 Valdemar Costa Neto 1,472
Valdemar Costa Neto 769 Alberto Goldman 1,401
Luiz Carlos dos Santos 656 Luiz Antônio de Medeiros Neto 1,274
Paulo Cesar Marques de Velasco 597 Arlindo Chignalia Júnior 726
Celso Ubirajara Russomanno 581 Luiz Antônio Fleury Filho 635
Hélio Bicudo 374 Lamartine Posella Sobrinho 611
Robson Tuma 338 José Genoino Neto 493
Arlindo Chignalia Júnior 265 Nello Rodolpho Giongo Filho 486  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Enéas Ferreira Carneiro 7,692 Paulo Salim Maluf 2,379
Alberto Goldman 5,392 Paulo Pereira da Silva 1,843
Gilberto Nascimento Silva 3,487 Celso Ubirajara Russomanno 1,701
Marcos Roberto Abramo 2,521 Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza 1,419
Arlindo Chignalia Júnior 2,490 José Mentor Guilherme de Mello Netto 1,414
Walter Meyer Feldman 2,103 Enéas Ferreira Carneiro 1,264
José Mentor Guilherme de Mello Netto 1,987 Arlindo Chignalia Júnior 1,138
Luiz Eduardo Rodrigues Greenhalgh 1,579 Clodovil Hernandes 1,032
Valdemar Costa Neto 1,429 José Aristodemo Pinotti 977
José Aristodemo Pinotti 1,097 Roberto Santiago 922  
 

 
Igaraçu do Tietê - Todos os candidatos 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Nulos 5,879 Nulo 3,376
Branco 2,507 Milton Antônio Casquel Monti 3,223
Robson Tuma 592 Branco 2,255
Jorge Tadeu Mudalen 346 José Fernando da Costa Boucinhas 375
Roberto Monari 263 Marco Antonio Nassif Abi Chedid 270
PT 247 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 247
Etivaldo Vadão Gomes 146 Antonio de Pádua Perosa 196
PMDB 137 Gilberto Kassab 184
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 123 Jacó Bittar 181
PRONA 117 Jorge Tadeu Mudalen 173  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Milton Antônio Casquel Monti 5,771 Milton Antônio Casquel Monti 4,192
Branco 1,190 Branco 1,542
Duilio Pisaneschi 745 Edson Aparecido dos Santos 1,109
Enéas Ferreira Carneiro 500 Nulo 591
Nulo 499 Jose Aldo Rebelo Figueiredo 499
PT 437 PT 429
José Dirceu de Oliveira e Silva 305 José Abelardo Guimarães Camarinha 415
PMDB 245 Arnaldo Calil Pereira Jardim 361
Arlindo Chignalia Júnior 243 Enéas Ferreira Carneiro 336
Antonio Carlos de Mendes Thame 217 PSDB 312  
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Igaraçu do Tietê - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
Robson Tuma 592 Milton Antônio Casquel Monti 3,223
Jorge Tadeu Mudalen 346 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 247
Etivaldo Vadão Gomes 146 Gilberto Kassab 184
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 123 Jorge Tadeu Mudalen 173
Celso Ubirajara Russomanno 97 Robson Tuma 159
Marco Antonio Nassif Abi Chedid 64 Nelson Marquezelli 129
André Franco Montoro 58 Salvador Zimbaldi Filho 108
Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 55 Vandeval Lima dos Santos 82
Salvador Zimbaldi Filho 40 Ricardo Nagib Izar 77
Adhemar de Barros Filho 38 José Roberto Batochio 48  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Milton Antônio Casquel Monti 5,771 Milton Antônio Casquel Monti 4,192
Enéas Ferreira Carneiro 500 Edson Aparecido dos Santos 1,109
José Dirceu de Oliveira e Silva 305 Jose Aldo Rebelo Figueiredo 499
Arlindo Chignalia Júnior 243 José Abelardo Guimarães Camarinha 415
Antonio Carlos de Mendes Thame 217 Arnaldo Calil Pereira Jardim 361
João Batista Ramos da Silva 186 Enéas Ferreira Carneiro 336
Salvador Zimbaldi Filho 160 Celso Ubirajara Russomanno 240
Nelson Marquezelli 151 Clodovil Hernandes 231
José Eduardo Martins Cardozo 128 Jorge Tadeu Mudalen 201
Rubeneuton Oliveira Lima 126 Antonio Carlos Mendes Thame 193  
 
 
Itobi - Todos os candidatos 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Nulos 1,358 Silvio França Torres 972
Silvio França Torres 918 Nulo 937
Branco 611 Branco 779
Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 101 Luiz Lauro Ferreira 175
Aloysio Portugal Taliberti 53 Michel Miguel Elias Temer Lulia 151
Ralph Biasi 42 Nelson Marquezelli 109
Salvador Zimbaldi Filho 38 Marcelino Romano Machado 82
Luiz Lauro Ferreira 37 Alberto Goldman 65
PT 37 PSDB 60
Duilio Pisaneschi 36 Salvador Zimbaldi Filho 46  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Silvio França Torres 1,290 Silvio França Torres 1,203
Branco 367 Guilherme Campos Júnior 944
Gilberto Kassab 272 Branco 456
Enéas Ferreira Carneiro 259 Nulo 160
Nelson Marquezelli 227 Arnaldo Faria de Sá 113
PSDB 145 Enéas Ferreira Carneiro 109
Michel Miguel Elias Temer Lulia 135 Ismael Batista da Silva 100
Carlos Henrique Focesi Sampaio 130 Walter Barelli 98
Nulo 123 Michel Miguel Elias Temer Lulia 96
PT 89 PSDB 96  
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Itobi - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
Silvio França Torres 918 Michel Miguel Elias Temer Lulia 151
Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 101 Nelson Marquezelli 109
Salvador Zimbaldi Filho 38 Alberto Goldman 65
Duilio Pisaneschi 36 Salvador Zimbaldi Filho 46
Zulaiê Ribeiro Cobra 35 Gilberto Kassab 44
André Franco Montoro 30 Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 41
João Mellão Neto 23 André Franco Montoro 31
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 21 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 19
Ricardo Nagib Izar 21 Paulo Cesar Marques de Velasco 18
Carlos Nelson Bueno 18 Luiz Antônio de Medeiros Neto 18  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Gilberto Kassab 272 Silvio França Torres 1,203
Enéas Ferreira Carneiro 259 Guilherme Campos Júnior 944
Nelson Marquezelli 227 Arnaldo Faria de Sá 113
Michel Miguel Elias Temer Lulia 135 Enéas Ferreira Carneiro 109
Carlos Henrique Focesi Sampaio 130 Michel Miguel Elias Temer Lulia 96
Orlando Fantazzini Neto 86 Nelson Marquezelli 81
Salvador Zimbaldi Filho 55 Paulo Salim Maluf 55
Valdemar Corauci Sobrinho 45 Arnaldo Calil Pereira Jardim 49
José Dirceu de Oliveira e Silva 29 Jilmar Tatto 49
Luiz Carlos dos Santos 29 Clodovil Hernandes 39  
 

 
Jaú - Todos os candidatos 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Roberto Monari 20,261 Antônio Aparecido Serra 19,095
Nulos 16,333 Branco 6,230
Branco 7,096 Nulo 3,685
Luiz Carlos dos Santos 1,973 Carlos Eduardo Sampaio Dória 3,277
Maria Tereza Biazetti 1,605 PSDB 2,614
PT 970 Salvador Zimbaldi Filho 2,349
André Franco Montoro 683 PT 1,787
Salvador Zimbaldi Filho 434 José Roberto Batochio 1,756
PSDB 346 Ismael Florindo 1,374
Ricardo Nagib Izar 302 Etivaldo Vadão Gomes 912  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

José Paulo Toffano 23,539 José Paulo Toffano 36,064
José Roberto Batochio 6,883 Branco 5,289
Branco 5,559 José Carlos Borgo 4,226
Enéas Ferreira Carneiro 2,429 Nulo 3,091
Nulo 2,239 Ricardo Nagib Izar 1,998
PT 2,085 Arnaldo Calil Pereira Jardim 1,528
Arlindo Chignalia Júnior 1,785 PSDB 1,379
José Dirceu de Oliveira e Silva 1,132 Renato Fauvel Amary 1,348
Marco Vinicio Petrelluzzi 1,130 PT 1,189
Paulo Celso Blassioli 833 Rita de Cássia Bertoncello Chacon 1,063  
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Jaú - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
Luiz Carlos dos Santos 1,973 Carlos Eduardo Sampaio Dória 3,277
André Franco Montoro 683 Salvador Zimbaldi Filho 2,349
Salvador Zimbaldi Filho 434 José Roberto Batochio 1,756
Ricardo Nagib Izar 302 Etivaldo Vadão Gomes 912
Robson Tuma 257 Jose Aldo Rebelo Figueiredo 897
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 242 José Genoino Neto 549
José Aristodemo Pinotti 235 Robson Tuma 515
José Genoino Neto 202 Francisco Graziano Neto 497
Celso Ubirajara Russomanno 196 Vandeval Lima dos Santos 409
Etivaldo Vadão Gomes 141 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 346  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Enéas Ferreira Carneiro 2,429 José Paulo Toffano 36,064
Arlindo Chignalia Júnior 1,785 Ricardo Nagib Izar 1,998
José Dirceu de Oliveira e Silva 1,132 Arnaldo Calil Pereira Jardim 1,528
Robson Tuma 832 Renato Fauvel Amary 1,348
Etivaldo Vadão Gomes 802 Clodovil Hernandes 968
Salvador Zimbaldi Filho 729 Antonio Carlos Mendes Thame 796
Ricardo Nagib Izar 653 Ricardo José Ribeiro Berzoini 795
Jefferson Alves de Campos 606 Paulo Salim Maluf 619
Nelson Marquezelli 422 Enéas Ferreira Carneiro 605
Ricardo José Ribeiro Berzoini 403 Celso Ubirajara Russomanno 552  
 

 
Lins - Todos os candidatos 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Nulos 9,403 Roy Nelson Pinto 12,907
Mário Vieira da Silva 7,015 Branco 2,776
Branco 3,678 Nulo 1,881
Renato Luchiari 966 PSDB 1,526
André Franco Montoro 911 José Aníbal Peres de Pontes 1,038
PT 805 André Franco Montoro 809
Walter Bernardes Nory 654 PT 802
Robson Tuma 545 Vandeval Lima dos Santos 727
PSDB 478 José Gonçalves Cintra Neto 564
Vito Ardito Lerario 416 Paulo Seiti Kobayashi 541  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Roy Nelson Pinto 15,124 Roy Nelson Pinto 20,189
Branco 2,152 Branco 2,379
Enéas Ferreira Carneiro 2,030 Nulo 1,536
Eustáquio Luciano Zica 1,870 José Aníbal Peres de Pontes 1,148
Nulo 1,396 Arnaldo Calil Pereira Jardim 1,014
Sérgio Antônio Nechar 793 PSDB 1,000
Antônio Delfim Netto 736 Edson Aparecido dos Santos 875
Jefferson Alves de Campos 705 Clodovil Hernandes 692
João Batista Ramos da Silva 686 Jefferson Alves de Campos 686
Robson Tuma 634 PT 562  
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Lins - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
André Franco Montoro 911 José Aníbal Peres de Pontes 1,038
Robson Tuma 545 André Franco Montoro 809
José Genoino Neto 388 Vandeval Lima dos Santos 727
José Aníbal Peres de Pontes 335 Paulo Seiti Kobayashi 541
José G. Tuga Martins Angerami 329 Jorge Maluly Netto 538
Marta Teresa Suplicy 294 Celso Antônio Giglio 473
Jose Aldo Rebelo Figueiredo 229 Jose Aldo Rebelo Figueiredo 362
Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 228 José Genoino Neto 315
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 226 Gilberto Kassab 291
Aloysio Nunes Ferreira Filho 212 Aloysio Nunes Ferreira Filho 278  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Enéas Ferreira Carneiro 2,030 José Aníbal Peres de Pontes 1,148
Eustáquio Luciano Zica 1,870 Arnaldo Calil Pereira Jardim 1,014
Antônio Delfim Netto 736 Edson Aparecido dos Santos 875
Jefferson Alves de Campos 705 Clodovil Hernandes 692
João Batista Ramos da Silva 686 Antonio Carlos Mendes Thame 532
Robson Tuma 634 Enéas Ferreira Carneiro 439
Gilberto Kassab 575 Arlindo Chignalia Júnior 430
Walter Meyer Feldman 490 Paulo Salim Maluf 419
José Dirceu de Oliveira e Silva 439 José Abelardo Guimarães Camarinha 317
José Eduardo Martins Cardozo 378 Michel Miguel Elias Temer Lulia 266  
 

 
Mirandópolis – Todos os Candidatos 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Jorge Maluly Netto 7,714 Jorge Maluly Netto 7,624
Nulos 2,633 Nulo 2,674
Branco 1,055 Branco 1,452
Walter Bernardes Nory 286 Marcelo Martin Andorfato 279
Orlando Gabriel Zancaner 209 Paulo Seiti Kobayashi 160
PT 191 PT 132
André Franco Montoro 128 Makoto Iguchi 116
Diogo Nomura 84 PSDB 102
Antônio Carneiro da Silveira 75 Luiz Carlos Pinto 88
PSDB 62 José Genoino Neto 81  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Júlio Francisco Semeghini Neto 2,071 Jorge de Faria Maluly 6,582
Branco 1,660 Branco 1,242
Enéas Ferreira Carneiro 1,225 Nulo 876
João E. Dado Leite de Carvalho 907 PT 406
Nulo 709 Jefferson Alves de Campos 279
Paulo Seiti Kobayashi 638 Régis Fernandes de Oliveira 266
PT 593 João E. Dado Leite de Carvalho 258
Jefferson Alves de Campos 461 Renato Simões 256
Antonio de Jesus Sardinha 342 William Boss Woo 254
José Dirceu de Oliveira e Silva 335 Clodovil Hernandes 243  
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Mirandópolis – Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
Jorge Maluly Netto 7,714 Jorge Maluly Netto 7,624
André Franco Montoro 128 Paulo Seiti Kobayashi 160
Hélio Bicudo 52 José Genoino Neto 81
José Genoino Neto 47 André Franco Montoro 77
Marta Teresa Suplicy 38 Etivaldo Vadão Gomes 73
Paulo César de Oliveira Lima 32 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 57
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 32 José Dirceu de Oliveira e Silva 57
Aloysio Nunes Ferreira Filho 23 Aloizio Mercadante Oliva 52
Celso Ubirajara Russomanno 20 Aloysio Nunes Ferreira Filho 29
José G. Tuga Martins Angerami 18 Vandeval Lima dos Santos 28  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Júlio Francisco Semeghini Neto 2,071 Régis Fernandes de Oliveira 266
Enéas Ferreira Carneiro 1,225 João Eduardo Dado Leite de Carvalho 258
Jefferson Alves de Campos 461 William Boss Woo 254
José Dirceu de Oliveira e Silva 335 Clodovil Hernandes 243
Antonio Carlos de Mendes Thame 326 José Genoino Neto 185
Etivaldo Vadão Gomes 319 Enéas Ferreira Carneiro 174
Gilberto Kassab 238 Edson Aparecido dos Santos 165
Luiz Eduardo Rodrigues Greenhalgh 161 Walter Shindi Ihoshi 131
João Batista Ramos da Silva 153 Paulo Salim Maluf 96
Dimas Eduardo Ramalho 130 Celso Ubirajara Russomanno 84  
 
 
Mococa - Todos os candidatos 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Aloysio Portugal Taliberti 10,716 Jair Carlos Pereira Rotta 8,494
Nulos 8,088 Nulo 6,446
Branco 4,759 Branco 6,018
Wagner Gonçalves Rossi 1,493 Silvio França Torres 3,511
Silvio França Torres 993 Luiz Lauro Ferreira 1,217
PT 461 Luiz Antônio de Medeiros Neto 1,205
Ricardo Nagib Izar 359 Salvador Zimbaldi Filho 1,071
Robson Tuma 358 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 811
Carlos Nelson Bueno 349 Antônio Delfim Netto 423
Luiz Carlos dos Santos 283 Celso Ubirajara Russomanno 352  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Silvio França Torres 13,229 Silvio França Torres 16,894
Branco 3,607 Branco 3,518
Cláudio Magrão de Carmargo Cre 2,330 Cláudio Magrão de Carmargo Cre 2,176
José Mentor G. de Mello Netto 1,847 Nulo 2,102
Nulo 1,366 Salvador Zimbaldi Filho 1,487
PT 1,301 PSDB 1,299
Enéas Ferreira Carneiro 1,195 Guilherme Campos Júnior 1,281
Ivan Valente 1,144 Clodovil Hernandes 803
PSDB 723 PT 713
José Aristodemo Pinotti 561 Luiz Paulo Teixeira Ferreira 589  
 

 
 
 
 
 
 



 

 184 

Mococa - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
Wagner Gonçalves Rossi 1,493 Luiz Antônio de Medeiros Neto 1,205
Silvio França Torres 993 Salvador Zimbaldi Filho 1,071
Ricardo Nagib Izar 359 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 811
Robson Tuma 358 Antônio Delfim Netto 423
Carlos Nelson Bueno 349 Celso Ubirajara Russomanno 352
Luiz Carlos dos Santos 283 Paulo Cesar Marques de Velasco 272
Salvador Zimbaldi Filho 190 André Franco Montoro 215
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 142 José Ferreira do Nascimento 212
José Genoino Neto 137 José Genoino Neto 205
André Franco Montoro 134 Nelson Marquezelli 170  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Cláudio Magrão de Carmargo Cre 2,330 Silvio França Torres 16,894
José Mentor Guilherme de Mello Netto 1,847 Guilherme Campos Júnior 1,281
Enéas Ferreira Carneiro 1,195 Clodovil Hernandes 803
Ivan Valente 1,144 Luiz Paulo Teixeira Ferreira 589
José Aristodemo Pinotti 561 Paulo Salim Maluf 500
Salvador Zimbaldi Filho 458 Enéas Ferreira Carneiro 452
José Dirceu de Oliveira e Silva 390 Celso Ubirajara Russomanno 382
Walter Meyer Feldman 307 Jorge Tadeu Mudalen 226
Gilberto Nascimento Silva 292 Arnaldo Calil Pereira Jardim 213
Robson Tuma 285 Carlos Henrique Focesi Sampaio 202  
 

 
Pirapora do Bom Jesus - Todos os candidatos 

1994 1998
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Nulos 1,301 Rubens Furlan 2,190
Luiz Carlos dos Santos 1,000 Nulo 785
Branco 653 Branco 418
João Oswaldo Leiva 175 Celso Antônio Giglio 274
Francisco Amaral 124 Arnaldo de Abreu Madeira 191
Cláudio Magrão de Carmargo Cre 91 PT 47
PT 75 Adair Carvalho 45
Marco Antonio Nassif Abi Chedid 73 Wagner Amaral Salustiano 45
Arnaldo de Abreu Madeira 59 João Luiz de Freitas Valle Netto 35
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 56 Salvador Zimbaldi Filho 31  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Luiz Carlos dos Santos 1,525 Silvio Roberto Cavalcanti Peccioli 4,145
Walter Barelli 523 João Paulo Cunha 449
Enéas Ferreira Carneiro 349 Branco 220
Luiz Antônio de Medeiros Neto 343 PT 198
Alberto Goldman 266 Silvio França Torres 167
Branco 235 Paulo Salim Maluf 160
Cláudio Magrão de Carmargo Cre 214 Nulo 143
João Paulo Cunha 189 Antônio Palocci Filho 125
Nulo 139 PSDB 99
PT 133 Ricardo de Aquino Salles 75  
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Pirapora do Bom Jesus - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
Luiz Carlos dos Santos 1,000 Rubens Furlan 2,190
Marco Antonio Nassif Abi Chedid 73 Celso Antônio Giglio 274
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 56 Arnaldo de Abreu Madeira 191
Alberto Goldman 55 Wagner Amaral Salustiano 45
Celso Ubirajara Russomanno 37 Salvador Zimbaldi Filho 31
Antônio Delfim Netto 24 Michel Miguel Elias Temer Lulia 24
José Aristodemo Pinotti 21 Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 19
André Franco Montoro 20 Celso Ubirajara Russomanno 17
Fábio FeldmanN 19 Ary Kara José 17
Robson Tuma 18 Carlos Fernando Zuppo Franco 16  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Luiz Carlos dos Santos 1,525 Silvio Roberto Cavalcanti Peccioli 4,145
Enéas Ferreira Carneiro 349 João Paulo Cunha 449
Luiz Antônio de Medeiros Neto 343 Silvio França Torres 167
Alberto Goldman 266 Paulo Salim Maluf 160
Cláudio Magrão de Carmargo Cre 214 Antonio Palocci Filho 125
João Paulo Cunha 189 Clodovil Hernandes 62
Gilberto Kassab 116 Francisco Rossi 51
Vandeval Lima dos Santos 94 Celso Ubirajara Russomanno 46
Rubeneuton Oliveira Lima 69 Enéas Ferreira Carneiro 42
Robson Tuma 58 Antonio Carlos Martins de Bulhões 41  
 

 
Pratânia *- Todos os candidatos 

1998 2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Milton Antônio Casquel Monti 1,159 Milton Antônio Casquel Monti 1,343 Milton Antônio Casquel Monti 1,684
Nulo 313 Branco 138 Branco 180
Branco 232 Antonio Carlos de Mendes Thame 117 José Paulo Toffano 62
José Aníbal Peres de Pontes 33 Gilberto Kassab 93 Lourival Antonio Panhozzi 57
Gilberto Kassab 24 Nulo 64 Nulo 55
PSDB 21 PMDB 48 PSDB 54
Jesus Adib Abi Chedid 21 Iara Bernardi 43 PT 39
PMDB 16 José Dirceu de Oliveira e Silva 42 Enéas Ferreira Carneiro 36
PT 9 Enéas Ferreira Carneiro 36 José Aristodemo Pinotti 35
Manoel Vicente Fernandes Bertone 8 PT 35 José Carlos Stangarlini 30  
* O município de Pratânia foi fundado em 1997. 
 

 
Pratânia *- Eleitos 

1998 2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos Eleitos Votos

Milton Antônio Casquel Monti 1,159 Milton Antônio Casquel Monti 1,343 Milton Antônio Casquel Monti 1,684
José Aníbal Peres de Pontes 33 Antonio Carlos de Mendes Thame 117 José Paulo Toffano 62
Gilberto Kassab 24 Gilberto Kassab 93 Enéas Ferreira Carneiro 36
Emerson Kapáz 5 Iara Bernardi 43 José Aristodemo Pinotti 35
Robson Tuma 4 José Dirceu de Oliveira e Silva 42 Celso Ubirajara Russomanno 28
Vandeval Lima dos Santos 4 Enéas Ferreira Carneiro 36 Paulo Salim Maluf 27
Salvador Zimbaldi Filho 3 Antonio Carlos Pannunzio 35 João Paulo Cunha 22
José Roberto Batochio 3 Rubeneuton Oliveira Lima 31 Renato Fauvel Amary 18
Michel Miguel Elias Temer Lulia 3 João Batista Ramos da Silva 16 Régis Fernandes de Oliveira 10
Jorge Tadeu Mudalen 3 Evilásio Cavalcante de Farias 9 Ricardo Tripoli 10  
* O município de Pratânia foi fundado em 1997. 
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Presidente Alves - Todos os candidatos 
1994 1998

Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos
Nulos 988 João Herrmann Neto 1,785
Branco 550 Nulo 281
José G. Tuga Martins Angerami 161 Branco 171
Osvaldo Sbeghen 118 Natan Chaves Júnior 33
Verissimo Fernandes Barbeiro Filho 54 Marcelino Romano Machado 31
PT 54 PSDB 26
Marcos Vinícius de Campos 43 Antonio Tidei Lima 24
Etivaldo Vadão Gomes 42 PT 15
André Franco Montoro 35 Manoel Vicente Fernandes Bertone 14
Ary Kara José 35 Salvador Zimbaldi Filho 11  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

João Herrmann Neto 1,543 João Herrmann Neto 1,317
Caio Marcio Viotto Coube 161 Edson Aparecido dos Santos 244
Otávio Rogério Teixeira Pinto 65 Arlindo Chignalia Júnior 117
Branco 63 Estela Alexandre Almagro 114
Nulo 54 Branco 91
Enéas Ferreira Carneiro 53 Nulo 62
PPS 48 Paulo César de Oliveira Lima 50
PT 44 PT 47
Roberto Hilvo Giovani Purini 31 PSDB 45
Eustáquio Luciano Zica 27 Ricardo Nagib Izar 42  
 

 
Presidente Alves - Eleitos 

1994 1998
Eleitos Votos Eleitos Votos

José G. Tuga Martins Angerami 161 João Herrmann Neto 1,785
Etivaldo Vadão Gomes 42 Salvador Zimbaldi Filho 11
Ary José Kara 35 Carlos Eduardo Sampaio Dória 10
André Franco Montoro 35 Vandeval Lima dos Santos 9
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 28 Paulo César de Oliveira Lima 8
Celso Ubirajara Russomanno 18 José Genoino Neto 8
Robson Tuma 16 Lamartine Posella Sobrinho 6
José Genoino Neto 9 André Franco Montoro 6
Michel Miguel Elias Temer Lulia 8 Carlos Fernando Zuppo Franco 4
Marcelo Fortes Barbieri 7 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 3  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

João Herrmann Neto 1,543 Edson Aparecido dos Santos 244
Enéas Ferreira Carneiro 53 Arlindo Chignalia Júnior 117
Eustáquio Luciano Zica 27 Ricardo Nagib Izar 42
Gilberto Nascimento Silva 24 Paulo Salim Maluf 34
Luiz Eduardo Rodrigues Greenhalgh 22 Etivaldo Vadão Gomes 33
José Dirceu de Oliveira e Silva 20 Enéas Ferreira Carneiro 26
Salvador Zimbaldi Filho 19 Arnaldo de Abreu Madeira 20
Jefferson Alves de Campos 15 Duarte Nogueira 12
Ricardo Nagib Izar 14 Jose Aldo Rebelo Figueiredo 12
Milton Antônio Casquel Monti 13 Clodovil Hernandes 11  
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São José do Rio Pardo - Todos os candidatos 
1994 1998

Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos
Silvio França Torres 12,234 Silvio França Torres 12,739
Nulos 5,718 Nulo 4,246
Branco 2,762 Branco 3,223
Luiz Lauro Ferreira 1,482 Luiz Lauro Ferreira 1,778
PT 225 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 926
Zulaiê Cobra Ribeiro 186 Ricardo Nagib Izar 271
Luiz Carlos Pinto 165 Salvador Zimbaldi Filho 267
Ricardo Nagib Izar 130 Luiz Carlos Pinto 262
PSDB 118 PSDB 242
Salvador Zimbaldi Filho 100 Paulo Cesar Marques de Velasco 220  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Silvio França Torres 14,066 Silvio França Torres 14,464
Branco 1,836 Ismael Batista da Silva 3,145
Orlando Fantazzini Neto 1,370 Branco 2,387
Enéas Ferreira Carneiro 1,255 Nulo 1,183
Nulo 874 PSDB 935
PT 870 Luiz Paulo Teixeira Ferreira 764
PSDB 560 Nelson Marquezelli 736
Ivan Valente 488 PT 590
Luiz Carlos dos Santos 428 Enéas Ferreira Carneiro 565
Nelson Marquezelli 386 Clodovil Hernandes 424  
 

 
São José do Rio Pardo - Eleitos 

1994 1998
Eleitos Votos Eleitos Votos

Silvio França Torres 12,234 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 926
Zulaiê Cobra Ribeiro 186 Ricardo Nagib Izar 271
Ricardo Nagib Izar 130 Salvador Zimbaldi Filho 267
Salvador Zimbaldi Filho 100 Paulo Cesar Marques de Velasco 220
Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 87 Nelson Marquezelli 178
Valdemar Corauci Sobrinho 76 Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 164
José Genoino Neto 68 Valdemar Corauci Sobrinho 112
André Franco Montoro 58 José Genoino Neto 98
Arnaldo Faria de Sá 56 Gilberto Kassab 87
Carlos Nelson Bueno 54 André Franco Montoro 86   

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Orlando Fantazzini Neto 1,370 Silvio França Torres 14,464
Enéas Ferreira Carneiro 1,255 Luiz Paulo Teixeira Ferreira 764
Ivan Valente 488 Nelson Marquezelli 736
Luiz Carlos dos Santos 428 Enéas Ferreira Carneiro 565
Nelson Marquezelli 386 Clodovil Hernandes 424
Jefferson Alves de Campos 335 Celso Ubirajara Russomanno 292
Zulaiê Cobra Ribeiro 320 Paulo Salim Maluf 276
José Dirceu de Oliveira e Silva 306 Ricardo Nagib Izar 239
Gilberto Kassab 283 Guilherme Campos Júnior 200
Salvador Zimbaldi Filho 267 Ricardo Tripoli 124  
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São Manuel - Todos os candidatos 
1994 1998

Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos
Nulos 6,711 Milton Antônio Casquel Monti 11,669
Branco 4,437 Nulo 3,743
João Mellão Neto 1,644 Branco 1,786
Elmir Kalil Abi Chedid 1,273 Jesus Adib Abi Chedid 573
Ana Paula G. Azevedo Junqueira 710 João Mellão Neto 352
Michel Miguel Elias Temer Lulia 552 PT 174
Paulo Dias Novaes 519 Jacó Bittar 120
André Franco Montoro 358 Vandeval Lima dos Santos 114
PT 346 Manoel Vicente Fernandes Bertone 113
Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 333 Luiz Carlos Pinto 103  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Milton Antônio Casquel Monti 11,371 Milton Antônio Casquel Monti 8,416
Branco 1,342 Dener Caio Castaldi 1,849
Enéas Ferreira Carneiro 1,289 Branco 1,817
Nulo 701 Lourival Antonio Panhozzi 1,377
Evilásio Cavalcante de Farias 672 Nulo 1,238
PT 455 Enéas Ferreira Carneiro 832
PMDB 328 Clodovil Hernandes 607
Adhemar de Barros Filho 317 José Abelardo Guimarães Camarinha 490
Gilberto Kassab 312 Paulo Salim Maluf 459
José Dirceu de Oliveira e Silva 236 PSDB 455  
 

 
São Manuel - Eleitos 

1994 1998
Eleitos Votos Eleitos Votos

João Mellão Neto 1,644 Milton Antônio Casquel Monti 11,669
Michel Miguel Elias Temer Lulia 552 Vandeval Lima dos Santos 114
André Franco Montoro 358 José Genoino Neto 92
Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 333 Arlindo Chignalia Júnior 53
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 232 Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 48
Adhemar de Barros Filho 184 Carlos Eduardo Moreira Ferreira 35
Robson Tuma 161 André Franco Montoro 34
José Aníbal Peres de Pontes 147 Michel Miguel Elias Temer Lulia 33
Aloysio Nunes Ferreira Filho 141 José Dirceu de Oliveira e Silva 32
Edson Edinho Coelho Araújo 128 Celso Ubirajara Russomanno 30  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Milton Antônio Casquel Monti 11,371 Milton Antônio Casquel Monti 8,416
Enéas Ferreira Carneiro 1,289 Enéas Ferreira Carneiro 832
Evilásio Cavalcante de Farias 672 Clodovil Hernandes 607
Gilberto Kassab 312 José Abelardo Guimarães Camarinha 490
José Dirceu de Oliveira e Silva 236 Paulo Salim Maluf 459
Jefferson Alves de Campos 228 Celso Ubirajara Russomanno 343
João Herrmann Neto 215 Jose Aldo Rebelo Figueiredo 292
Ricardo José Ribeiro Berzoini 211 José Paulo Toffano 288
Salvador Zimbaldi Filho 183 Dimas Eduardo Ramalho 227
Roberto Gouveia Nascimento 175 Antonio Carlos Mendes Thame 116  
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Sumaré - Todos os candidatos 
1994 1998

Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos
Nulos 24,011 Alfredo Castro Ruzza 22,238
Paulino José Carrara 15,315 Branco 7,864
Branco 9,428 PT 4,210
PT 3,942 PSDB 3,873
Luiz Lauro Ferreira 1,242 Nulo 3,830
Marco Antonio Nassif Abi Chedid 1,066 Hélio de Oliveira Santos 2,448
PSDB 865 Francisco Antônio Sardelli 2,182
Eustáquio Luciano Zica 765 Arnaldo de Abreu Madeira 1,802
José Genoino Neto 687 José Aníbal Peres de Pontes 1,480
PMDB 663 Durval A. Ferreira de Carvalho 1,425  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

José Antônio Bacchim 37,909 Vilson Oschin Alves 28,568
Renato Netto Cardoso 6,243 Branco 8,914
Geraldo José Silvério 5,735 Vanderlei Macris 7,276
Branco 4,757 PT 5,882
Enéas Ferreira Carneiro 4,513 Carlos Henrique Focesi Sampaio 5,140
Marcos de Paula 3,266 Marcos de Paula 4,880
PT 3,261 Nulo 3,978
Vandeval Lima dos Santos 2,792 Carlos Alberto Rolim Zarattini 3,107
Nulo 2,445 José Mentor G. de Mello Netto 3,066
Francisco Antônio Sardelli 1,954 Cândido E. de Souza Vaccarezza 2,821  
 

Sumaré - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
Marco Antonio Nassif Abi Chedid 1,066 Hélio de Oliveira Santos 2,448
Eustáquio Luciano Zica 765 Arnaldo de Abreu Madeira 1,802
José Genoino Neto 687 José Aníbal Peres de Pontes 1,480
Eduardo José Pereira Coelho 607 Wagner Amaral Salustiano 1,223
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 584 José Machado 793
Carlos Nelson Bueno 389 Marcelo Fortes Barbieri 729
André Franco Montoro 351 Salvador Zimbaldi Filho 706
José Aristodemo Pinotti 316 José Genoino Neto 670
Hélio Bicudo 297 Rubeneuton Oliveira Lima 410
Celso Ubirajara Russomanno 230 Marcos Cintra C. de Albuquerque 390  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Enéas Ferreira Carneiro 4,513 Vanderlei Macris 7,276
Vandeval Lima dos Santos 2,792 Carlos Henrique Focesi Sampaio 5,140
Carlos Henrique Focesi Sampaio 1,374 Carlos Alberto Rolim Zarattini 3,107
Jefferson Alves de Campos 1,224 José Mentor Guilherme de Mello Netto 3,066
Jose Aldo Rebelo Figueiredo 1,213 Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza 2,821
Eustáquio Luciano Zica 1,127 Enéas Ferreira Carneiro 1,840
Salvador Zimbaldi Filho 1,019 Antonio Palocci Filho 1,617
Hélio de Oliveira Santos 980 Celso Ubirajara Russomanno 1,479
José Dirceu de Oliveira e Silva 840 Reinaldo Nogueira 1,474
Rubeneuton Oliveira Lima 598 Clodovil Hernandes 1,294  
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Tietê - Todos os candidatos 
1994 1998

Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos
Michel Miguel Elias Temer Lulia 5,078 Michel Miguel Elias Temer Lulia 7,440
Nulos 4,625 Nulo 3,354
Branco 1,620 Branco 1,235
André Franco Montoro 584 Duilio Pisaneschi 391
PT 337 Salvador Zimbaldi Filho 351
Edson Edinho Coelho Araújo 223 Vandeval Lima dos Santos 227
PSDB 206 PSDB 193
Salvador Zimbaldi Filho 181 PT 185
Arnaldo Faria de Sá 173 Gilberto Kassab 158
João Mellão Neto 170 Josué Álvares Pintor 155  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Michel Miguel Elias Temer Lulia 5,876 José Carlos Melaré 7,142
Enéas Ferreira Carneiro 1,137 Michel Miguel Elias Temer Lulia 3,627
Branco 1,103 Branco 1,074
Salvador Zimbaldi Filho 843 Nulo 779
Arnaldo de Abreu Madeira 812 Renato Fauvel Amary 600
Nulo 756 Antonio Carlos de Mendes Thame 524
Luis Antonio Albiero 661 PSDB 519
Duilio Pisaneschi 651 Celso Ubirajara Russomanno 363
Gilberto Kassab 403 Clodovil Hernandes 352
Antonio Carlos de Mendes Thame 394 Enéas Ferreira Carneiro 337  
 

Tietê - Eleitos 
1994 1998

Eleitos Votos Eleitos Votos
Michel Miguel Elias Temer Lulia 5,078 Michel Miguel Elias Temer Lulia 7,440
André Franco Montoro 584 Duilio Pisaneschi 391
Edson Edinho Coelho Araújo 223 Salvador Zimbaldi Filho 351
Salvador Zimbaldi Filho 181 Vandeval Lima dos Santos 227
Arnaldo Faria de Sá 173 Gilberto Kassab 158
João Mellão Neto 170 Luiz Antônio Fleury Filho 135
José Genoino Neto 90 Arnaldo Faria de Sá 112
José Machado 78 José Machado 103
Celso Ubirajara Russomanno 66 José Genoino Neto 92
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 64 Celso Ubirajara Russomanno 81  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Michel Miguel Elias Temer Lulia 5,876 Michel Miguel Elias Temer Lulia 3,627
Enéas Ferreira Carneiro 1,137 Renato Fauvel Amary 600
Salvador Zimbaldi Filho 843 Antonio Carlos Mendes Thame 524
Arnaldo de Abreu Madeira 812 Celso Ubirajara Russomanno 363
Gilberto Kassab 403 Clodovil Hernandes 352
Antonio Carlos de Mendes Thame 394 Enéas Ferreira Carneiro 337
Vandeval Lima dos Santos 372 Paulo Salim Maluf 247
José Dirceu de Oliveira e Silva 248 José Mentor Guilherme de Mello Netto 221
Antonio Carlos Pannunzio 237 Ricardo Tripoli 187
Alberto Goldman 202 Ricardo Nagib Izar 182  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 191 

Urupês - Todos os candidatos 
1994 1998

Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos
Nulos 2,283 Antonio de Pádua Perosa 2,675
Branco 879 Nulo 1,645
Etivaldo Vadão Gomes 635 Branco 872
Salvador Zimbaldi Filho 580 Salvador Zimbaldi Filho 397
Orlando Gabriel Zancaner 404 José Ricardo Novelli 154
João Oswaldo Leiva 255 PSDB 139
André Franco Montoro 188 Sinval Malheiros Pinto Júnior 98
Aloysio Nunes Ferreira Filho 122 Aloysio Nunes Ferreira Filho 82
Miguel Moyses Abeche Neto 119 Edson Edinho Coelho Araújo 43
João Pedro Gomieri 116 Adair Sérgio Eduardo Camargo 39  

2002 2006
Todos Candidatos Votos Todos Candidatos Votos

Júlio Francisco Semeghini Neto 2,692 Júlio Francisco Semeghini Neto 3,810
Francisco Graziano Neto 691 Sinval Malheiros Pinto Júnior 858
José Dirceu de Oliveira e Silva 481 Branco 544
Branco 444 Nulo 284
Nulo 287 Antônio Palocci Filho 246
Etivaldo Vadão Gomes 240 Edson Aparecido dos Santos 229
Salvador Zimbaldi Filho 228 PSDB 164
PSDB 166 PT 132
Enéas Ferreira Carneiro 138 Ricardo Nagib Izar 103
Aloysio Nunes Ferreira Filho 121 Edson Luiz Pas 84  
 

 
Urupês - Eleitos 

1994 1998
Eleitos Votos Eleitos Votos

Etivaldo Vadão Gomes 635 Salvador Zimbaldi Filho 397
Salvador Zimbaldi Filho 580 Aloysio Nunes Ferreira Filho 82
André Franco Montoro 188 Edson Edinho Coelho Araújo 43
Aloysio Nunes Ferreira Filho 122 Antonio H. Bitencourt Cunha Bueno 39
Edson Edinho Coelho Araújo 80 Paulo Cesar Marques de Velasco 32
Carlos Alberto Eugênio Apolinário 52 Nelson Marquezelli 30
Celso Ubirajara Russomanno 40 André Franco Montoro 25
Lamartine Posella Sobrinho 36 Etivaldo Vadão Gomes 21
Wagner Amaral Salustiano 29 Ricardo José Ribeiro Berzoini 17
Arnaldo Faria de Sá 26 Michel Miguel Elias Temer Lulia 16  

2002 2006
Eleitos Votos Eleitos Votos

Júlio Francisco Semeghini Neto 2,692 Júlio Francisco Semeghini Neto 3,810
José Dirceu de Oliveira e Silva 481 Antonio Palocci Filho 246
Etivaldo Vadão Gomes 240 Edson Aparecido dos Santos 229
Salvador Zimbaldi Filho 228 Ricardo Nagib Izar 103
Enéas Ferreira Carneiro 138 Enéas Ferreira Carneiro 67
Aloysio Nunes Ferreira Filho 121 Paulo Salim Maluf 59
Gilberto Kassab 83 Clodovil Hernandes 48
Carlos Henrique Focesi Sampaio 62 Celso Ubirajara Russomanno 40
João Batista Ramos da Silva 59 Ricardo Tripoli 37
Zulaiê Cobra Ribeiro 32 Jorge Tadeu Mudalen 34  
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Apêndice 5 – Distribuição de prefeitos por eleição e do Quociente Locacional para 
Deputado por Partido 

 

Partido Progressista (PP) 
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Partido dos Trabalhadores (PT) 
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Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 
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Democratas (DEM) 



 

 196 

 
 

 
 

 
 



 

 197 

 
 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 
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