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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho nós nos propomos a analisar as preferências eleitorais dos cidadãos do Brasil 

e da Argentina. Procuramos não só estabelecer a direção e a intensidade das preferências, 

mas, sobretudo, conhecer quais são os fatores que as impulsionam e/ou determinam, o que 

as organiza em hierarquias e prioridades na hora de escolher um Presidente. Nossas 

perguntas não são novas. Muitas delas são as que, classicamente, são abordadas na 

literatura sobre o comportamento eleitoral: quão importante é a identificação partidária ou a 

orientação ideológica na decisão do voto? Quanto pesa a própria imagem do candidato? 

Como os diferentes atributos compõem sua imagem? Qual é a relevância das posições que 

poderão adotar os candidatos sobre certos temas relevantes no debate e no espaço público, 

tais como a legalização do aborto ou o cuidado do meio ambiente?  

No entanto, procuramos aqui responder a estas perguntas clássicas utilizando uma 

ferramenta relativamente inovadora para o campo da investigação de opinião pública, 

especialmente na América Latina. O Conjoint Analysis, técnica de pesquisa desenvolvida há 

mais de 50 anos com o objetivo de determinar as preferências dos consumidores no 

momento de adquirir um produto ou serviço. É um dado da realidade que a difusão e a 

utilização estendida do Conjoint Analysis só foi possível quando a revolução tecnológica na 

computação facilitou o acesso ao hardware com o qual realizar entrevistas via computadores 

portáteis (CAPI) e ao software especificamente desenhado para que uma entrevista conjoint 

fosse uma experiência menos demandante para os entrevistados. E se isto foi o que 

aconteceu no campo da pesquisa de mercado, ainda é escassa a utilização desta técnica 

para estudar os fatores determinantes das preferências dos cidadãos em temas ligados a 

opinião pública e/ou intenção de voto, especialmente por parte das empresas dedicadas a 

pesquisa aplicada. Na América Latina, até onde temos conhecimento, não foram realizadas 

experiências que tenham vindo a público. Nosso esforço foi no sentido de cobrir esta lacuna, 

demonstrando sua aplicação e utilidade no contexto das eleições presidenciais realizadas no 

Brasil 2010 e a se realizar na Argentina 2011.  
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O trabalho está ordenado da seguinte forma. Em primeiro lugar, fazemos resenha das 

principais características dos modelos conceituais e/ou teóricos utilizados para explicar as 

preferências eleitorais dos cidadãos, isto é o voto. Em segundo lugar, apoiado em uma breve 

resenha histórica que esperamos que servisse aos leitores menos familiarizados com a 

ferramenta apresentou e descreveu a metodologia utilizada. Em terceiro lugar, apresentamos 

e expomos os resultados dos estudos realizados em Buenos Aires e em São Paulo. 

Finalmente, apresentamos algumas reflexões gerais motivadas por esta experiência e, 

compartilhamos alguns aprendizados. 

 

1. As interpretações predominantes sobre os determinantes do voto. 

A literatura acadêmica sobre o comportamento eleitoral reconhece três modelos dominantes 

para explicar que fatores determinam o voto de um individuo: o modelo sociológico, o modelo 

de voto econômico e o modelo político. Permitam apresentar-los aqui de forma breve e 

sintética.  

i. O voto sociológico 

O modelo sociológico sustenta que as preferências eleitorais de um indivíduo se encontram  

moldadas fundamentalmente pelas suas características sócio demográficas e suas 

identidades grupais básicas. O modelo, também conhecido como o modelo da Universidade 

de Columbia, foi originalmente desenvolvido por Lazarsfeld, Berelson e Gaudet no The 

People’s Choice (1944), analisando o comportamento dos votantes nas eleições 

presidenciais de 1940 nos Estados Unidos. Segundo Lazarsfeld “uma pessoa pensa 

politicamente da mesma forma como ela é socialmente. As características sociais são as que 

determinam as preferências políticas” (1944: 27). De fato, este modelo sustenta que é 

possível explicar o voto de uma pessoa conhecendo algumas das suas “características 

sociais”: sua idade, seu nível de renda ou nível de educação formal, sua condição 

ocupacional, religião, grupo étnico ao qual pertence e lugar de residência.  
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A partir de esta perspectiva, de uma eleição a outra, as preferências dos votantes têm uma 

tendência a não sofrer uma variação significativa. Para o modelo sociológico as preferências 

eleitorais não estão determinadas pela avaliação retrospectiva ou prospectiva das políticas 

do governo, mas pela própria tradição familiar e o cerco de preservação de identidade que 

supõem os contatos pessoais com indivíduos do mesmo grupo. 

ii. O modelo econômico 

O modelo de voto econômico baseia-se na utilização dos conceitos de racionalidade e auto-

interesse para compreender a elaboração das preferências eleitorais. O modelo tem como 

antecedentes direitos e mais destacados os trabalhos de Downs (1957) e V.O. Key (1966).  

Para este modelo, o voto é um recurso que se utiliza por algo de valor; e a decisão de em 

quem votar é uma decisão que supõe pesar racionalmente o uso desse recurso. Isso implica 

maximizar a utilidade pessoal do voto1.  

O modelo de voto econômico baseia-se na hipótese de que os indivíduos castigam ou 

premiam o governo com o seu voto em função da marcha da economia. Segundo Jackman 

trata-se de um “principio central” da ciência política: “O de que os governos ganham ou 

perdem as eleições segundo seu desempenho econômico” (1995: 5, citado por Stokes, 

Przeworski e Buendia Larredo, 1997: 35). Inúmeros resultados eleitorais na América Latina 

foram interpretados em termos de voto econômico: as eleições venezuelanas de 1983, as 

costarriquenses de 1986, as peruanas de 1985, 1990 e 1995, as argentinas de 1989 e 1995, 

as brasileiras de 1989 e 1994 (Carrasquero 1995, Seligson e Gomez Barrantes 1989; Dietz 

1987; Catterberg Braun 1989 citados pelo Echegaray, 1996). 

O principio tem, como certo, a elegância da simplicidade. Pressupõe que os votantes não 

definem suas preferências em função das forças sociais de longo prazo, nem estão 

influenciados pelas relações pessoais, nem orientados pela sua identificação ideológica com 

alguma força política. Para este modelo, as forças não econômicas têm um “papel periférico” 

                                                             
1
 Rovner tem indicado corretamente que “in economic models, the concept of utility is defined not only by economic 

interest, but also by values relevant to the individual’s information and experiences; this makes the concept open to the 
inclusion of symbolic objectives” (Rovner…). 
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(Echegaray 1996: 604) na definição das preferências dos indivíduos2. Diferentemente do 

modelo sociológico, sustenta que as preferências eleitorais variam em função das 

experiências vitais em volta da economia que os votantes julgam e avaliam em um curto 

prazo. Nesta linha de interpretação, os indivíduos votarão no candidato que, segundo seus 

cálculos, conseguirá para eles maiores benefícios, pessoais (voto ego trópico ou de bolso) 

e/ou gerais (voto sócio trópico ou nacional). Isto tem levado a que se coloque especial ênfase 

na chamada “avaliação retrospectiva” das políticas e as ações do governo sobre o próprio 

bem estar (Key 1966; Fiorina, 1981; Álvarez, 1997; Arrow, 1996; Tversky y Kahneman, 

1982). 

iii. O modelo político 

Outros pesquisadores têm mostrado que os votantes decidem suas preferências eleitorais 

independentemente dos níveis de desemprego, os índices de inflação ou do aumento dos 

níveis de pobreza e que, alem da marcha da economia, defenderam (ou não) o partido que 

controla o governo (Valdez Zepeda, Flores Espinosa e Díaz Gonzalez 2010). Argumenta-se 

então que, para compreender as preferências eleitorais, é mais relevante a análise dos 

diversos “afetos políticos” que o desempenho econômico do governo (Echegaray 1996) 3. 

Não são as questões econômicas, mas sim as políticas que jogam um papel crítico na 

determinação das preferências eleitorais. Assim, a explicação do voto se volta à análise do 

impacto das identidades partidárias, a personalização da política e as lideranças dos 

candidatos (Wattenberg 1991; Bianco 1998; King 2001; Rico 2002), assim como também até 

a capacidade do governo para gerenciar políticas públicas (segurança, educação e saúde 

pública, meio ambiente, aborto, etc.) ou questões institucionais específicas como a 

estabilização da democracia ou a luta contra a corrupção4. Para o modelo político, portanto, 

                                                             
2 Um resumo recente da literatura e Lewis-Beck y Stegmaier (2007).   
3 

O modelo político (o psicológico) foi desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade de Michigan Campbell, Converse, 
Miller e Stokes em The American Voter (1960). 
4
 Por razões de espaço não podemos nos deter no debate sobre a crise de representação política e o declínio das 

identidades partidárias e o sucedâneo processo de personalização da política. Em qualquer caso, no nosso estudo veremos 
qual e o peso que tem a dimensão partidária e a dimensão pessoal do candidato na determinação das preferências 
eleitorais.  
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as preferências são produto do equilíbrio de lealdades partidárias socializadas e o 

referendum sobre a atuação presidencial em terrenos extras econômicos (Echegaray 1996).  

Entende-se então que para esta última perspectiva, as preferências eleitorais não são tão 

estáveis, nem podem se explicar como produto de características sócio-demográficas dos 

votantes, como pressupõe o modelo sociológico, nem são tão dependentes das flutuações 

da economia como supõe o modelo econômico.   

Como vamos ver, apresentamos os três modelos conceituais, nem tanto com a intenção de 

concluir um debate acadêmico, mas com o propósito explícito de orientar-nos no melhor 

desenho de nossa “nova ferramenta”, com a qual pretendemos (uma vez mais) explorar e 

analisar as preferências eleitorais de brasileiros e argentinos. 

 

2. Notas sobre nossa ferramenta.  Breve historia do Conjoint Analysis 

Muito tem se dito que a gênesis dos modelos estatísticos raramente têm lugar no campo da 

pesquisa de mercado (Orme  2009). Em geral, sua origem e desenvolvimento acontecem no 

campo acadêmico. A história do Conjoint Analysis, desenvolvida quase na sua totalidade nos 

Estados Unidos da América, não foge a este principio. 

Embora não seja possível certificar sua data de nascimento, existe certo consenso em 

reconhecer que os trabalhos pioneiros de Duncan Luce e John Tukey, no inicio dos anos ‟60, 

constituem um inicio plausível na historia do Conjoint Analysis. Especial impacto teve seu 

artigo “Simultaneous conjoint measurement: a new type of fundamental measurement”, 

publicado no Journal of Mathematical Psychology em 1964. Os princípios teóricos e 

conceituais estabelecidos por este trabalho foram rapidamente colocados em prática por 

numerosos psychometricians, dentre os que se destacam Carroll (1969), Kruskal (1965), e 

Young (1969). Por sua vez, os trabalhos de Daniel McFadden, em particular seu artigo de 
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1974, “Conditional logit analysis of qualitative choice behavior”, permitiram expandir os 

fundamentos teóricos do conjoint, enriquecendo-o com Discrete Choice Methods5.  

O mundo da pesquisa de mercado não se manteve muito tempo por fora destes avanços e 

descobertas. Green e Rao publicaram em 1971 “Conjoint measurement for quantifying 

judgmental data,” no Journal of Marketing Research, um trabalho histórico no qual 

apresentavam suas conclusões sobre a utilização do full profile card sort conjoint analysis. 

Entretanto, Richard Johnson teve a idéia, cujo exemplo não tem se difundido tanto quanto 

deveria entre nós, que nos dedicamos à pesquisa de mercado e opinião pública, de ordenar, 

sintetizar e apresentar suas experiências, no seu caso como investigador de Market Facts 

Inc6. Seu trabalho sobre as trade off matrices publicado em 1974 também pelo Journal of 

Marketing Research apresentava a solução a um problema pratico que enfrentava frente à 

demanda específica de um dos seus clientes: que fazer quando os atributos de um produto 

são tantos que deixa de ser razoável realizar um full profile concept study?.  

Uns anos mais tarde, em 1985, Johnson cria uma nova companhia dedicada ao desenho e 

elaboração de programas ou pacotes estatísticos com especial ênfase em Conjoint Analysis. 

Essa companhia, Sawtooth Software, hoje Sawtooth Technologies, até hoje é líder mundial 

na matéria. 

Desde inícios dos anos „80 até nossos dias, o Conjoint Analysis foi ganhando 

progressivamente popularidade e novos adeptos, tanto no mundo acadêmico como na 

pesquisa de mercado. Deve-se notar que sua popularização como ferramenta de pesquisa 

não ocorreu até que a revolução tecnológica na computação facilitasse o acesso ao 

hardware e ao software, fazendo possível sua utilização em grandes estudos junto a 

consumidores de todo tipo e perfil (Johnson 2001). Foi então que empresas e agências 

dedicadas à pesquisa de mercado estiveram em condições de incorporar ao Conjoint 

Analysis no menu dos seus serviços7.  

                                                             
5
 Anos depois, em 2000, McFadden foi laureado com o Premio Nobel de Economia. 

6
 http://www.sawtooth.com. 

7 Mais recentemente, a utilização da Internet como plataforma para a realização de estudos conjoint, trouxe junto a 
redução dos custos relativos a implementação deste tipo de estudo. 
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Enquanto isso, a atualização conceitual não parou de avançar. Durante as duas últimas 

décadas do século XX publicou-se não menos que 30 trabalhos que forneceram ajuda 

teórica e/ou prática significativa ao desenvolvimento do Conjoint Analysis (Green, et.al. 

2001): desde o debate inicial entre o adaptive conjoint analysis  (ACA)8e o choiced based 

conjoint (também chamado discrete choice modelling)9, debate ao que Orme chega a 

catalogar de “polarização ideológica dos ´80” (2005)10, até as mais recentes incorporações 

do Latent Class conjoint análises (inspirado no cluster análises) ou os Hierarchical Bayes 

models (que permitem estimar as utilidades a nível individual a partir de discrete choice 

data). 

No entanto, apesar da sua difusão, e dos projetos que têm demonstrado sua aplicabilidade 

para estudar temas relacionados a voto e opinião pública (Shamir e Shamir, 1995; Caruso, 

Dobromir e Mahzarin, 2009; Wirski, Diederich & Schreier, 2010), é surpreendente a escassa 

utilização desta técnica para estudar as preferências dos cidadãos ligados a estes temas por 

                                                             
8 O ACA, desenvolvido por Johnson na Sawtooth Software, foi pensado e desenhado para incluir num estudo mais 
atributos dos que seria razoável incluir num estudo tradicional de conjoint. Na pratica, trabalha como um partial profile 
analisys, onde apresenta ao entrevistado um conjunto reduzido de atributos por vez e o entrevistado deve ordenar os 
ditos atributos em função da sua preferência. A seleção dos conjuntos de atributos subseqüentes que são apresentados 
durante a entrevista se adapta as respostas previas do entrevistado, focalizando aqueles atributos e níveis de atributos 
relevantes e significativos para cada entrevistado. O problema do ACA é que a apresentação de partial profiles costuma  
ser pouco realista para o consumidor: no mercado, o produto é apresentado em seu conjunto e não em partes. Mais difícil 
ainda, é que no momento da entrevista, assume-se que os atributos não mostrados seriam constantes na eleição do 
consumidor. 
9 O trabalho pioneiro desta variante é de Louviere  Woodworth (1983). A principal fortaleza do CBC frente ao ACA reside 
no realismo da situação apresentada na entrevista, reproduzindo mais efetivamente o que acontece ao consumidor na 
vida real, quando deve fazer uma escolha. Seus problemas eram basicamente dois: a restrição na quantidade de atributos 
que poderiam incluir-se num estudo e, tanto mais importante, a escolha de um entrevistado só indicava que alternativa 
era a preferida e não a intensidade da preferência, como fazia o ACA. 
10 A disputa entre os defensores do adaptive conjoint análisis (ACA) e os do choiced based conjoint (CBC) foi estabelecida. 
Sawtooth Software realizou uma conferência, na qual pontuou que a eleição do método dependia mais do problema que 
se iria enfrentar, do que das virtudes intrínsecas da ferramenta (Orme 2005). Na prática, os novos programas ou pacotes 
estatísticos lançados pela Sawtooth Software a partir de 1993, permitiram incorporar, entre outros, e nos casos que fosse 
necessário segundo o critério do pesquisador, partial profile ou alternative especif designs a estudos do tipo Choice Based 
Conjoint (CBC). Permitem ainda a opção de resposta “nenhum dos anteriores”, caso o entrevistado não tivesse 
preferência por nenhum dos conceitos apresentados. Por isso, a incorporação e utilização do Hierarchical Bayes Methods 
(HB) permite estimar as utilidades (isto e, a intensidade da preferência) a nível individual e baseia-se no discrete choice 
data. Segundo a própria companhia “based on our sales figures and customer feedback studies, we believe CBC has been 
the most widely used method and software by our users since about 2000” (Sawtooth Software News, 2010). De fato, a 
proporção de estudos conjoint realizados com CBC tem crescido de forma ininterrupta: em 2003 representavam 1 a cada 2 
estudos realizados, hoje chegam a 9 de cada 10 estudos realizados com conjoint (o ACBC é uma nova e melhorada versão 
do CBC). 
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parte de consultoras e agências dedicada à pesquisa aplicada. Na América Latina, ate onde 

temos conhecimento, não foram realizadas experiências que tenham sido publicadas. 

Nossos esforços vêm cobrir, precisamente, esta ausência analisando as eleições 

presidenciais em Brasil 2010 e Argentina 2011. 

 

3. Metodologia de investigação. Trabalho de campo e desenho da 

ferramenta. 

Este estudo foi desenvolvido especialmente para a elaboração do paper para este 

Congresso e baseia-se em dados obtidos através da realização de duas pesquisas de 

opinião pública eleitoral. A primeira foi realizada na cidade de São Paulo (Brasil) na última 

semana de setembro de 2010. Os trabalhos de campo foram implantados e realizados pela 

Network Pesquisa de Mercado, sob a coordenação de Cintia Monteiro Corrales, que também 

participou da montagem do questionário.  

Na Argentina, a pesquisa foi feita na Área Metropolitana de Buenos Aires, durante a segunda 

semana de fevereiro de 201111.  

Em ambos os países, os estudos foram implementados em forma ad-hoc com o explícito 

propósito de testar e avaliar a utilização do Conjoint Analysis como ferramenta de coleta de 

dados primeiro, e logo como método de análise da informação. Os entrevistados, em ambos 

os países, foram recrutados na via pública, aplicando cotas de sexo e idade. Todas as 

entrevistas foram realizadas num salão fechado (Central Location), onde os entrevistados, 

apos responder perguntas standard de classificação sócio demográfica, completaram uma 

entrevista auto-administrada via CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing – 

Entrevistas diretamente no computador). Completaram-se 226 entrevistas no Brasil e 207 

entrevistas na Argentina, com duração média de 10 minutos. 

                                                             
11

 Algumas particularidades relevantes para a comparação dos casos. No Brasil as pesquisas foram realizadas quando os 
candidatos de cada um dos partidos estavam claramente definidos e há uma semana das eleições, enquanto na Argentina 
os entrevistados optavam por pré- candidatos ou potenciais candidatos a presidência. Assim, o que no Brasil foi mais 
simples, ou seja, escolher um candidato já na disputa, em plena campanha, na Argentina foi mais complexo.  
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Como é sabido, o desenho de um estudo de Conjoint Analysis começa pelo chamado mapa 

de atributos e níveis de atributos. Segue aqui o nosso:  

 NIVEIS DENTRO DE CADA ATRIBUTO 

L
IS

T
A

D
O

 D
E

 A
T

R
IB

U
T

O
S

 

Foto do Candidato (mostra foto) 1 2 3 4 5 6 

Partido político (mostra logo e nome 

do partido) 
A B C D E F 

Expectativa sobre a gestão do 

candidato respeito ao desemprego. 

Sua gestão levará a ... 

Um aumento do 

desemprego 

Uma taxa de desemprego 

similar a   atual 

Uma diminuição 

do desemprego 
   

Expectativa sobre a gestão do 

candidato a  respeito da pobreza.  

Sua gestão levará a ... 

Um aumento da 

pobreza 

Uma taxa de pobreza 

similar a atual 

Uma diminuição 

da pobreza 
   

Expectativa sobre a gestão do 

candidato a respeito da inflação. 

Sua gestão levará a ... 

Um aumento da 

inflação 

Uma taxa de inflação similar 

a atual 

Uma diminuição 

da inflação 
   

Estilo de liderança 

Será um presidente que privilegiará... 
A busca de consensos 

com outros mesmo que 

deva relegar algum 

dos seus projetos 

A aprovação de seus 

projetos mesmo que deva 

enfrentar repetidos conflitos 

    

Posição do candidato frente ao 

aborto  

Imagine que está... 

A favor da legalização 

do aborto 

Contra a legalização do 

aborto 
    

Posição a respeito do meio 

ambiente. 

O candidato concentrará seus 

esforços em.. 

Privilegiar o 

crescimento 

econômico mesmo que 

se afete a proteção do 

meio ambiente 

A proteção do meio 

ambiente mesmo que se 

limite o crescimento 

econômico 

    

Posição a respeito do papel do 

Estado. O candidato defenderá..  

Um estado que 

intervenha ativamente 

no  temas econômicos 

para corrigir as falhas 

no funcionamento do 

mercado 

Um estado que NÂO 

intervenha no 

funcionamento do mercado 

e da economia 

    

Posição a respeito da distribuição 

da riqueza. 

 O candidato ...  

Trabalhará ativamente 

para conseguir uma 

distribuição da riqueza 

mais equitativa 

Não buscará modificar a 

distribuição da riqueza na 

sociedade 
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O mapa de atributos foi o mesmo em ambos os países com óbvia diferença dos candidatos e 

dos partidos políticos e a necessária tradução. No Brasil se incluiu como candidatos José 

Serra, Dilma Roussef e Marina Silva  e PSDB, PT e Partido Verde como opção partidária. Na 

Argentina, a quantidade de candidatos foi significativamente maior. Entre os candidatos se 

incluiu a Cristina Fernández de Kirchner, Ricardo Alfonsín, Julio Cobos, Mauricio Macri, Elisa 

Carrió, Fernando “Pino” Solanas, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodriguez Saa, Mario Das Neves 

e Ernesto Sanz. Dentre os partidos ou coligações políticas se incluiu ao PJ-Frente pela 

Victoria, PJ-Peronismo Federal, Unión Cívica Radical-UCR, PRO, Coalición Cívica e 

Proyecto Sur. 

Como se pode observar, o mapa de atributos e níveis está distante de ser uma reprodução 

fiel e exaustiva dos indicadores utilizados habitualmente nos três modelos tradicionais para 

explicar o comportamento eleitoral. Mas fica claro que nos orientamos pelos três modelos 

para incluir atributos que nos permitiriam ponderar o peso da dimensão política, da social 

e/ou da econômica na configuração das preferências dos cidadãos. 

Para o desenho do estudo, a montagem do questionário e a implementação do trabalho de 

campo utilizamos o pacote estatístico Sawtooth Software SSI-Web 6.6. Em ambos os países 

se desenhou e implementou um Choice-Based Conjoint (mais conhecido como CBC). Os 

critérios gerais do desenho foram os seguintes: partial profile design, onde se apresentavam 

5 dos 10 atributos incluídos no desenho, deixando fixos os dois primeiros (candidato e 

partido) e rodiziando os restantes; cada entrevistado realizava 12 random choice task, em 

cada uma delas se apresentavam 3 conceitos mais a opção “nenhum”. Optamos pelo método 

de enumeração completa como estratégia de desenho aleatória. Vamos sinalizar que se 

realizaram certo número de „proibições‟ no modelo para evitar a apresentação de alternativas 

“absurdas” para o entrevistado, tais impedir que certos candidatos aparecessem na tela com 

logos partidários extremamente distantes (por exemplo, se proibiu que Serra aparecesse 

como candidato do PT, no Brasil; ou que Cristina Fernández de Kirchner fosse candidata da 

UCR, na Argentina). No entanto, todos os testes estatísticos realizados durante a geração do 

desenho permitiram estabelecer que o estudo trabalhasse abaixo das margens de erro 

usualmente aceitadas para efeitos principais e interações (std err <0.5). 
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Em resumo, durante a entrevista os participantes deveriam limitar-se a escolher o candidato 

de sua preferência (com um simples “click” do mouse) entre as opções que se 

apresentavam, tela após tela, 12 no total, onde se modificava o perfil dos candidatos (seus 

atributos) de acordo com as preferências sinalizadas pelo entrevistado . Abaixo se pode ver, 

como exemplo, as telas em questão, apresentadas no Brasil e na Argentina.   
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Estamos agora em condições de compartilhar os resultados obtidos. 

 

4. Os resultados 

Como se sabe, o Conjoint a Analysis tem como resultados, quatro tipos de outputs: a 

contagem simples (counting analysis), as utilidades (part worths utilities), a importância 

relativa dos atributos (attribute importance), e os cenários ou simulações de mercado (market 

simulations). 

Vamos deixar de lado aqui a contagem simples, porque se trata de uma análise muito 

preliminar, e vamos nos concentrar, em primeiro lugar, na análise das “utilidades” da conjoint. 

As “utilidades” são um valor numérico que expressa à intensidade da preferência que 

suscitam os diferentes níveis dentro de cada atributo. Indicam o trade - off que entrevistados 

fizeram na hora de julgar e valorizar as diferentes opções e, em conseqüência, nos permite 
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identificar os níveis de cada atributo que governam as preferências. É preciso sinalizar que 

as “utilidades” se apresentam como uma escala de intervalos e, em nosso caso, foram 

obtidas, para cada um dos entrevistados, de forma individual mediante o Hierarchical Bayes 

Analysis (Sawtooth Software CBC/HB for Hierarchical Bayes Estimation 4.4) e depois  

analisadas como médias para o conjunto da amostra ou dos possíveis segmentos dentro 

dela12.  

O quadro 1 mostra as “utilidades” médias para cada nível de cada atributo no Brasil e na 

Argentina.  Um rápido olhar é suficiente para constatar que as preferências de brasileiros e 

argentinos são similares na estrutura e padrões. Com obvia exclusão de candidatos e 

partidos, uns e outros preferem os mesmos níveis dentro de cada atributo, mas com 

intensidades variáveis.  

Brasileiros e Argentinos preferem presidentes que orientem sua gestão de governo a 

diminuição do desemprego, da pobreza e da inflação. Preferem opções eleitorais 

progressistas, que trabalhem ativamente em políticas de distribuição mais equitativas da 

riqueza. Neste conjunto de atributos vinculados à esfera econômica, em ambos os países se 

observa uma função tendência lente linear das preferências. Ou seja, as preferências se 

ordenam segundo o critério “menos é melhor”. 

Por outro lado, preferem um estilo de liderança baseado nos consensos mais que no conflito. 

Preferem também um Estado que intervenha no funcionamento do mercado e na economia,  

mais que o contrario;  e que suas políticas de desenvolvimento econômico não estejam 

contra a proteção do meio ambiente.  

O único atributo no qual as preferências de brasileiros e argentinos se diferenciam é o 

relativo à questão do aborto. Com efeito, enquanto os brasileiros preferem as opções 

                                                             
12

 Alguns breves comentários adicionais para ajudar a leitura dos resultados aos que hoje não estejam familiarizados com 
a ferramenta. O nível de medição das “utilidades” conjoint é feito através de intervalos, expressos em função de uma 
constante arbitraria dentro de cada atributo (no nosso caso, centrada a partir do valor zero - rescaling method: zero-
centered diff). Por isso não se pode comparar o valor absoluto da “utilidade” obtida pelo nível de um atributo com o valor 
obtido por outro nível de outro atributo. Os valores absolutos das “utilidades” só indicam a intensidade da preferência 
dentro de um mesmo atributo. Não entanto, o nível de medição sim nos possibilita comparar (e tirar as conclusões de 
rigor) a diferença entre dois níveis de um mesmo atributo versus a diferença entre dois níveis de outro atributo. 
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eleitorais nas se trabalhe contra a legalização do aborto, entre os argentinos à preferência é 

inversa13.  

Quadro 1. Media de “utilidades” para cada nível de cada atributo. Argentina (n=207) y Brasil (n=227) 

ARGENTINA BRASIL

Um aumento do desemprego -42,45 -70,72

Uma taxa de desemprego similar a   atual 5,49 2,81

Uma diminuição do desemprego 36,96 67,91

Um aumento da pobreza -49,59 -55,33

Uma taxa de pobreza similar a atual 10,44 5,84

Uma diminuição da pobreza 39,15 49,49

Um aumento da inflação -34,42 -59,77

Uma taxa de inflação similar a atual 11,56 15,86

Uma diminuição da inflação 22,86 43,90

A busca de consensos com outros mesmo que deva relegar algum dos seus projetos 0,63 3,11

A aprovação de seus projetos mesmo que deva enfrentar repetidos conflitos -0,63 -3,11

Um estado que intervenha ativamente no  temas econômicos para corrigir as falhas no funcionamento do mercado 14,52 25,46

Um estado que NÂO intervenha no funcionamento do mercado e da economia -14,52 -25,46

Privilegiar o crescimento econômico mesmo que se afete a proteção do meio ambiente -15,09 -24,50

A proteção do meio ambiente mesmo que se limite o crescimento econômico 15,09 24,50

Trabalhará ativamente para conseguir uma distribuição da riqueza mais equitativa 27,29 43,92

Não buscará modificar a distribuição da riqueza na sociedade -27,29 -43,92

A favor da legalização do aborto 7,43 -40,15

Contra a legalização do aborto -7,43 40,15

None 26,96 18,15

Distribuição da riqueza

Aborto

Desemprego

Pobreza

Inflação

Estilo de liderança

Papel do Estado na economia 

Meio ambiente

 

O quadro 2 e 3 mostra as “utilidades” na media para os atributos, candidato e partido político, 

para Brasil e Argentina respectivamente. Lembremos que as entrevistas no Brasil foram 

feitas na cidade de São Paulo nos dias prévios ao primeiro turno eleitoral. As preferências 

dos cidadãos de São Paulo tinham uma tendência maior para o Serra que para a Dilma 

(Serra afinal teve mais votos que Dilma na capital e no estado de São Paulo, seja no primeiro 

ou no segundo turno). Marina se encontrava ainda mais longe das preferências dos 

paulistas. 

                                                             
13

 No Brasil o aborto é considerado crime, exceto em duas situações: de estupro e de risco de vida materno. Tanto no 
Brasil como na Argentina, onde o aborto também é ilegal, há penalização tanto para a mulher que o pratica como para 
quem realiza o procedimento (artigos 85, 86, 87 y 88 do Código Penal argentino e 123 a 127 no Código brasileiro). Na 
Argentina também há duas exceções a estas penas: quando o aborto se pratica para "evitar um perigo para a vida ou para 
a saúde" da mulher ou se a gravidez vem de uma violação de "uma mulher idiota ou demente" (artigo 86, incisos 1º y 2º 
do Código Penal). 
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As preferências de partido político se ordenam da mesma forma. O partido preferido pelos 

paulistas era o PSDB, seguido pelo PT e ocupando o terceiro lugar, o PV. No entanto, é 

interessante notar que as preferências dos paulistas por Serra como candidato eram mais 

intensas que as dos mesmos paulistas pelo PSDB (no poder, no estado, há 16 anos). Ou 

seja, a preferência por Serra frente à Dilma era muito superior à preferência do PSDB, como 

partido, frente ao PT. De fato, as “utilidades” mostram pequena brecha na avaliação do 

PSDB frente ao PT. 

 

Quadro 2 - Candidatos e partidos no Brasil BRASIL 

Candidato Marina -11,90 

Dilma 5,98 

Serra 17,88 

     

Partido PT 5,27 

PV -10,74 

PSDB 5,46 

 

Na Argentina, quando as entrevistas foram realizadas, ainda não estava definido (e ainda 

não está) quais seriam os candidatos a presidente nas eleições que se realizarão em outubro 

de 2011. Portanto, as opções eleitorais incluíram como candidatos uma lista de políticos que 

potencialmente poderiam ser, inclusive em alguns casos, a lista inclui mais de um candidato 

de um mesmo partido.  

Os resultados mostram uma clara preferência, no âmbito da área metropolitana Buenos 

Aires, que inclui tanto a Cidade de Buenos Aires como a Grande Buenos Aires, pela 

presidenta CFK, seguida por Ricardo Alfonsín e Mauricio Macri (atual prefeito de Buenos 

Aires). O candidato com menor índice de preferência foi Eduardo Duhalde, seguido por Elisa 

Carrió.   
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Quadro 3 - Candidatos e partidos na Argentina ARGENTINA 

Candidato Cristina Fernandez de Kirchner 73,71 

Ricardo Alfonsin 28,72 

Julio Cobos -26,39 

Mauricio Macri 21,07 

Elisa Carrio -31,17 

"Pino" Solanas -3,24 

Eduardo Duhalde -34,69 

Aldolfo Rodriguez Saa -11,69 

Ernesto Sanz -10,58 

Das Neves -5,73 

   

Partido PJ - Frente para la Victoria 26,60 

PJ - Peronismo Federal -1,09 

UCR - Union Civica Radical 11,38 

PRO -12,16 

Proyecto Sur -5,78 

CC - Coalicion Civica -8,95 

 

A não relação entre os candidatos e partidos nas preferências é mais marcante na Argentina 

que no Brasil. Embora a preferência pela Frente para La Victoria (FPV) seja a que mostra 

maior intensidade entre os partidos políticos, seguida pela UCR, o partido político  (PRO) 

liderado Mauricio Macri, terceiro como candidato, é o menos preferido de todos. Entretanto, o 

Peronismo Federal é o terceiro partido mais preferido, apesar de que os candidatos que 

expressam essa força política (Eduardo Duhalde y Adolfo Rodriguez Saa) se encontram 

entre os menos preferidos. 

No Brasil observa-se mais forte correlação entre os candidatos e seus respectivos partidos, 

seja, do PT e Dilma (mais forte), seja entre Serra e o PSDB; tal correlação poderia ser 

explicada pelo lugar ocupado por estes dois partidos políticos, surgidos e apoiados por  

forças distintas, ambos nos anos 80 e ligados à consolidação das eleições democráticas pós 

ditadura militar.  

Agora, qual é a importância relativa de cada um dos atributos na hora de escolher uma 

opção eleitoral? Devemos passar aqui à análise do segundo tipo de informação que fornece 
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o conjoint: a importância dos atributos. Este valor, que se obtém a partir da estimativa das 

“utilidades” e adota, agora sim, um nível de medição continua, medindo de forma direita qual 

é a influência de cada atributo sobre a decisão ou escolha expressa pelos entrevistados. É 

útil para determinar, então, que aspectos de uma opção eleitoral são mais relevantes para 

cada individuo, para segmentos ou conjuntos de indivíduos ou para a mostra no seu 

conjunto14.  

As similaridades entre os comportamentos de brasileiros e argentinos terminam quando 

passamos a este segundo nível de análise. O quadro 4 mostra os resultados da média da 

importância e sua posição no ranking dos 10 atributos que foram avaliados. 

 

Quadro 4 – media de importância do atributo e posição no ranking. 

 

Nos dois países o candidato é o atributo mais importante numa opção eleitoral. No entanto, a 

figura do candidato é duas vezes mais importante na Argentina que no Brasil. Por sua vez, 

na Argentina, a importância dada ao candidato é três vezes mais importante que o partido 

político. Embora no Brasil a importância do candidato em relação ao do partido é 

                                                             
14

 O cálculo da importância dos atributos pode ser feito de duas formas: direitamente a partir das médias das “utilidades” 
obtidas ou voltar a estimá-lo desde as “utilidades” individuais. Optou-se aqui por este segundo caminho por ser um 
modelo melhor e mais exigente para estimar a importância relativa (CBC Modeling Workshop – Miami 2009 – Sawtooth 
Software). 
 
 

 (average  
importance) 

Rank (average  
importance) 

Rank 

Candidato 30,30 1 16,98 1 
Partido 9,40 5 6,92 7 

Desemprego 10,05 3 14,93 2 
Pobreza 11,29 2 12,09 4 

Inflação³ 9,33 6 10,64 5 
Liderança 4,34 10 4,37 10 

Papel do Estado. 4,79 9 4,77 9 
Meio ambiente. 5,29 7 6,81 8 

Distribuição³ da riqueza. 10,00 4 9,33 6 
Aborto 5,21 8 13,17 3 

ARGENTINA BRASIL 
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significativamente menor, em termos comparativos, os partidos políticos parecem mais 

importantes para os cidadãos da Argentina. É possível esperar que a importância relativa dos 

partidos políticos na conduta eleitoral varie significativamente, tanto no Brasil como na 

Argentina, se analisássemos zonas geográficas menos urbanas e mais distantes destas duas 

grandes metrópoles, São Paulo e Buenos Aires.  

O conjunto de questões econômicas (inflação, pobreza e desemprego) são igualmente 

importantes em ambos os países. Agrupadas, têm um impacto de 30% na decisão de um 

individuo na Argentina e de quase o 40% no Brasil. A importância relativamente alta que têm 

as questões econômicas não supõem que as questões políticas sejam menos importantes. 

Nossos dados indicam, ao contrario, que tanto na Argentina como no Brasil, o 

posicionamento sobre uma serie de questões políticas são tão relevantes, ou mais, que o 

posicionamento frente a questões econômicas.  

A importância relativa que tem no Brasil a questão do aborto, por exemplo, é quase tão 

importante como as expectativas do impacto da gestão do presidente sobre a taxa de 

desemprego;  e é maior que as relativas às políticas para combater a inflação e a pobreza.  

Vale sinalizar que na época da realização da pesquisa a posição dos candidatos sobre a 

questão do aborto passou a ocupar a mídia de maneira intensa, muitas vezes pelo viés 

religioso. Assim, temas como aborto, união estável de homossexuais eram destaque não só 

no palanque dos candidatos, mas como nas mídias sociais e impressas. Até o papa Bento 

XVI tomou posição e, falando a bispos brasileiros em Roma, aconselhou “rejeitar o voto em 

candidatos e partidos favoráveis ao aborto e à eutanásia”, posição seguida pelo bispo de 

Guarulhos, D. Luiz Gonzaga Bergonzini, que recomendou explicitamente aos eleitores “não 

votar em Dilma”.  

Algo similar ocorre na Argentina a respeito do posicionamento em torno da distribuição da 

riqueza. O mesmo pode-se dizer da posição dos candidatos a respeito do meio ambiente. 

Fica claro que a posição que adotem os candidatos frente a determinadas políticas públicas 

também influencia as preferências eleitorais dos cidadãos, embora a magnitude da influência 



20 
 

possa variar em função do tema em questão (não é a mesma coisa aborto e meio ambiente) 

ou inclusive em função dos segmentos da população que respondem ao dito tema.  

Vistas de maneira desagregada, nem todas as questões políticas são relevantes da mesma 

forma. Brasileiros e argentinos não só compartem sua preferência por uma opção eleitoral 

que ofereça uma orientação de governo baseado no consenso, e que reconheça a 

capacidade do Estado para intervir no mercado e na economia, mas também o fato de que 

estes atributos são os dois menos relevantes numa opção eleitoral.  

Podemos agora passar ao último dos resultados que nos dá o Conjoint Analysis, o dos 

cenários ou simulações de mercado. Com base na informação disponível (“utilidades” e 

importâncias) é possível acrescentar as preferências de cada um dos sujeitos e construir 

cenários competitivos para predizer o “share of preference” de todos ou alguns deles. Os 

cenários que apresentamos abaixo foram obtidos mediante o programa Sawtooth Software 

Simulator (SMRT 4.18) utilizando o método randomized first choice para a obtenção dos 

diferentes cenários15. 

O quadro 5 mostra o share of preference obtido para um cenário no primeiro turno eleitoral 

entre os três principais candidatos à presidência no Brasil. Cada opção eleitoral foi 

desenhada contemplando os 10 atributos inclusos neste estudo, respeitando o partido 

político e as posições públicas de cada candidato; e no caso dos atributos econômicos se 

estabeleceu igual performance para todos. 

Quadro 5 – Share of Preference – Brasil primeiro turno eleitoral 

 Share of 

Preference 

 

Std Err 

Serra 40,58 2,61 

Dilma 36,71 2,40 

Marina 22,70 1,84 

                                                             
15 El Randomized First Choice (RFC) e uma técnica relativamente recente, criada em 1999, que em nossa experiência da 
excelentes resultados em termos preditivos quando se analisam contextos de eleição como o estabelecido para este 
estudo. 
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A julgar pelos resultados eleitorais do primeiro turno eleitoral na cidade de São Paulo, os 

resultados do estudo não poderiam ter sido melhores em termos da sua capacidade de 

prever a realidade. De fato, Serra obteve o 40,33% dos votos, Dilma o 38,14% e Marina 

20,10%. Mas o real potencial analítico (e de poder de predizer) da ferramenta pode ser mais 

bem apreciado quando analisamos os resultados possíveis dos dois cenários de segundo 

turno eleitoral. Em um, colocamos Dilma com uma posição a favor da descriminalização do 

aborto, em outro a colocamos com uma posição contraria a descriminalização, deixando 

constantes todos os outros atributos e dimensões, com propósito explícito de saber quantos 

votos poderia  perder – ou ganhar – caso tornasse pública e notória uma posição da 

candidata nesse sentido. O quadro 6 apresenta os resultados do share of preference para 

ambos cenários: 

Quadro 6 – Share of Preference – cenários do segundo turno eleitoral no Brasil 

 

 

2º. Turno ambos os candidatos 

contra do aborto 

              

               

Product Shares of Preference 

 Share Std Err             

Serra 51,10 2,87             

Dilma 48,90 2,87             

       

 

                  

               

2º. Turno Dilma a favor do 

aborto / Serra contra do aborto 

              

               

Product Shares of Preference 

 Share Std Err             

Serra 54,90 2,87             

Dilma 45,10 2,87             
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Vemos que uma posição a favor do aborto tiraria de Dilma entre 3 e 4% dos votos em São 

Paulo. E hoje sabemos que Serra obteve, em São Paulo, 53,6% dos votos e Dilma o 46,4%, 

e que durante os dias prévios ao segundo turno o candidato tucano conseguiu instalar com 

êxito, na discussão pública, o debate sobre qual era a verdadeira posição da atual presidente 

sobre a legalização do aborto. Foi uma decisão acertada para ele, embora como se visse, 

não foi suficiente… porque a posição frente ao aborto era um tema importante, mas não o 

único, nem o mais importante. 

A pesar de faltarem ainda vários meses para a eleição presidencial na Argentina, e em 

conseqüência de não estarem ainda definidas as candidaturas presidenciais e nem sequer 

as alianças ou coligações entre as diferentes forças políticas; e sobre tudo de não ter 

começado ainda a Campanha eleitoral, julgamos conveniente mostrar os resultados obtidos 

para os share of preference em dois cenários alternativos. Em todo caso, a informação serve 

como indicador do clima de opinião ate o momento e mostra a utilidade que teria no desenho 

e implementação de uma Campanha eleitoral.  O quadro 7 mostra dois cenários: o primeiro 

com todos os candidatos inscritos na contenda até o momento, e o segundo com uma 

listagem reduzida aos candidatos prováveis . 

 

Quadro 7- Share of preference 

 Argentina primeiro turno eleitoral. Cenário amplo.  

 Share Std Err 

CFK 39,95 3,09 

Alfonsin 14,86 1,95 

Macri 11,13 1,60 

Cobos 8,81 1,53 

Pino 

Solanas 

8,17 1,42 

Duhalde 6,11 1,19 

Sanz 3,77 0,72 

Carrio 3,32 0,78 

Rodriguez 

Saa 

1,98 0,58 

Das Neves 1,90 0,45 
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 Argentina primeiro turno eleitoral. Cenário Restrito. 

 Share Std Err 

CFK 43,77 3,15 

Macri 14,20 2,05 

Alfonsin 26,29 2,65 

Pino Solanas 11,01 1,68 

Carrio 4,73 0,99 

 

Pode-se perguntar quais são as posições políticas e/ou eixos do discurso político de 

campanha de qualquer candidato que mais eficientemente poderiam alterar o cenário de voto 

tal como se apresenta hoje em dia. Por outro lado, a intenção de voto indicada nos quadros 

precedentes é consistente com os resultados de pesquisas que têm vindo a publico até o 

momento, onde se assinala um domínio nas preferências do eleitorado pela possível 

candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, seguida de longe pelo resto dos candidatos. 

Serve também o exemplo para mostrar o tipo de resultados “sem indecisos”, que se obtém 

mediante a utilização de estudos conjoint, porcentagem que oscila entre 20 e 25% nesta 

altura na Argentina. Leve-se em conta que é possível estimar, e, portanto, atribuir, segundas 

ou terceiras preferências dos sujeitos (a nível individual). Esta estimação da intensidade da 

preferência que despertam opções alternativas é sem duvida um procedimento mais direto, 

atrativo e eficaz para “projetar indecisos”. 

 

 

5. Conclusões 

Sem duvida, o comportamento eleitoral é um fenômeno complexo determinado por múltiplos 

fatores. Estes fatores interagem entre si e determinam por sua vez o voto. A arte está em 

estabelecer qual é a combinação e peso específico que cabe aos elementos políticos, sociais 

ou econômicos em contextos políticos, geográficos e históricos. Este é o desafio que 

enfrentamos como consultores e investigadores: compreender a articulação que assumem as 

diferentes expectativas (políticas, sociais, econômicas) dos cidadãos. Nossa experiência 
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demonstra que a incorporação do Conjoint Analysis é um passo acertado nesta direção 

basicamente por dois razões:  

Em primeiro lugar, porque se trata de ferramenta que permite compreender melhor a 

estrutura de preferências dos cidadãos. Isto porque mediante uma modalidade de entrevista 

sem outra dificuldade senão a de clicar com o mouse, é possível obter uma medida que 

captura a complexidade desta articulação de elementos e fatores determinantes do voto. 

Neste sentido, a novidade do Conjoint Analysis aplicado ao estudo do comportamento 

eleitoral não está tanto na sua capacidade para fornecer novos argumentos ao debate 

acadêmico, mas de oferecer uma alternativa para coletar dados significativamente mais 

versáteis e potentes que um questionário tradicional baseado em perguntas diretas, 

explícitas e lineares. 

Em segundo lugar, porque o que a Conjoint Analysis nos propõe é uma forma convincente 

para decodificar a realidade. A premissa que estamos aceitando é a seguinte: é possível 

estabelecer que combinação de características deva ter uma opção eleitoral para ser a mais 

atrativa. E esta noção é precisamente produto da forma que propõe o Conjoint Analysis para 

aproximar-nos ao estudo do comportamento eleitoral. De fato, ao desenhar o estudo e/ou 

analisar os resultados, assumimos que as opções eleitorais são avaliadas em função de uma 

serie de atributos que motivam uma escolha. Por sua vez, também assumimos que estes 

atributos podem ser decompostos em uma serie de níveis mutuamente exclusivos. A 

combinação de atributos e níveis definem múltiplos desenhos de opções eleitorais. O leitor 

atento terá intuído que uma opção eleitoral é, neste sentido, muito mais que a pessoa ou a 

imagem do candidato. Essa pessoa pode assumir (ou pode atribuir) uma serie de 

posicionamentos públicos sobre uma diversidade de temas, pode ser parte de uma 

organização política (ou de outra) e é esse conjunto o que constitui uma opção eleitoral.  

Finalmente temos consciência das limitações deste trabalho. Provavelmente a principal seja 

a ausência de atributos que consigam dar conta das dimensões que têm demonstrado ser 

relevantes nos estudos de comportamento eleitoral. Como por exemplo, a importância das 

avaliações retrospectivas da gestão de governo, ou as expectativas individuais versus as 



25 
 

coletivas. No entanto, já pontuamos anteriormente, nossa intenção não foi reproduzir de 

forma fiel e exaustiva todas as variáveis utilizadas habitualmente pelos modelos tradicionais 

para leitura do comportamento eleitoral, mas dar um primeiro passo para por à prova uma 

nova ferramenta metodológica num terreno com um amplo e rico desenvolvimento conceitual 

e teórico. Os resultados deste trabalho demonstram que os futuros esforços que se realizem 

serão certamente proveitosos.  
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