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O Voto “Lulécio” e as Eleições de 2006 em Minas Gerais*

Em 2006, a disputa pelo governo de Minas Gerais não teve grandes emo-

ções. Dois meses antes do dia 1° de Outubro as pesquisas já indicavam uma vitória 

tranqüila  para  o  governador  Aécio  Neves  (PSDB,  coligação  “Minas  Não  Pode 

Parar”), candidato à reeleição. Passados dois meses, os eleitores o reelegeram com 

7.482.809 votos  (77,03%),  contra  2.140.373 votos  (22,03%) de  Nilmário  Miranda 

(PT, coligação “A Força do Povo), seu principal concorrente.1 

A princípio, esse cenário pouco efusivo sugere a inexistência de qualquer fato 

político mais significativo, de onde poderiam surgir questões importantes e que me-

recessem um tratamento analítico. Mas isso não é verdade. A eleição de 2006 em 

Minas ficou marcada pelo surgimento de um suposto fenômeno eleitoral, batizado 

pela imprensa como “Lulécio”.2 Este teria dois significados políticos principais: a ade-

são de prefeitos do estado – inclusive 23 dos 86 prefeitos do PT – às candidaturas 

de Lula e Aécio, conseqüência das boas relações dos governos federal, estadual e 

municipais e da estratégia dos prefeitos de pegar carona na popularidade dos dois 

governantes;3 e da decisão do eleitor de votar em Lula e Aécio. 

O objetivo deste artigo é analisar as razões do voto Lulécio e seu significado 

político para as eleições de 2006 em Minas. Mas, antes de qualquer coisa, é preciso 

responder a uma simples pergunta: existiu mesmo um voto Lulécio? A resposta é 

sim. A partir dos dados de uma pesquisa do Ibope, 44,4% dos mineiros eram Lulécio 

três semanas antes das eleições. Levados em conta apenas os votos válidos, esse 

número subia para 52,8%. Ou seja, se o Lulécio fosse um candidato, seria eleito no 

1º turno. São números bastante significativos, especialmente se comparados aos de 

* Agradeço a Malco Braga Camargos pelas críticas e sugestões ao artigo. E-mail do autor para con-
tato: pmundim@iuperj.br. 

1 Os demais candidatos eram: Vanessa Portugal (PSTU), que obteve 60.145 (0,62%) votos; Luis 
Tibé (PT do B), que obteve 13.154 (0,14%) votos; Fábio Magalhães (PRONA), que obteve 11.072 
(0,11%) votos; e Rosane Cordeiro (PCO), que obteve 6.593 (0,07%) votos.

2 LAGO, Rodolfo. O Fenômeno “Lulécio”. IstoÉ, São Paulo, 9 de ago. 2006, p.44-45. 
3 O exemplo mais visível desse “jogo” foi o papel desempenhado pelo prefeito de Belo Horizonte, 

Fernando Pimentel (PT), que não se engajou na campanha de seu correligionário, com vistas ao 
apoio de Aécio para as eleições estaduais de 2010. Sobre essa assunto, ver a reportagem de: 
ARANHA, Patrícia. Três Campanhas em uma. Estado de Minas, 6 ago. 2006. Política, p.9. Sobre o 
uso de Lula e Aécio como “cabos eleitorais” de candidatos concorrentes a cargos minoritários, ver: 
MAAKAROUN, Bertha. Traição ao alcance de todos. Estado de Minas, 3 set. 2006. Política, p.8. 
Sobre a expulsão do prefeito José Antônio Prates (PT), de Salinas, no Vale do Jequitinhonha, por 
ter apoiado a candidatura de Aécio para o governo de Minas, ver: SILVA, Luciano Castro. PT ex-
pulsa prefeito rebelde. Estado de Minas, 4 mar. 2007. Política, p.8. 

mailto:pmundim@iuperj.br
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2002, quando 21,8% – 27,4% dos votos válidos – eram eleitores do presidente e do 

governador.4   

Entender o voto Lulécio significava entender por que os eleitores mineiros re-

elegeram Lula e Aécio. Essa foi a premissa adotada neste trabalho, que primeiro dis-

cutiu as razões do voto em Aécio, em seguida em Lula, para depois analisar o Lulé-

cio. Vale mencionar apenas que, na descrição do contexto das eleições de 2006 

para governador, deu-se especial atenção às estratégias de campanha de Nilmário 

para tentar reverter uma situação de derrota iminente. 

A Eleição Para Governador em 2006 em Minas : 

A Campanha de Nilmário 

Desde o seu início, a eleição de 2006 para o governo de Minas tomou a forma 

de uma “crônica de uma derrota anunciada”. Os altos índices de avaliação e aprova-

ção do governo de Aécio indicavam que os mineiros não estavam dispostos a trocar 

de administração. Como mostra a tabela 1, o início da campanha eleitoral e o au-

mento do esforço dos candidatos para ganhar ou manter os votos dos eleitores não 

alterou esse cenário que era, obviamente, desolador para qualquer oposição. 

Quais foram as estratégias de campanha utilizadas por Nilmário para mudar 

essa situação? Em primeiro lugar, ele defendeu que a aprovação de Aécio era fruto 

de marketing, da censura à imprensa e da apropriação indevida dos programas soci-

4 A pesquisa de 2002 foi realizada entre os dias 14 e 16 de setembro, e de 2006 foi realizada entre 
os dias 11 a 13 de setembro, ambas exclusivamente em Minas Gerais. Seus bancos de dados 
foram gentilmente cedidos pelo CESOP para este artigo.  Seus relatórios estão disponíveis  na 
página do Ibope: <www.ibope.com.br>. 

http://www.ibope.com.br/
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ais do governo federal.5 Em segundo lugar, buscou desconstruir a idéia, alardeada 

pela campanha tucana, de que Minas tinha melhorado nos últimos quatro anos, e 

que poderia avançar ainda mais caso o governador fosse reeleito. 

De modo mais específico, quando Aécio falava sobre o crescimento do PIB 

mineiro, Nilmário dizia que Minas havia, simplesmente, avançado a reboque do país. 

Quando Aécio falava do “choque de gestão”, que teria equilibrado as finanças do es-

tado, Nilmário desdenhava e dizia que uma boa administração era insuficiente para 

enfrentar os problemas sociais. Não por acaso, para o petista, o social era o “ponto 

vulnerável”  da  administração  tucana,  e  esse  assunto  foi  enfatizado  de  maneira 

agressiva na sua campanha.6   

Nilmário buscou desqualificar o adversário e “esclarecer a confusão” na cabe-

ça do eleitor a respeito das reais condições sociais de Minas. Também foram feitas 

promessas de um futuro melhor, caso o petista fosse eleito. Contra a retórica tucana, 

o eleitor foi convidado a imaginar como o estado ficaria em melhores condições se o 

governador fosse do mesmo partido que o presidente. Ele ainda levantou críticas ao 

valor da energia cobrada pela Cemig, considerada a mais cara do Brasil; criticou Aé-

cio por não comparecer a debates; e tentou casar a sua candidatura com a de Lula, 

que também era bem avaliado pelos mineiros.7 

O ponto positivo dessa estratégia foi que ela ganhou votos para Nilmário. De 

acordo com pesquisa do Ibope, em 14 de setembro ele tinha 12,6% das intenções 

de voto estimuladas, – respectivamente 14% dos votos válidos. No dia da eleição ele 

recebeu 22,03%. É provável que uma boa parte dos dos 8% de indecisos era identi-

ficados pela pesquisa tenham decidido por votar no candidato do PT. Ainda assim, 

entre  as  duas  eleições,  Nilmário  perdeu  votos  em  comparação  com  2002  – 

5 Ele não está sozinho nessa interpretação. A esse respeito, ver o artigo do professor aposentado 
da UFMG Fernando Massote para o Observatório da Imprensa. Disponível em: <http://observatori-
o.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=416JDB001>. Acesso em: 10 abr. 2008. Sobre a cen-
sura à imprensa feita por Aécio e sua equipe, ver o vídeo-documentário “Liberdade, Essa Palavra”, 
do então estudante de Comunicação Social da UFMG Marcelo Baeta. Disponível em: <www.youtu-
be.com>. Durante a campanha, o PSDB também produziu um vídeo, em reposta às acusações. 
Algumas informações sobre o conteúdo do vídeo estão na página do partido na Internet, mas o ví-
deo  foi  retirado  do  You  Tube.  Disponível  em:  <http://www.psdb.org.br/noticias.asp?id=25656>. 
Acesso em: 10 abr. 2008. 

6 Esses pontos estão claramente expostos numa entrevista de Nilmário à Folha On-line. MORAIS, 
Larissa. Governo Aécio é um fracasso no social. Folha On-line. Disponível em: <http://eleicoes.u-
ol.com.br/2006/reportagens/2006/09/25/ult3920u17.jhtm>. Acesso em: 20 maio 2008.

7 AUGUSTO, Leonardo. Nilmário Investe em Lula.  Estado de Minas, Belo Horizonte, 8 ago. 2006. 
Caderno Política, p.8. MAKAAROUN, Bertha; SOUTO, Isabella. Campanha Focada em Lula. Esta-
do de Minas, 11 ago. 2006.  

http://www.psdb.org.br/noticias.asp?id=25656
http://www.psdb.org.br/noticias.asp?id=25656
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=416JDB001
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=416JDB001
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2.813.857 contra 2.140.373 –, quando um outro forte candidato,  o ex-governador 

Newton Cardoso (PMDB), até então adversário histórico do PT mineiro, estava na 

disputa e abocanhou 612.732 (6,69%) votos em Minas.  

Por ironia, em 2006, Nilmário e Newton, concorrente ao Senado, apoiavam-se 

mutuamente.8 Nenhum dos dois obteve sucesso. A adesão de Newton à coligação 

“A Força do Povo” tornou-se fonte de constrangimento para o PT, e de propaganda 

negativa para o ex-governador.9 Dois exemplos ilustram muito bem esses fatos: a re-

lutância de Fernando Pimentel, prefeito de Belo Horizonte, em fazer campanha para 

o peemedebista; e a ausência da imagem de Newton nas propagandas eleitorais pe-

tistas.10 

O ano de 2006 ainda foi infeliz para Nilmário por outro motivo. Apesar das 

chances mínimas de vitória, ele se manteve firme durante a campanha, ao que tudo 

indica, tendo em vista uma possível candidatura à prefeitura de Belo Horizonte em 

2008.11 Em tese, a constante exposição durante a campanha para governador pode-

ria  pesar  positivamente  para  sua  imagem política.  Mas  se  em 2002  ele  obteve 

41,86% dos votos na capital, contra 44,73% de Aécio, em 2006 ele conseguiu ape-

nas 15,79%, contra 82,48% do governador. Nilmário perdeu espaço junto aos eleito-

res e dentro do partido. Por exemplo, nas atuais discussões sobre a coligação PSB-

PT-PSDB para a prefeitura, lideradas por Pimentel e apoiadas por Aécio, ele quase 

não aparece entre as importantes figuras do PT mineiro a opinarem sobre o assunto. 

A Campanha de Aécio 

A discussão sobre a campanha de Nilmário dá indícios, mas não explica, as 

razões do voto em Aécio. Sua avaliação altamente positiva certamente teve impacto 

8 Em 2006, Newton derrotou o também ex-governador Itamar Franco na convenção do PMDB e 
conseguiu ser o indicado do partido para concorrer ao Senado. Em represália a essa decisão, e 
contra a coligação nacional do PT com o PMDB, Itamar declarou seu apoio a Aécio.   

9 A pesquisa do Ibope de 14 de setembro de 2006 trouxe a informação de que Newton Cardoso era 
o candidato ao Senado com maior rejeição entre os mineiros, com cerca de 19%. 

10 CIPRIANI, Juliana. PT Tira Newton da Tela. Estado de Minas, Belo Horizonte, 16 ago. 2006. Ca-
derno Política, p.7.

11 De acordo com o Estado de Minas, esse era um dos objetivos de Nilmário. A reportagem também 
falava sobre o conflito interno do PT mineiro, por causa da aliança com Newton Cardoso, e sobre 
a ausência do popular prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), na campanha do com-
panheiro petista. ARANHA, Patrícia. Três Campanhas em Uma. Estado de Minas, Belo Horizonte, 
6 ago. 2006. Caderno Política, p.9.
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deciso no resultado da eleição. Mas, vista de forma isolada, não é possível determi-

nar a dimensão desse impacto em relação aos demais candidatos, ou se outras va-

riáveis também foram importantes. 

A pesquisa do Ibope para a eleição em Minas, realizada entre os dias 11 e 13 

de setembro de 2006, com 1806 eleitores, permite a análise das razões da vitória de 

Aécio a partir dos dados individuais de intenção de voto. Três razões explicam a sua 

escolha. Em primeiro lugar, ela foi a última pesquisa publicada pelo Ibope para a 

eleição de Minas, por razões óbvias. Em segundo lugar, embora tenha sido realiza-

da três semanas antes do dia da eleição, pode-se considerá-la muito próxima do re-

sultado do 1º turno, especialmente em relação a Aécio.12 Em terceiro lugar, ela pos-

sibilita a análise de mais variáveis explicativas do que as suas congêneres.  

A partir das sugestões de Jairo Nicolau (2007), utilizou-se um modelo de re-

gressão logística multinomial para analisar o resultado das eleições. A variável de-

pendente foi obtida a partir da resposta estimulada de intenção de voto do eleitor, 

sendo o voto em Aécio a unidade de referência. Das 13 variáveis explicativas, dez 

são sócio-demográficas, uma analisa o grau de satisfação do eleitor com a sua vida 

em si, e uma a aprovação do eleitor sobre o governo estadual.13 Uma última variável 

foi incluída no modelo para testar o impacto da coligação do PT mineiro com o ex-

governador Newton Cardoso. 

Dito isso, esperava-se encontrar, especialmente, os seguintes cenários: 

a) a probabilidade de voto em Aécio não apenas cresce à medida em que au-

menta a sua avaliação, como é a variável que melhor explica o seu sucesso 

eleitoral.

b) tanto o fato de o eleitor residir em Belo Horizonte, quanto rejeitar Newton 

Cardoso, levaram à perda de votos de Nilmário em relação a Aécio.

 

Estabeleceu-se o seguinte critério para o teste do modelo. Realizou-se um pri-

12 De acordo a pesquisa, Aécio teria 69,9% dos votos válidos, e Nilmário 12,6%. Aécio obteve nas 
urnas 77,03%, enquanto Nilmário 22,03%. Havia ainda 12,9% de indecisos. Para a eleição presi-
dencial, a pesquisa indicava uma vitória de Lula por 51,1% dos votos válidos, contra 23,6% de 
Alckmin, 9% de Heloísa Helena e 1,9% de Cristovam. Havia ainda 12,5% de indecisos. Em Minas, 
Lula ganhou o 1º turno com 50,80%, contra 40,62% de Alckmin, 5,67% de Heloísa Helena e 2,66% 
de Cristovam.

13 A descrição completa das variáveis está no apêndice técnico.
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meiro teste com o modelo completo, seguido de um segundo em que foram conside-

radas apenas as variáveis que apresentaram significância estatística.  A diferença 

entre os modelos foi significativa.14 Também optou-se por se trabalhar com a variável 

binária “aprovação do governo”, em detrimento da ordinal “avaliação do governo”, 

pois a primeira construiu um modelo mais adequado para a interpretação das razões 

do voto em Aécio.15   

Como se vê pelos dados da tabela 2, as variáveis Capital e Newton foram ex-

cluídas do modelo final. Embora tenham apresentado a direção esperada, ou seja, a 

perda de votos de Nilmário entre os eleitores de Belo Horizonte e para aqueles que 

rejeitavam a figura do ex-governador, elas não alcançaram significância estatística. 

Os dados mostram que o aumento da idade, além do fato de o eleitor ser ho-

mem, faziam crescer a probabilidade de voto em Nilmário em detrimento de Aécio. 

Em relação aos demais candidatos, o tucano perdia votos no interior. Fora isso, to-

14 O valor crítico do Qui-quadrado era de 27.69 (p ≤ 0.01), para 12 gl e um Δχ2 = 70,718 entre os dois 
modelos.  

15 O valor crítico do Qui-quadrado era de 16.81 (p ≤ 0.01), para 6 gl e um Δχ2 = 19,904 entre os dois 
modelos.  
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das as demais variáveis indicam ganhos de voto de Aécio. Como se esperava, a 

avaliação retrospectiva do governo foi o melhor indicador das razões do voto do elei-

tor. Mantidas constantes as demais variáveis, Nilmário tinha 95,2% de chances a 

menos de receber o voto de um eleitor que aprovasse Aécio, enquanto os demais 

candidatos tinha menos 91,8% de chances.16

A aprovação do governo Aécio era o maior desafio da oposição em 2006, es-

pecialmente para Nilmário. Daí suas acusações de o sucesso do governador ser fru-

to de marketing, da censura da imprensa,  da apropriação indevida dos feitos de 

Lula, além de ser um fracasso no social. Mas essa estratégia não deu certo porque 

os eleitores se comportaram de modo previsivelmente racional em relação ao seu 

governador. Eles não precisavam ser benevolentemente “esclarecidos” de sua ra-

zões do voto. Entre as avaliações de quatro anos de governo, e os argumentos e 

promessas de Nilmário, os mineiros decidiram, muito antes do dia da eleição, que 

não ganhariam com uma troca de administração.

A Eleições Presidencial: Lula Entre os Mineiros em 2006

Após os resultados das urnas, diversos trabalhos analisaram as razões do 

voto em Lula em 2006 (Nicolau e Peixoto, 2006; Carraro et. al., 2007; Abensur, Cri-

bari-Neto e Menezes, 2007, Rennó, 2007). Mesmo com as divergências nos méto-

dos utilizados, os textos demonstram que os fatores econômicos pesaram na reelei-

ção do presidente, que se beneficiou do crescimento econômico, da baixa inflação e 

de programs da distribuição de renda implementados pelo seu governo. 

Em Minas, a situação não foi diferente. Esse fato é atestado pela tabela 1, 

que segue o padrão adotado por Nicolau e Vítor Peixoto (2006).17 Ela mostra a asso-

ciação dos votos de Lula com variáveis indicadoras do grau de desenvolvimento dos 

municípios e mostra que, também em Minas, ele ganhou votos nos municípios mais 

16 De acordo com Scott Menard (2002), um outro modo de comparar o poder explicativo da variáveis 
explicativas, quando estas são medidas em unidades e escalas diferentes, é a partir de um teste 
com todas as variáveis padronizadas. Esse tese foi realizado, e os resultados obtidos foram os 
mesmos. Os resultados desse texte estão disponíveis com o autor.

17 “(A) indicadores cujo aumento de suas unidades de medidas melhoram a situação socioeconômica 
dos municípios, ou seja, quanto maior for o score do indicador, melhor é a situação do município 
(...); (B) indicadores cuja diminuição de suas unidades de medidas melhoram a situação dos muni-
cípios, quanto menor for o score, melhor a situação do município (...)” (Nicolau e Peixoto, 2006, 
p.11).
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pobres, desiguais, menos escolarizados, etc., entre 2002 e 2006 (Nicolau e Peixoto, 

2006; Carraro et. al., 2007).18 

Resta saber se as escolhas individuais dos eleitores seguiram o mesmo cami-

nho de perdas e ganhos dos municípios. As variáveis utilizadas para explicar os vo-

tos em Aécio foram incorporadas num modelo para analisar as razões do voto em 

Lula em Minas, com o intuito de observar especialmente o comportamento de algu-

mas variáveis sócio-demográficas disponíveis na pesquisa do Ibope. De acordo com 

as análises dos dados municipais, esperava-se encontrar, principalmente, os seguin-

tes resultados: 

a) a probabilidade do voto em Lula diminui à medida em que aumentam a es-

colaridade e a renda dos eleitores. 

b) a avaliação de governo de Aécio foi mantida no modelo porque esperava-

se o governador ganhasse votos para Geraldo Alckmin (PSDB). Assim, a pro-

babilidade do voto em Lula, em relação a Aclkmin, diminui à medida em que 

18 Os resultados eleitorais por municípios mineiros estão na página do TRE-MG. Disponível  em: 
<http://www.tre-mg.gov.br/eleicoes/eleicoes_2006/ele2006/eleicoes2006x.htm>.  Acesso  em: 
20/10/2007. Os dados sócio-econômicos dos municípios estão em: IPEA; FADE-UFPE; CEF. SIM-
BRASIL: Sistema de Informações Sócio-Econômicas dos Municípios Brasileiros, 1991-2003 (Ban-
co  de  dados).  Recife,  2004.  In:  Consórcio  de  Informações  Sociais,  2005.  Disponível  em: 
<http://www.cis.org.br>. Acesso em 20/10/2007.

http://www.cis.org.br/
http://www.tre-mg.gov.br/eleicoes/eleicoes_2006/ele2006/eleicoes2006x.htm


10

Aécio é bem avaliado pelos mineiros. 

c) mesmo que a rejeição a Newton Cardoso não tenha alcançado significância 

estatística no modelo anterior, ela ainda poderia lavar a perda de votos para 

Lula. Por isso, a rejeição ao ex-governador aumenta a probabilidade do eleitor 

votar em outra candidato que não o presidente. 

Em grande parte, os resultados do modelo estão de acordo com as expectati-

vas. Assim como o número de votos em Lula diminuía à medida em que aumenta-

vam a renda e a escolaridade dos municípios, ele perdia votos para seus dois princi-

pais concorrentes à medida em que o eleitor tornava-se mais escolarizado ou tinha 

uma renda mais alta. Mantidas constantes as demais variáveis, entre os mineiros de 

nível médio, as chances de se votar em Alckmin eram de 60,4%; entre os de nível 

superior, as chances de se votar no tucano e em Heloísa Helena eram, respectiva-

mente, de 108,4% e 105%. Finalmente, Alkmin tinha 104,1% de chances a mais do 

que Lula de receber o voto dos eleitores com renda superior a 5 salários mínimos. 

Esses números são expressivos mas precisam ser analisados com cautela. A 
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tabela 5 mostra que é entre os mineiros de maior escolaridade que Lula tinha a me-

nor diferença de votos em relação a seus concorrentes. Por sua vez, de acordo com 

a tabela 6, Alckmin venceria no estado, ao menos no primeiro turno, se a eleição de-

pendesse apenas das pessoas com renda superior a 5 salários mínimos. Mas estes 

eleitores representavam, apenas e respectivamente, 10,5% e 5% dos eleitores de 

Minas.  

Esperava-se que Aécio fosse um bom cabo eleitoral para Alckmin, e os dados 

mostram que foi isso o que de fato aconteceu. Mantidas constantes as demais variá-

veis, a probabilidade de se votar numa chapa tucana aumentava em 145% com a 

aprovação do governador. Se a avaliação de Aécio simplesmente significasse uma 

rejeição a Lula, ela também teria influenciado o voto nos demais candidatos, em de-

trimento do presidente. Mas ela foi positiva e significativa apenas para o voto no ex-

governador de São Paulo. 

É significativo,  além de surpreendente, como Newton Cardoso foi  um bom 

cabo eleitoral para Alckmin e para Heloísa Helena. De modo mais específico, se o 

eleitor tivesse rejeição à figura do ex-governador, a probabilidade de se votar no 

candidato do PSDB aumentava cerca de 168,9%, e cerca de 121,8% no caso da 

candidata do PSOL. Infelizmente os dados disponíveis não indicam claramente as 

razões desse impacto tão negativo da figura de Newton para Lula. Além disso, espe-
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rava-se que sua candidatura ao Senado afetasse mais a eleição estadual do que a 

presidencial.   

Elementos Para a Análise do Voto Lulécio

Identificadas algumas das razões para o voto em Lula e Aécio nas eleições de 

2006 em Minas, ainda resta analisar os pressupostos do chamado voto Lulécio e 

discutir o significado político. A melhor maneira de fazer isso é analisar por que ele 

ocorreu. A partir dos votos de Lula e Aécio, criou-se uma variável binária em que o 

voto Lulécio é igual a 1, sendo os demais iguais a 0, e realizou-se um teste de re-

gressão logística seguindo os mesmos procedimentos anteriores. A partir das dis-

cussões sobre as razões do voto em Lula e Aécio em 2006, eram esperados, princi-

palmente, os seguintes resultados:  

a) como Lula obtive uma grande quantidade de votos entre os menos ricos e 

instruídos, o aumento da renda e da escolaridade diminuíam as chances do 

voto Lulécio.

b) como a aprovação de Aécio mostrou-se um ótimo preditor de voto em Alck-

min, ela também diminuía as chances do voto Lulécio.

c) como a rejeição a Newton foi prejudicial ao voto em Lula, ela também dimi-

nuía as chances do voto Lulécio. 
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Os dados da tabela confirmam algumas apostas, e rejeitam outras. Em pri-

meiro lugar, e ao contrário do que se previa, a aprovação de Aécio não alcançou sig-

nificância estatística. Ainda que o sinal esteja na direção esperada, não é possível 

afirmar que ela teve, na rejeição ao voto Lulécio, a mesma influência que teve na re-

jeição do voto em Lula em favor a Alckmin. Em todo caso, entendo que ser esta 

mais uma evidência de que a  aprovação de Aécio não  significava uma rejeição a 

Lula.

Desse modo, os maiores “inimigos” do Lulécio foram a escolaridade, a renda 

e a rejeição a Newton, justamente as mesmas que impactaram negativamente para 

Lula. Mantidas constantes as demais variáveis, os eleitores com nível de escolarida-

de superior  e  com renda acima de 5 salários  mínimos tinham, respectivamente, 

59,2% e 54,3% de chances a mais de votar numa outra chapa. Ainda assim, como 

mostram as tabelas 8 e 9, escolaridade renda dependem dos seus valores mais al-

tos para se tornarem desfavoráveis ao voto Lulécio. Como os eleitores de nível su-

perior e com renda superior a 5 salários são uma parcela muito pequena da popula-

ção, o impacto das suas escolhas no resultado da eleição de 2006 foi pequeno.  
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Finalmente, mantidas constantes as demais variáveis, o eleitor que rejeitasse 

Newton tinha 45,4% de chances a menos de votar ao mesmo tempo em Lula e em 

Aécio. Não é possível afirmar que a rejeição a Newton tirou votos de Nilmário em fa-

vor de Aécio. Por outro lado, os testes mostraram o peso que ela teve para a rejei-

ção a Lula em favor de Alckmin, cujo ônus foi claramente transferido para o voto Lu-

lécio. Tudo indica que a aliança com Newton foi uma estratégia de aliança política 

equivocada, pois deu votos aos adversários do PT, embora os dados disponíveis 

não possibilitem uma análise de porque isso aconteceu. 

Conclusão

A eleição de 2006 para governador em Minas já estava ganha meses antes 

de a campanha começar. Isso porque Aécio, candidato à reeleição, tinha a aprova-

ção de quase 80% dos eleitores. As tentativas da campanha de Nilmário para mudar 

essa quadro não funcionaram, e Aécio ele foi reeleito com 77,03% dos votos. Lula, 

por sua vez, se beneficiou dos votos do grupo dos eleitores menos escolarizados e 

de renda mais baixa, onde se encontra a maioria dos mineiros.  

Os trabalhos que analisaram a vitória de Lula em 2006 mostraram a influência 

determinante dos programas sociais e da redistribuição de renda, e os brasileiros de 

menor renda e escolaridade se beneficiaram desses avanços. Em relação a isso, os 

mineiros não foram diferentes dos seus concidadãos. Sobre Aécio, não é possível 
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demonstrar, com os dados disponíveis, quais programas ou ações foram fundamen-

tais para a sua aprovação. Mas seria um exagero dizer que ela foi apenas um sub-

produto dos avanços do país, dos programas sociais do governo Lula, ou que os mi-

neiros não saberiam diferenciar um bom governador de um mal governador.19 

Finalmente, o voto Lulécio não deve ser interpretado como algo raro ou sur-

preendente, como apregoado pela imprensa. O que aconteceu em Minas foi que os 

eleitores fizeram suas escolhas com base nos benefícios que entendiam que cada 

governo, individualmente, poderia lhes proporcionar nos próximos anos, e chegaram 

à conclusão de que não tinham motivos para mudar de governo. Daí a grande inci-

dência de eleitores do Lulécio. Não houve uma eleição casada, em termos ideológi-

cos, que poderia ser classificada como Lulécio. Mas houve uma eleição casada em 

preceitos racionais, e este é o maior significado político do chamado voto Lulécio. 
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Variáveis Dependentes

Intenção de Voto Para Governador: variável nominal – 1 Nilmário, 2 Outros Candida-

tos, 3 Aécio. Derivada a pergunta: “Se a eleição para Governador de Minas Ge-

rais fosse hoje, e os candidatos fossem estes, em quem o(a) senhor(a) votaria?” 

Intenção de Voto Para Presidente: variável nominal – 1 Cristovam, 2 Alckmin, 3 He-

loísa Helena, 4 Outros, 5 Lula. Derivada da pergunta: “Se a eleição para Presi-

dente da República fosse hoje, e os candidatos fossem estes, em quem o(a) se-

nhor(a) votaria?” 

Voto Lulécio: variável binária, construída a partir dos dados do questionário e codifi-

cada em – 1 Lulécio, 0 Outros.

Variáveis independentes 

Idade: variável ordinal e recodificada em – 1 “16-24”, 2 “25-34”, 3 “35-44”, 4 “45-59”, 

5 “60+”. Derivada da variável “idade” do questionário.

Escola: variável ordinal e recodificada em - 1 Até 4ª Série, 2 5ª-8ª Séries, 3 Ensino 

Médio, 4 Ensino Superior. Derivada da variável “inst” do questionário.

Sexo: variável binária e recodificada em – 1 Masculino, 0 Feminino. Derivada da va-

riável “sexo” do questionário.

Satisfação: variável ordinal e recodificada em – 1 Muito Insatisfeito, 2 Insatisfeito, 3 

Satisfeito, 4 Muito Satisfeito. Derivada da pergunta: “Para começar, como o(a) 

sr(a) diria que se sente com relação à vida que vem levando hoje? O(a) sr(a) 

está:” 

Avaliação do Governo Aécio:  variável  ordinal  e  recodificada em – 1  Péssima,  2 

Ruim, 3 Regular, 4 Boa, 5 Ótima. Derivada da pergunta: “Como o(a) sr(a) diria 

que está sendo a administração do Governador Aécio Neves? O(a) sr(a) diria que 

ela está sendo:”

Aprovação do Governo Aécio: variável binária e recodificada em 1 – Aprova, 0 – De-

saprova.  Derivada da pergunta:  “E o(a) sr(a) aprova ou desaprova a maneira 

como o Governador Aécio Neves está administrando o Estado de MINAS GE-
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RAIS?”

Renda individual: variável ordinal e recodificada em – 1 “Até 1 SM” , 2 “1-2 SM”, 3 

“2-5 SM”, 4 “Mais de 5 SM”. Derivada da pergunta: “Em qual destas faixas está a 

sua renda individual do mês passado?” 

Capital: variável binária e codificada em – 1 Capital, 0 Outros. Derivada da pergunta: 

“Região: 1 Capital, 2 Periferia, 3 Interior”: 

Interior: variável binária e codificada em – 1 Interior, 0 Outros.  Derivada da pergun-

ta: “Região: 1 Capital, 2 Periferia, 3 Interior”: 

Branca: variável binária e codificada em – 1 Branca, 0 Não-branca. Derivada da per-

gunta: “Agora, vou fazer uma pergunta exatamente como é feita pelo IBGE para 

classificação da população brasileira. A sua cor ou raça é:”

Preto/Pardo: variável binária e codificada em – 1 Preto/Pardo, 0 Outras. Derivada da 

pergunta: “Agora, vou fazer uma pergunta exatamente como é feita pelo IBGE 

para classificação da população brasileira. A sua cor ou raça é:”  

Católica:  variável binária e codificada em – 1 Católica, 0 Outras. Derivada da per-

gunta: “Para terminar, qual é a sua religião?” 

Evangélicos: variável binária e codificada em – 1 Evangélicos, 0 Outras. Derivada da 

pergunta: “Para terminar, qual é a sua religião?” 

Newton: variável binária e codificada em – 1 Newton, 0 Outras. Derivada da pergun-

ta:  “E dentre estes candidatos a Senador por Minas Gerais, em qual o(a) sr(a) 

não votaria de jeito nenhum?” 


