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RESUMO 

A distribuição espacial dos eleitores é condição sine qua non para o entendimento 

das estratégias utilizadas pelos políticos no sistema brasileiro para a obtenção de 

sucesso nas urnas. Existem diferentes tentativas de mensurar e analisar o grau em 

que uma destas estratégias, a concentração de votos, tida pela literatura como 

central para a interpretação do jogo político, tem beneficiado aqueles que dela se 

utilizam. Neste sentido, este artigo fará uso da metodologia proposta por Avelino, 

Biderman e Silva (2011) para discutir e mensurar, em todas as unidades federativas 

do Brasil, no período de 1994 a 2010, até que ponto a estratégia de concentração de 

votos tem sido utilizada e, além disso, tem se mostrado eficaz no cenário político 

brasileiro.  

Palavras-chave: estratégias eleitorais; concentração de votos. 

1.INTRODUÇÃO 

O sistema eleitoral brasileiro se assenta em dois pilares fortemente questionados 

pelos estudiosos de ciência política: a proporcionalidade na eleição para os cargos 

de deputado e a lista aberta. 

Sistemas proporcionais são caracterizados pelo fato de que um partido assegurará 

na câmara a proporção de cadeiras correspondente à quantidade de votos que 

obteve numa unidade federativa. Ou seja, atualmente São Paulo detém 70 cadeiras 

no legislativo nacional. Então, idealmente, se a soma dos votos dos candidatos de 

um partido corresponder a 10% dos votos do estado, 7 candidatos serão eleitos por 

este partido. 

O segundo pilar, a lista aberta, determina quais serão os sete candidatos que 

ocuparão as vagas obtidas por este partido na câmara. Num sistema de lista 

fechada cabe a cada partido apresentar antes da eleição uma classificação dos 

nomes, de modo a permitir que o eleitor conheça de antemão os candidatos com 

maior probabilidade de eleição em cada partido. O sistema de lista aberta não 

garante esta prévia, mas assegura que os candidatos eleitos, de acordo com o 

número de cadeiras obtido pelo partido, serão os que apresentarem maior 

quantidade de votos. 
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Mainwaring (1991) considera que esta configuração, aliada a distritos de grande 

magnitude, que dificultariam a obtenção de recursos financeiros por parte dos 

candidatos para financiar campanhas por todo o estado, incentivaria não só a 

disputa inter, mas também a intrapartidária. Neste aspecto, Barry Ames (1995a, 

1995b) acrescenta que o mapeamento espacial dos votos dos candidatos nos 

permitiria prever a atuação deles no legislativo. À medida que os votos de um 

candidato se fizerem mais concentrados, maior a preocupação do candidato com a 

promoção de melhorias para seus “redutos eleitorais” (AMES, 1995a, p. 410), a fim 

de assegurar uma possível reeleição. 

Nicolau (2006, p.692) sugere que a ideia de que todos os candidatos concorram 

entre si é difundida entre os eleitores desde o fim da era Vargas, uma vez que a 

cédula brasileira a partir de então não apresenta o nome de todos os concorrentes. 

Entre candidatos, o teste foi feito por Carvalho (2000) e os dados obtidos pelo autor 

apontam para o fato de que a importância do esforço partidário, segundo os próprios 

deputados, não chega em média a 30%. 

Num estudo que buscou analisar o sistema de lista aberta no Brasil e compará-lo 

com outros países que utilizam o mesmo formato, dois dos aspectos destacados por 

Nicolau (2006, p. 692) foram: a magnitude do eleitorado e dos distritos. 

Segundo Nicolau (2006, p. 690) o eleitorado brasileiro em 2002 era quase quatro 

vezes superior ao da Polônia um ano antes, quinze vezes superior ao do Chile 

também em 2001 e quase trinta vezes superior ao da Finlândia em 1999. Todos 

estes países, assim como o Brasil, utilizam o sistema de lista aberta para eleições 

não majoritárias. Assim, é de se esperar que a abrangência de nosso eleitorado seja 

um fator motivante de discrepâncias e favorecedor de estratégias como a 

concentração eleitoral em subregiões como estratégia nas eleições, dada a 

inviabilidade financeira de angariar votos em localidades muito espaçadas. 

Além de possuirmos um vasto eleitorado, a divisão territorial que comporta estes 

eleitores é heterogênea. A área dos distritos apresenta em geral alta distância da 

média e as discrepâncias observadas levam a distorções na representação dos 

estados na Câmara dos Deputados (NICOLAU, 2006, p. 690).  

A rigor, a literatura que se voltou a mensurar os níveis de concentração eleitoral é 

escassa. No último estudo realizado em ciência política que se voltou ao tema, 
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Avelino, Biderman e Silva (2011) argumentam que os índices até então utilizados 

apresentavam gargalos metodológicos, o que os levou a propor a utilização de um 

novo cálculo para medir a dispersão de votos, por meio do qual concluíram que, ao 

menos em São Paulo, ao contrário do esperado pelas associações comumente 

feitas entre proporcionalidade, lista aberta e magnitude dos distritos, a estratégia de 

concentração eleitoral não tem se mostrado uma medida eficaz na busca pelo 

sucesso nas urnas, dado que se apresenta menor entre eleitos do que entre 

suplentes e não eleitos, além de seguir uma tendência de queda ao longo dos anos 

entre os candidatos que obtiveram sucesso nas urnas. 

Na tabela 1 são apresentadas as configurações de cada estado quanto a três 

quesitos: o número de cadeiras reservado a cada unidade federativa na câmara, a 

quantidade de municípios e o tamanho do eleitorado de cada estado. Os dados 

apresentados permitem ao leitor observar, por exemplo, que a quantidade de 

eleitores no estado de São Paulo em 2010, maior distrito da federação, correspondia 

a quase quatro vezes o eleitorado do Rio Grande do Sul, enquanto a relação entre o 

número de cadeiras é levemente superior a dois.  

Em outro caso, ao compararmos São Paulo à Bahia, a razão entre o número de 

cadeiras não chega a dois, enquanto entre o eleitorado passa de três. O limite entre 

as diferenças pode ser visto se compararmos São Paulo à Roraima. O segundo 

estado possui 8 cadeiras na Câmara, porém, de acordo com o TSE, continha 

271.890 eleitores, o que representa 0,09% do eleitorado paulista. Sob estes 

números se assenta a hipótese de que São Paulo estaria subrepresentado na 

Câmara dos Deputados, o que colaboraria para acirrar as disputas pessoais, tanto 

inter quanto intrapartidárias, e enfraqueceria os partidos, como é senso comum em 

sistemas proporcionais e de lista aberta. 

Tabela 1: Comparativo Entre Estados – Diferenças Estruturais 

UF Cadeiras 
Qtd. 

Municípios 
Quantitativo 

 

UF Cadeiras 
Qtd. 

Municípios 
Quantitativo 

RR 8 15 271.890 

 

PB 12 223 2.740.079 

AP 8 16 420.799 

 

GO 17 246 4.061.371 

AC 8 22 470.975 

 

MA 18 217 4.324.696 

TO 8 139 948.920 

 

SC 16 293 4.538.981 

RO 8 52 1.079.327 

 

PA 17 143 4.768.457 

SE 8 75 1.425.973 

 

CE 22 184 5.881.584 



 

4 
 

MS 8 78 1.702.511 

 

PE 25 185 6.259.850 

DF 8 1 1.836.280 

 

PR 30 399 7.601.553 

AM 8 62 2.030.549 

 

RS 31 496 8.112.236 

AL 9 102 2.034.326 

 

BA 39 417 9.550.898 

MT 8 141 2.095.825 

 

RJ 46 92 11.589.763 

RN 8 167 2.246.691 

 

MG 53 853 14.522.090 

PI 10 223 2.263.834 

 

SP 70 645 30.301.398 

ES 10 78 2.523.185 

     Fonte: Elaboração própria e TSE. 

De acordo com os dados do TSE, São Paulo apresentava em 2010 mais do que o 

dobro de eleitores do segundo maior colégio eleitoral, configurando-se como o 

distrito de maior magnitude no país.  

Carey e Shugart (1995, p. 419) defendem que em sistemas eleitorais de lista aberta, 

à medida que aumenta a magnitude do distrito, cresce a importância da reputação 

pessoal em detrimento da reputação do partido. Nesse sentido, é de se esperar que 

em São Paulo os índices de concentração apresentem grande desvio em relação à 

média e não sejam uma boa amostra para explicar todo o sistema eleitoral do Brasil. 

Soma-se a isso o fato de que, ao mesmo tempo em que o estado apresenta o maior 

valor da amostragem de eleitores por cadeira, é necessário obter somente 1,43% 

dos votos do estado para assegurar uma vaga na Câmara, o que evidencia a 

magnitude do distrito e pode, portanto, gerar comportamentos específicos dos 

candidatos que buscam a eleição por este estado.  

Por fim, observamos que o único quesito em que São Paulo não apresenta valor 

máximo entre todos os estados é na quantidade de municípios, ficando atrás de 

Minas Gerais. É de se esperar que as extensas regiões municipais aliadas à baixa 

porcentagem de votos em relação a todo o eleitorado, favoreçam de maneira mais 

acentuada a formação de distritos eleitorais informais e elevem os níveis de 

concentração de votos nesta unidade federativa. 

Vale ressaltar que mesmo que a partir dos resultados observados aqui seja possível 

dimensionar em que medida a estratégia de concentração eleitoral tem sido utilizada 

e, mais do que isso, tem se mostrado eficaz, deve-se lembrar que diversos são os 

fatores que influenciam o comportamento de eleitores e parlamentares e 

caracterizam o sistema eleitoral, a saber: a influência do presidente e/ou ser tido 

como líder na câmara dos deputados (PEREIRA e RENNÓ, 2001), a magnitude do 
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distrito, que de acordo com Carey e Shugart (1995) incentivaria a busca pela 

reputação pessoal, por meio de estratégias que criem relações de proximidade entre 

as escolhas do candidato e de um determinado grupo de eleitores, que futuramente 

poderia servir como reduto eleitoral para o candidato, entre outros. 

2. OBJETIVOS 

Dada a relevância do tema na tentativa de fornecer ferramentas que auxiliem o 

entendimento da atuação dos deputados no legislativo brasileiro, este trabalho dá 

sequência ao estudo de Avelino, Biderman e Silva (2011) ao ampliar o escopo e 

propor a mensuração e análise dos níveis de concentração eleitoral para todo o 

Brasil, uma vez que, a literatura atual  contempla somente o conhecimento da 

concentração de votos do estado de São Paulo, que possui características que, 

como demonstrado na seção 1, diferem da maior parte dos estados brasileiros. 

3. METODOLOGIA 

As discussões acerca de concentração eleitoral têm início na forma como mensurar 

se um candidato concentra ou não votos. Neste trabalho será adotado o índice G, 

utilizado pela primeira vez para mensuração de níveis de concentração eleitoral por 

Avelino, Biderman e Silva (2011) e expresso pela fórmula: 

       Em que: 

Vdm – total de votos do candidato “d” no município “m”; 
Vd – total de votos do candidato “d”; 
Vm – total de eleitores no município “m”; 
V – total de eleitores no estado. 

A justificativa para utilização deste índice se dá por ser ele o único utilizado até o 

momento nos estudos de ciência política que apresenta um contrafactual claro, ou 

seja, o índice G, além de observar a quantidade de votos do candidato em cada 

município, compara este resultado ao valor esperado de votos naquela região dada 

a sua magnitude eleitoral. Portanto, candidatos que não concentram votos tendem a 

apresentar resultados próximos a zero, enquanto que, à medida que o resultado se 

distancia deste valor, mais concentrados são os votos daquele candidato. 

Para melhor compreensão do índice G, suponha um candidato que apresente 

distribuição espacial perfeita de seus votos (G = O): 
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Suponha que o estado Z possua 100 eleitores, sendo que 80 deles se localizam no 

município Y. Para que o resultado do índice G seja zero, é necessário que o 

candidato obtenha 80% do total de seus votos no município Y.  

No entanto, deve-se ressaltar que a condição acima é necessária para que o 

resultado seja zero, mas para se tornar suficiente, a proporcionalidade entre os 

votos do candidato em Y com a representatividade deste município no estado deve 

ser verificada não somente em Y, mas em todos os municípios que compõem Z. 

4. DESENVOLVIMENTO e RESULTADOS 

A primeira apresentação do cálculo do índice G em todo o Brasil é feita na figura 1, 

que relaciona cada unidade federativa com o valor médio da concentração de todos 

os candidatos do estado ao longo das eleições de 1994 a 2010. 

Dois grandes fatores podem ser observados: o primeiro é que, dada a hipótese de 

que distritos de grande magnitude demandam uma carga excessiva de recursos 

financeiros para angariar votos por todo o estado e assim favorecem a utilização da 

estratégia de concentração eleitoral (MAINWARING, 1991), o resultado de Rondônia 

é o que mais destoa do esperado. Apesar de possuir uma população quase cinco 

vezes inferior à média nacional, o estado apresenta-se como o segundo com 

maiores níveis de concentração de votos, fato que sugere que a magnitude do 

distrito pode ser um fator, mas não é o único a favorecer a concentração de votos.  

O segundo é que São Paulo, maior distrito da federação, é o 22º estado em termos 

de concentração eleitoral, o que à priori demonstra que em média a concentração de 

votos tende a ser uma estratégia mais utilizada pelos candidatos neste estado do 

que em geral em todo o Brasil, acentuando a importância deste trabalho na literatura 

de ciência política no país. A média e a mediana do índice G encontram-se em 

0,2158, e seriam aproximadas com a análise de estados como Paraíba e Goiás.  

Por outro lado, o valor médio da dispersão dos valores à média é baixo e está em 

0,0691. Assim, dado o intervalo de um desvio padrão para cima e um para baixo, 

incluímos 19 dos 26 estados, o que significa que os valores obtidos nos estados em 

geral não estão muito dispersos da média, ou seja, a distribuição dos valores médios 

do índice G para todos os estados é, de certo modo, homogênea, fator que colabora 

para que os dados obtidos em São Paulo por Avelino, Biderman e Silva (2011), em 
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certa medida, reflitam o comportamento dos candidatos quanto à concentração de 

votos em todo o país. 

O quarto, e último aspecto, é que, com exceção de alguns poucos casos, à medida 

que aumenta a razão entre o número de cadeiras que o estado possui na câmara e 

seu eleitorado, menores os níveis de concentração eleitoral. Alguns exemplos são 

as três primeiras unidades federativas do gráfico, a saber: Amapá, Roraima e 

Amazonas são estados que possuem muitas cadeiras dada a magnitude de seu 

eleitorado, o que atenua a competitividade entre candidatos e tende a reduzir o valor 

médio do índice G de concentração eleitoral. 

Figura 1:Unidades Federativas do Brasil de Acordo com a Média do Índice G nos 
três Níveis de Agregação Analisados para Candidatos a Deputado Federal de 1994 
a 2010 

Fonte: Elaboração Própria e TSE. 

Dada uma visão panorâmica sobre a configuração da concentração de votos no 

Brasil mostrada a partir de cada estado, serão avaliados nos parágrafos abaixo os 

comportamentos dos candidatos segundo uma classificação que divide os 

concorrentes entre eleitos, suplentes e não eleitos, a fim de verificar até que ponto a 

estratégia de concentração de votos, ao passo que é utilizada, colabora para o 

sucesso nas urnas.  

De acordo com os dados da tabela 2, uma vez que o número de candidatos no 

período aumenta, com exceção da eleição de 2010, a concentração de votos não 

tem se mostrado uma estratégia eficaz como meio de obter o sucesso nas urnas, 

pois aqueles que a utilizam geralmente perdem. Neste sentido, o que fora proposto 
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pelos autores anteriormente citados se mostra válido não só para São Paulo, mas 

para todo o Brasil. Com exceção de 1994, na agregação por mesorregiões, os 

eleitos apresentam os menores índices de concentração eleitoral quando 

comparados com suplentes e não eleitos.  

Os candidatos que mais concentraram votos nas eleições de 1994 e 2002 foram os 

suplentes e nas eleições de 1998, 2006 e 2010, os não eleitos. Em geral, o 

comportamento de não eleitos e suplentes foi semelhante, o que é possível observar 

principalmente na eleição de 2010. Neste aspecto, um dos principais fatores 

sugeridos pela literatura atual e que pode desencadear esta configuração é a menor 

disponibilidade de recursos financeiros que, em suma, apresentam não eleitos e 

suplentes quando comparados ao grupo de eleitos. Samuels (2002) defende que os 

eleitos possuem, em média, maior disponibilidade de recursos do que não eleitos e 

suplentes, o que contribui para que consigam dispersar votos e também para que 

obtenham sucesso nas eleições, dado que estes candidatos tendem a estar menos 

vulneráveis a entrada de possíveis competidores em alguns de seus redutos, pois, 

ainda que isso ocorra, possuem votos em outras localidades (PEREIRA E RENNÓ, 

2007, p.676). 

Contudo, além de apresentarem os menores níveis de concentração eleitoral, a 

média do resultado do G diminuiu entre os eleitos durante o período analisado, 

seguindo a lógica do que fora observado por Avelino, Biderman e Silva (2011, p. 

331) de que “os candidatos eleitos por voto, ou pela média do partido, têm 

essencialmente diminuído o seu grau de concentração ao longo dos anos”. 

Entretanto, vale ressaltar que mesmo que os resultados sejam decrescentes, a 

estratégia de concentração de votos é mais utilizada por eleitos em São Paulo do 

que em todo o Brasil, pois os valores do G municipal no Brasil são em média 33,22% 

menores do que os de São Paulo, fato que colabora com a hipótese de Carey e 

Shugart(1995, p. 419) de que a magnitude do distrito favorece a busca pela 

reputação pessoal. 

Considerando estes resultados, temos que, por mais que a concentração de votos 

não tenha se mostrado uma estratégia eficaz para obtenção de sucesso nas urnas, 

ela se fez, ao menos no período analisado, mais presente entre eleitos em São 

Paulo do que em todo o Brasil, o que segue a lógica do modelo de Ames (1995a, 
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1995b), de que a estratégia de concentração de votos tende a ser mais utilizada à 

medida que a magnitude do distrito aumenta. 

Tabela 2: Índice G para Diferentes Grupos de Candidatos em Três 
Escalas de Concentração nas Eleições para Deputado Federal de 
1994 a 2010 

Situação   94 98 2002 2006 2010 

Total de 

Candidatos 

G_Mun 0,1973 0,2036 0,2126 0,2144 0,2224 

G_Micro 0,2456 0,2429 0,251 0,2454 0,2511 

G_Meso 0,2536 0,2438 0,2447 0,2378 0,2415 

Qtd 3008 3357 4209 4946 4878 

Eleitos 

G_Mun 0,1324 0,1186 0,1038 0,1028 0,0945 

G_Micro 0,2025 0,1771 0,1562 0,1527 0,1385 

G_Meso 0,2322 0,2096 0,1915 0,1873 0,1771 

Qtd 513 513 513 513 513 

Suplentes 

G_Mun 0,2133 0,2152 0,2318 0,2248 0,2375 

G_Micro 0,2659 0,2528 0,2747 0,2486 0,2631 

G_Meso 0,277 0,2522 0,2658 0,2382 0,2489 

Qtd 1899 2111 2613 3211 3483 

Não 

Eleitos 

G_Mun 0,2024 0,2297 0,218 0,2341 0,2368 

G_Micro 0,2181 0,2604 0,2389 0,2759 0,2688 

G_Meso 0,1976 0,2434 0,2192 0,2582 0,2496 

Qtd 596 733 1083 1222 882 
Fonte: Elaboração Própria e TSE. 

Entre não eleitos e suplentes, o mesmo raciocínio não é válido. Ou seja, ao longo do 

período analisado, o resultado do G não apresenta um padrão de comportamento. 

No entanto, outro aspecto pode ser destacado nestes grupos: o de que a 

concentração utilizando qualquer uma das três unidades de agregação varia pouco. 

Uma vez que as agregações superiores são significativamente maiores do que os 

municípios, tem-se que os prováveis “redutos eleitorais” (AMES, 1995a, p.410), onde 

os candidatos destes grupos concentram seus esforços eleitorais são, em geral, 

iguais ou menores à escala municipal. 

Esta mesma análise fora feita por Avelino, Biderman e Silva (2011, p.336), porém 

sem a separação dos candidatos entre eleitos, suplentes e não eleitos. 

O primeiro fato que chama a atenção é que a concentração utilizando 
unidades mais agregadas aumenta muito pouco. Os índices para as 
agregações superiores são cerca de 25% mais altos do que os índices 
utilizando o município como unidade, identificados na primeira linha 
da tabela. Considerando que as agregações superiores têm mais de dez 
municípios em média, este fator é bastante baixo, sugerindo que a 
concentração ocorre essencialmente na escala municipal (AVELINO, 
BIDERMAN E SILVA, 2011, P. 336, grifo nosso). 
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Assim, o epílogo aqui apresentado segue o que fora observado pelos três autores, 
mas com o aprimoramento da divisão por grupos de candidatos, o que permitiu a 
ressalva de que os eleitos não seguem a lógica do modelo. Em outras palavras, a 
diferença entre os índices de concentração eleitoral obtidos para candidatos eleitos 
nos níveis, municipal, micro e mesoregional é significativa. 

Nos parágrafos acima buscou-se encontrar padrões de comportamento em cada 
uma das três diferentes classes de candidatos analisadas neste trabalho: eleitos, 
suplentes e não eleitos. Complementar a isso foi a observação dos níveis de 
concentração em cada grupo nas três escalas: município, micro e mesorregião, que 
reforçou a hipótese de  Avelino, Biderman e Silva (2011) para São Paulo de que a os 
níveis de concentração verificados ocorrem majoritariamente sob o prisma municipal. 
No entanto, dada a correção de que isso é válido principalmente para candidatos 
que não obtém sucesso nas eleições. 

5. RESULTADOS 

Em suma, a mensuração e análise dos níveis de concentração eleitoral para todo o 
Brasil permitiu três grandes conclusões: a concentração de votos não tem sido 
largamente utilizada; não tem demonstrado eficácia no cenário político brasileiro, ao 
menos ao longo das últimas cinco eleições, pois os candidatos que conseguiram 
assegurar vagas no legislativo, em geral, apresentaram votos mais dispersos e, por 
fim, o aumento da magnitude do distrito, em grande parte das unidades federativas, 
tem apresentado uma relação positiva com concentração de votos. 

Os dois primeiros resultados são contrários à teoria de Barry Ames (1995a, 1995b) e 
validam as conclusões obtidas para São Paulo por Avelino, Bideman e Silva (2011). 
Todavia, o último segue a lógica do modelo daquele autor, e obedece ainda o 
racional das conclusões de Carey e Shugart (1995), apresentado rapidamente neste 
artigo. 

6. FONTES CONSULTADAS 

AMES, Barry. (1995a), “Electoral Strategy under Open-List Proportional 

Representation”. American Journal of Political Science, vol. 39, nº 2, pp. 406-433. 

AMES, Barry. (1995b), “Electoral Rules, Constituency Pressures, and Pork 

Barrel: Bases of Voting in Brazilian Congress”. The Journal of Politics, vol. 57, nº 2, 

pp. 324-343. 

AVELINO, George; BIDERMAN, Ciro e SILVA, Glauco Peres. A Concentração 

Eleitoral nas Eleições Paulistas: Medidas e Aplicações 345Revista Dados – 2011 

– Vol. 54 no11ª Revisão: 11.04.2011 

CAREY, John e SHUGART, Matthew.(1995), “Incentives to Cultivate a Personal 

Vote”.Electoral Studies, vol.14, no4, pp. 417-439. 



 

11 
 

CARVALHO, Nelson Rojas de . Peço a Palavra - Primeiro a Nós. Insight 

Inteligência (Rio de Janeiro), v. 9, p. 88-96, 2000. 

MAINWARING, Scott. (1991), “Politicians, Parties, and Electoral Systems: Brazil 

in Comparative Perspective”. ComparativePolitics, vol. 24, nº 1, pp. 21-43. 

NICOLAU, Jairo Marconi. (2006), “O Sistema Eleitoral de Lista Aberta no Brasil”. 

DADOS, Vol. 49, no 4, pp. 689 a 720. 

PEREIRA, Carlos e RENNÓ, Lucio. (2001), “O que É que o Reeleito Tem? 

Dinâmicas Político-Institucionais Locais e Nacionais nas Eleições de 1998 para a 

Câmara dos Deputados”. DADOS, vol. 44, nº 2, pp. 323-362. 

SAMUELS, David. (2002), “Pork Barreling Is Not Credit Claiming or Advertising: 

Campaign Finance and the Sources of Personal Vote in Brazil”. The Journal of 

Politics, vol. 64, no3, pp. 845-863. 


