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RESUMO: Há um debate em curso sobre a polarização partidária e geográfica da disputa 
presidencial Brasileira na literatura nacional, especialmente a partir do pleito de 2006. Em 
grande parte, os seus determinantes são analisados a partir de métodos econométricos ou 
econométricos-espaciais. Contudo, ainda existem certas limitações sobre as configurações 
específicas de cada observação ou unidade espacial. Assim, esse artigo concilia dois métodos 
para tratar as configurações gerais e específicas das eleições de 2014 nos municípios brasileiros. 
Pelo uso da Análise Fatorial (AF), é possível identificar interdependências comuns entre alguns 
das principais variáveis socioeconômicas e o comportamento regional dos votos obtidos na 
eleição de Dilma, classificando-os entre semelhantes e mais heterogêneos ao longo do território 
brasileiro. Já a análise comparativa qualitativa (fsQCA) busca averiguar como ocorreram as 
interações específicas entre as variáveis, aquelas que estão relacionadas a um resultado positivo 
ou negativo da candidata Dilma Rousseff para cada município. Os resultados confirmam a 
hipótese levantada pela literatura de polarização geográfica dos votos. Por meio da AF, foi 
possível constatar que há uma relação positiva de interdependência entre o percentual de votos 
em Dilma Rousseff, o percentual de famílias atendidas pelo PBF e o índice de Gini. Já a fsQCA 
apontou que, municípios com características semelhantes, como alto percentual de famílias 
atendidas pelo Bolsa Família, baixa escolaridade e maior desigualdade de renda, tiveram um 
resultado eleitoral próximo, dando a Dilma Rousseff um alto percentual de votos.  
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ABSTRACT: There is a debate in course about the political and geographic polarization in 
Brazilian economy, especially from the 2006 election. In most cases, the elections’ 
determinants are analyzed by econometrics or spatial econometrics methods.Theses methods 
show some limitations to capture specific configuration in each data’s observation or spatial 
unit. The main aim of this paper is to use two methods which treat general and specific 
configurations for 2014 elections in the Brazilian municipalities. The Factor Analysis (FA) 
identify the common interdependencies among socioeconomic variables, as well as 
votes’obtained in Dilma's election, classifying by similar and heterogeneous behaviors along 
Brazilian territory. Already the Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) determines specific 
interactions among the same variables in each region. The main results confirm the hypothesis 
of geographical polarization of the vote. There is a positive interdependence between the 
percentage of votes for Rousseff, the percentage of families receiving the Bolsa Família and the 
Gini index. It was also observed that municipalities with similar characteristics, such as high 
percentage of families receiving the Bolsa Família, low education and greater income 
inequality, had a close election result, giving Rousseff a high percentage of votes. 
 

Key words: presidential elections; qualitative comparative analysis; fatorial analysis. 
JEL Classification: C38, D72 

                                                           



1 INTRODUÇÃO 

 As eleições presidenciais de 2006, ano em que era reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, 

são caracterizadas por uma mudança na configuração geográfica da base eleitoral do Partido 

dos Trabalhadores (PT). Após três derrotas consecutivas em eleições anteriores, o Lula é eleito 

em 2002, sendo esta a primeira no vez Brasil em que um partido de esquerda é alçado ao poder.  

Naquele ano, com a eleição sendo decidida no segundo, Lula foi eleito com 61,27% dos votos 

válidos, sendo vitorioso em todos os estados brasileiros, com exceção de Alagoas, único estado 

em que o então candidato pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), José Serra, 

obteve vitória. Esse cenário favorável ao PT em praticamente todos os estados da nação não se 

manteve nas eleições subsequentes. A partir de 2006, há uma clara concentração territorial dos 

municípios mais favoráveis ao PT nas regiões Norte e Nordeste. A polarização da disputa entre 

o PT e o PSDB atinge seu ápice nas eleições presidenciais de 2014, sendo esta a eleição 

presidencial mais disputada até então no Brasil, tendo Dilma Rousseff vencido, no segundo 

turno, com 51,64% dos votos válidos. 

A mudança no padrão espacial dos municípios que deram vitória ao PT, entre 2002 e 

2006, é investigado por Soares e Terron (2008) e Shikida et al. (2009). Esses estudos indicam 

que a partir das eleições de 2006 foi estabelecido um grande agrupamento de municípios 

favoráveis ao PT, em geral, menos desenvolvidos, localizados especialmente no Nordeste 

brasileiro. Zucco (2008) vai além, e identifica que, em todas as eleições presidenciais de 1994 

a 2006, o candidato da situação teve uma melhor performance em municípios menos 

desenvolvidos, independentemente do partido do candidato. 

Hunter e Power (2007) assumem três linhas para explicar a mudança ocorrida no 

eleitorado do PT entre as eleições de 2002 e 2006. Em primeiro lugar, os eleitores mais pobres 

teriam sido beneficiados pelas alterações econômicas (redução da inflação e aumento do salário 

real) e retribuído tal benefício por meio do voto no PT. A segunda possibilidade seria os 

distintos posicionamentos dos eleitores diante dos escândalos de corrupção, dado que os casos 

de corrupção não afetaram tanto a decisão de voto de indivíduos mais pobres. Por fim, há o 

fator associado às políticas sociais, isto é, a expansão dos programas de transferência de renda, 

tais como o Programa Bolsa Família, que gerou benefícios as camadas de renda mais baixa da 

população, e essas, por sua vez, responderam com o voto. 

Os estudos que investigam os fatores que influenciam o resultado eleitoral no país tem 

dado especial destaque ao Programa Bolsa Família. Nicolau e Peixoto (2007), Zucco (2008), 

Soares e Terron (2008), Canêdo-Pinheiro (2009) e Ribeiro e Almeida (2012) argumentam que 

o programa de transferência de renda tem efeito positivo e significativo sobre a votação do PT. 



Nesse sentido, tanto a mudança na base eleitoral do partido para o norte/nordeste brasileiro, 

quanto as expressivas votações do Partido dos Trabalhadores nessas regiões são explicadas 

principalmente pela expansão do programa.  

É importante destacar que outros fatores são descritos, na literatura, como determinantes 

do resultado eleitoral no Brasil. Shikida et al. (2009) argumentam que a vitória de Lula nas 

eleições presidenciais de 2006 foi motivada principalmente pelo desempenho econômico de seu 

primeiro governo. Segundo os autores, a reeleição se deu principalmente pelos ganhos de bem-

estar dos mais pobres, beneficiados por mudanças no mercado de trabalho e baixa inflação. O 

boom das commodities, nos anos 2000, também exerceu influência sob o eleitorado do PT, já 

que o aumento das exportações elevou os salários reais dos mais pobres, por meio de 

mecanismos cambiais. Outros resultados também apontam que a votação de Lula, em 2006, 

esteve inversamente relacionada com a renda per capita do município e diretamente relacionada 

com a taxa de mortalidade infantil, o analfabetismo e desigualdade de renda. Cânedo-Pinheiro 

(2009) também encontra uma relação positiva entre o analfabetismo e a votação de Lula 

contudo, diferentemente de Shikida et al. (2009), o autor indica que houve uma melhora do 

desempenho eleitoral em regiões menos desiguais. 

 A discussão sobre os determinantes eleitorais na literatura nacional é ampla e, em alguns 

casos, os resultados nem sempre são condizentes. Contudo, a existência de um concentração 

geográfica dos municípios favoráveis ao PT e ao PSDB, principalmente a partir das eleições 

presidenciais de 2006, parece ser um ponto comum. Tal agrupamento se dá principalmente em 

regiões com características similares, como por exemplo, o nordeste brasileiro, região com altas 

taxas de analfabetismo, baixa renda per capita, elevada desigualdade de renda e maior 

percentual de famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Segundo Bishop (2012), é 

comum que ocorra o agrupamento de municípios com condições socioeconômicas, hábitos e 

culturas semelhantes, e que este comportamento acaba influenciando a distribuição geográfica 

dos votos. Populações com características semelhantes e geograficamente próximas tenderiam 

a votar em um mesmo candidato.  

A Figura 1 mostra a distribuição geográfica dos municípios que deram vitória à 

candidata do PT, Dilma Roussef, e ao candidato do PSDB, Aécio Neves, no segundo turno das 

eleições presidenciais de 2014. A concentração espacial de municípios favoráveis a ambos os 

partidos é clara. Outro aspecto que pode ser observado na figura é o amplo apoio recebido pela 

candidata do PT no nordeste. Nessa região, Dilma Rousseff obteve mais de 70% dos votos 

válidos em 1345 municípios, o que corresponde a 75% do total de cidades na região. Já no 



estado de São paulo, Aécio Neves alcançou 64,31% dos votos válidos, vencendo em quase 90% 

dos municípios.  

 

FIGURA 1 - Percentual de votação no segundo turno das eleições presidenciais de 2014 

 
Fonte: elaboração própria  

 

 É nesse mote de pesquisa que se origina duas motivações de estudo para esse trabalho. 

Primeiro, analisar as interdependências comuns entre alguns das principais variáveis 

socioeconômicas e o comportamento regional dos votos obtidos na eleição de Dilma. O 

entendimento desses fatores comuns permite apontar e classificar os comportamentos 

semelhantes e mais heterogêneos ao longo do território brasileiro no ano de 2014, como 

comumente aponta a literatura. Contudo, essa análise das interdependências comuns entre as 

variáveis oculta certas interações específicas de cada município, que de alguma forma, 

influíram no resultado da referida eleição. Nesse sentido, torna-se oportuno, além de analisar 

as interdependências comuns entre as variáveis em cada município, averiguar como ocorreram 

as interações específicas que estão relacionadas a um resultado positivo ou negativo da 

candidata. Portanto esse estudo tem como objetivo analisar de maneira abrangente tanto as 

interdependências comuns quanto as interações específicas em cada município que, em alguma 



medida, influenciaram no resultado eleitoral de 2014. Em suma, esse trabalho procura 

responder a um problema aplicado para a economia brasileira: quais as interdependências 

comuns e interações específicas que estiveram presentes entre o percentual de votos de Dilma 

Rousseff computado no segundo turno das eleições presidenciais de 2014 e características 

socioeconômicas em cada município? 

 A hipótese levantada nesse trabalho é que existe uma relação intrínseca entre as 

variáveis consideradas no estudo que levaram a esse resultado eleitoral de Dilma. 

Especificadamente, acredita-se que municípios com características socioeconômicas 

semelhantes, como alto percentual de famílias atendidas pelo Bolsa Família, baixa escolaridade 

e maior desigualdade de renda, tiveram um resultado eleitoral próximo.  

 Para responder esse problema é necessária uma metodologia capaz de identificar as 

interdependências comuns e latentes entre ambas as variáveis. Uma vez que trata-se de uma 

análise multivariada, a técnica de análise fatorial (AF) é apropriada a esse propósito. Já técnica 

de fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) permite demonstrar como o apoia a 

Dilma Rousseff está relacionado, em cada município, a um conjunto de diferentes relações 

causais. 

 O trabalho está estruturado em cinco seções, além desta introdução. A segunda seção 

apresenta uma revisão da literatura de Análise Fatorial e fsQCA em estudos sobre política. A 

seção subsequente apresenta a metodologia, para ambos os métodos utilizados nesse estudo. A 

quarta seção apresenta a descrição dos dados. Na quinta seção são apresentados e discutidos os 

resultados, por fim, a última sessão apresenta as conclusões 

2 REVISÃO DA LITERATURA: ANÁLISE FATORIAL E FSQCA 

O uso do método multivariado de análise fatorial tem sido utilizado na literatura com 

diferentes propósitos. Ansolabehere et al. (2001) analisam o posicionamento ideológico dos 

candidatos ao congresso americano que concorreram entre os anos de 1874 a 1996. O objetivo 

é verificar se os parlamentares estavam mais alinhados à ideologia nacional do partido ao qual 

foi eleito ou às demandas do seu distrito. Para tal, é utilizada Análise Fatorial com o objetivo 

de identificar os fatores comuns presentes em um conjunto de variáveis do National Political 

Awareness Test, bem como técnicas econométricas.  

Corey e Garand (2002) estudam o efeito do emprego no setor público sobre participação 

a participação eleitoral para as eleições presidenciais americanas de 1996. Os autores utilizam 

análise fatorial para sintetizar um grupo de variáveis em três fatores: escala de atividade 



governamental; eficácia política e confiança política. Posteriormente, os scores gerados são 

incluídos em um modelo logit multinomial. Os resultados apontam que os funcionários públicos 

possuíam uma probabilidade significativamente maior em votar naquelas eleições. 

Sinha et al. (2012) investigam a influência da combinação de várias variáveis, 

econômicas e não econômicas, como fatores que influenciaram o resultados das eleições 

presidenciais de 2012 nos Estados Unidos, utilizando análise fatorial. Os escores obtidos são 

utilizados para estimar, por meio de um modelo econométrico, a probabilidade de vitória dos 

candidatos na eleição. Os principais resultados apontam que a combinação de variáveis 

econômicas não exercem influência significante na determinação do resultado eleitoral. Por 

outro lado, o fator que combina variáveis não econômicas, como a taxa de aprovação dos 

governos, guerras e escândalos, influenciam significativamente a percepção pública sobre o 

desempenho do governo que, por sua vez, afeta a decisão sobre o voto.  

A análise fatorial também vem sendo usada, em estudos relacionados às eleições, na 

literatura nacional.  Paiva el al. (2007) utilizam o método, com base nos dados do Estudo 

Eleitoral Brasileiro (ESEB) de 2002 e 2006, para identificar se os partidos políticos se 

diferenciam segundo a visão dos eleitores. Ribeiro et al. (2011), ampliam essa análise para as 

eleições de 2010 e buscam entender evolução dos sentimentos partidários dos eleitores no 

período. A análise fatorial é utilizada para computo de um índice que mensura o nível 

intervenção do Estado na economia, e outro que mede a igualdade social e econômica. Já 

Pimentel Junior (2010) procura analisar que forma as emoções dos eleitores em relação aos 

candidatos, no pleito presidencial de 2006, afetam e estimulam a avaliação e o voto nos 

mesmos. Com base em uma pesquisa nacional feita com 2400 indivíduos, foram avaliadas as 

respostas dos entrevistados com relação a 12 sentimentos e, em seguida, aplicada a técnica 

multivariada para identificar fatores latentes das interdependências as variáveis.  

Kessel (2014) procura investigar as condições subjacentes a sobrevivência eleitoral de 

um grupo de partidos não tradicionais, da Europa, após seu período no poder. O autor utiliza a 

metodologia de fsQCA para entender o desempenho eleitoral dos partidos segundo quatro 

condições causais. Os principais resultados indicam que os partidos desafiantes são capazes de 

sobreviver sob condições bem diferentes e que, na maior parte dos casos, o bom desempenho 

de seu governo foi a condição mais importante.  

Boniface (2010) contrasta as abordagens qualitativas e quantitativas com o objetivo de 

investigar as saídas prematuras de presidentes eleitos do cargo, na américa do sul. A presença 

de um governo com maioria no congresso e a ausência de escândalos são, em conjunto, uma 



condição suficiente para evitar protestos que peçam a saída do presidente. Já a presença de 

protestos de rua é uma condição necessária para a queda do governante.  

O fsQCA é um método de análise comparativa ainda em desenvolvimento e que tem 

sido cada vez mais utilizado na literatura internacional, contudo, ainda é bem pouco explorado 

em estudos no Brasil. Freitas e Bizzarro Neto (2014), procuram ampliar o debate sobre o 

método no país, discutindo o uso de Qualitative Comparative Analysis (QCA) para análise de 

fenômenos políticos. Os autores aplicam o fsQCA buscando investigar a lógica de formação de 

coligações eleitorais no Brasil, para as eleições presidenciais entre 1994 e 2010. Para quantificar 

a intensidade em que as coligações de partidos estabelecidas ao nível presidencial se 

reproduzem nos estados brasileiros, é calculado um índice de “presidencialização”. As relações 

causais utilizadas são o tamanho do eleitorado, a fragmentação do sistema partidário estadual e 

a força dos partidos (PMDB, PSDB e PT) em cada estado. Os principais resultados apontam 

que o tamanho do eleitorado é um fator fundamental para entender a presidencialização das 

disputas estaduais. Além disso, foi identificado que, onde o PT e o PSDB tem menos força, há 

uma tendência ao estabelecimento de alianças e ao apoio à candidatura de partidos coligados.  

3 METODOLOGIA 

3.1 Análise Fatorial 

Segundo Mingoti (2005), a análise fatorial tem por objetivo descrever as relações de 

covariância entre um grupo de variáveis, reduzindo a dimensionalidade das informações 

originais em um número m de variáveis aleatórias, chamadas de fatores comuns. As variáveis 

são agrupadas em um novo subconjunto de fatores não correlacionados que expressam as 

interdependências, ou variância comum, das variáveis originais.  O fatores, quando 

interpretados e compreendidos, descrevem a estrutura das variáveis originais. 

Considere um vetor aleatório 𝑿𝑝∗1 com médias µ e matriz de covariância ∑𝑝∗𝑝. Seja Z 

as variáveis originais padronizadas de forma que 𝒁 = [(𝑋𝑖 − 𝜇𝑖)/𝜎𝑖] em que 𝜇𝑖 e 𝜎𝑖 

representam, respectivamente, a média e o desvio padrão de cada variável X. O modelo de 

análise fatorial postula que as variáveis padronizadas se relacionam linearmente com os m 

fatores comuns, 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑚, que são, a princípio, desconhecidos. Assim: 

 

𝑍1 = 𝑙11𝐹1 + 𝑙12𝐹2 + ⋯ + 𝑙1𝑚𝐹𝑚 + 𝜀1 

𝑍1 = 𝑙21𝐹1 + 𝑙22𝐹2 + ⋯ + 𝑙2𝑚𝐹𝑚 + 𝜀2 

⋮          ⋮              ⋮            ⋮           ⋮          ⋮ 



𝑍1 = 𝑙𝑃1𝐹1 + 𝑙𝑃2𝐹2 + ⋯ + 𝑙𝑃𝑚𝐹𝑚 + 𝜀𝑃 

 

em que 𝑙𝑖𝑗 é o coeficiente da i-ésima variável padronizada 𝑍𝑖 no fator 𝐹𝑗, e representa o grau de 

associação linear entre Z e F. A partir de um conjunto de suposições, é estabelecido um modelo 

de fatores ortogonais, e a matriz de correlação teórica 𝑃𝑝∗𝑝 passa a ser escrita como:  

𝑃𝑝∗𝑝 = 𝐿𝐿′ + 𝜓 

 

em que L é uma matriz de parâmetros e 𝜓 é a variância específica. Desse resultado, é possível 

inferir que: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑖) = ℎ𝑖
2 + 𝜓𝑖 

 

sendo ℎ𝑖
2 = 𝑙𝑖1

2 + 𝑙𝑖2
2 + ⋯ + 𝑙𝑖𝑚

2  a variabilidade de 𝑍𝑖  explicada pelos m fatores, conhecida 

como comularidade e 𝜓𝑖 a parcela da variabilidade de 𝑍𝑖 relacionada apenas ao erro aleatório 

𝜀𝑖, chamada de variância específica ou unicidade. A estimação das cargas fatoriais 𝑙𝑖𝑗 e 𝜓𝑖 são 

usualmente realizadas pelo método de componentes principais, método de fator principal ou 

por máxima verossimilhança4.  

Os fatores gerados podem ser de difícil interpretação caso as cargas fatoriais sejam 

ambíguas ou de grandezas numéricas semelhantes. Uma ferramenta que pode ser utilizada para 

contornar esse problema é a rotação ortogonal dos fatores. O método de rotação varimax, 

desenvolvido por Kaiser (1958) é o mais utilizados e tem como objetivo encontrar pra um fator 

fixo, um grupo de variáveis 𝑍𝑖 altamente correlacionadas com o fator e um outro grupo de 

variáveis que tenham baixa correlação com este fato (MINGONTI, 2005).  

 

3.2 Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) 

 O método de QCA, originalmente desenvolvido por Ragin (1987), emprega a lógica 

Booleana dicotômica para examinar a relação entre uma variável de escolha e um conjunto de 

variáveis binárias, chamadas de relações causais. A metodologia possibilita a identificação das 

complexidades causais, definidas como as situações em que um resultado pode ser alcançado a 

partir de diferentes combinações de condições causais, sendo este modelo conhecido como 

crisp-set QCA (RAGIN, 2008). A partir dos anos 2000, uma série de avanços foram 

                                                           
4 Para mais detalhes sobre o desenvolvimento do método ver Johnson (1998) e Mingoti (2005). 



implementados com o objetivo de dar maior flexibilização na atribuição das entradas das 

condições causais, por meio da fuzzificação. Segundo esse método, as variáveis quantitativas 

são transformadas em variáveis do tipo fuzzy, variando no intervalo entre 0 e 1, em que o valor 

1 indica adesão completa, 0,5 é o ponto de indecisão e 0 a exclusão completa (FREITAS e 

BIZZARRO NETO, 2014). Quando as variáveis de interesse são fuzzificadas, há uma 

transformação de modo que suas médias sejam 0,5, e os valores mínimos e máximos seja 0 e 1, 

respectivamente. Isso permite que as observações sejam classificadas de acordo com sua 

entrada, sem perda de informação dada a dicotomização das variáveis, como ocorre no crisp-

set QCA. A relação entre o resultado e as relações causais é dada pela seguinte expressão: 

 

𝐼𝑋𝑌 = ∑min (𝑥𝑖𝑦𝑖)/∑𝑥𝑖 

 

em que X é o preditor das configurações (relações causais), Y é o conjunto de resultado, 𝑥𝑖é a 

adesão na configuração X, e 𝑦𝑖 é adesão de cada caso ao conjunto Y. Quando o valor de 𝐼𝑋𝑌 é 

mais próximo de 1, maior a consistência dos dados com a afirmação de que X é um subconjunto 

de Y. Em outras palavras, como definido por Ragin (2006), a consistência é definida como a 

proporção de casos que estão sobre ou acima da diagonal principal da quando plotado a adesão 

ao resultado Y contra a combinação de relações causais X. 

Esse tipo de análise é chamada de condição de suficiência. Por meio desta, é possível 

determinar que combinação de condições causais são suficientes para a adesão, ou não adesão 

à Y. Quando uma condição suficiente está presente, o resultado (adesão ou não adesão) deve 

estar, portanto, presente. No presente estudo, a condição de suficiência permitirá apontar quais 

as combinações, dada um conjunto de variáveis de interesse, que são suficientes para uma alta 

votação em Dilma, ou uma baixa votação. Não existe na literatura um padrão sobre o nível de 

consistência ótimo para validar uma condição suficiente, como aponta Wagemann e Schneider 

(2010). Contudo, não é aceitável nenhum valor de consistência menor que 0,75 (RAGIN, 2008) 

O fsQCA também permite uma outra importante análise, que é estudo das condições 

necessárias. Segundo Ragin (2000), quando uma condição causal é necessária, isso implica que 

ela está presente em todos os resultados. Ou seja, se X (condição causal) ocorre, Y (resultado) 

ocorre. Para definir as condições necessárias, a consistência é mais uma vez utilizada. O valor 

mínimo não é fixado, contudo, deve ser maior que aquele considerado nas condições suficientes 

(WAGEMANN e SCHNEIDER, 2010). 



4 DADOS 

 A base de dados é composta por informações de 5.564 municípios do Brasil5. Para sua 

construção, diferentes fontes foram utilizadas. A variável de resposta, que identifica o 

percentual de votos válidos obtidos por Dilma Rousseff nos municípios, foi obtida por meio 

dos microdados disponíveis no repositório de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) 6.   

Para identificar a correlação existente entre o nível de educação dos indivíduos e a 

votação de Dilma Rousseff, foi utilizado o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – 

Educação (IFDM-E), de 2010. Seu cálculo é feito com base em diversos indicadores de que 

buscam captar tanto a oferta como a qualidade da educação do ensino fundamental e pré-

escolar, em escolas públicas e privadas7. O índice de Gini de 2010, disponível no Atlas do 

Desenvolvimento Humano Municipal, é utilizado para se verificar o impacto da 

heterogeneidade de renda dos municípios sobre o resultado eleitoral.  

Para verificar a influência do Programa Bolsa Família sobre as eleições, é utilizado o 

percentual de famílias atendidas pelo programa em 2010. Esta variável é calculada pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e disponibilizada no 

IPEADATA. Com base nos estudos de Nicolau e Peixoto (2007), Zucco (2008), Soares e Terron 

(2008) e Canêdo-Pinheiro (2009), espera-se que a votação em Dilma seja maior quando uma 

alta proporção de famílias são atendidas pelo programa.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é utilizado como uma 

medida de desenvolvimento do município.  Os estudos de Zucco (2008) e Shikida et al. (2009) 

para as eleições de 2006, e Lima e Menezes (2014), para o pleito de 2010, indicaram a existência 

de uma correlação negativa entre o grau de desenvolvimento municipal e o percentual de votos 

para o PT. 

Por fim, para verificar se o desempenho econômico de um determinado município 

exerce influência sobre a votação da candidata do PT, é utilizada e a taxa de desocupação em 

2010, que é o percentual da população economicamente ativa (PEA), com 10 anos ou mais, que 

estava desocupada, ou seja, que não estava ocupada na semana anterior à data do Censo mas 

                                                           
5 Os municípios de Mojuí, Nazária, Pescaria Brava, Balneário Rincão, Pinto Bandeura e Paraíso das Águas foram 
excluídos da análise. Trata-se de municípios recentemente emancipados, de forma que não há informações 
socioeconômicos sobre estes nas fontes de dados governamentais.  
6 Para o cálculo dos votos válidos, são considerados apenas os votos nominais, são excluídos do cálculo, portanto, 
os votos brancos e nulos. 
7 O índice é construído por meio de seis variáveis: atendimento a educação infantil; taxa de distorção Idade-série; 
percentual de docentes com curso superior; número médio diário de horas-aula; taxa de abandono escolar; e o 
resultado médio no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 



havia procurado trabalho ao longo do mês anterior à data dessa pesquisa. Esses dados estão 

disponíveis no Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal. 

É importante destacar que, no fsQCA, as variáveis são fuzzificadas, de forma que esteja 

no intervalo entre 0 e 1. A aplicação do método, no processo de calibração da base de dados, 

permite a definição de âncoras qualitativas. O funcionamento do método é baseado na 

construção de configurações causais. Essas configurações são dadas pela análise conjunta das 

diferentes relações causais. Cada relação causal pode assumir duas formas: adesão completa e 

ausência completa. Contudo, a interpretação dessas formas dependem, em primeiro lugar, das 

variáveis escolhidas, e da análise que se quer fazer dada a inclusão destas8. As âncoras 

qualitativas são utilizadas para a definir, na calibração das relações causais, os limites máximos, 

médios, e mínimos que identificarão a adesão completa, o ponto de indecisão, a ausência 

completa, respectivamente. Conforme apontado por Wagemann e Schneider (2010), a teoria 

deve ser o principal guia para a escolha das âncoras. De forma complementar, Ragin (2006) 

indica que a fuzzificação deve refletir as escolhas do pesquisador dado o grau de adesão dos 

casos.  

 

TABELA 1 - Estatística Descritiva 

Relações 

causais 
Descrição Média 

Desvio 

padrão 
Min. Max. 

V 
Percentual de votos válidos obtidos por 

Dilma em 2014 
0.577 0.181 0.119 0.939 

I 
Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (2010) 
0.659 0.072 0.418 0.862 

B 
Percentual de famílias atendidas pelo PBF 

(2010) 
0.378 0.198 0.001 0.953 

G Índice de desigualdade de Gini (2010) 0.494 0.066 0.280 0.800 

E IFDM – Educação (2010) 0.685 0.131 0.247 1.000 

T Taxa de desocupação (2010) 0.577 0.181 0.119 0.939 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados no TSE, IPEADATA e Atlas do Desenvolvimento 

Humano 2013. 

 

Outra forma de calibração das variáveis é fuzzificação por meio de uma padronização 

simples, sendo o ponto de indecisão é dado por 0,5. Como o objetivo desse estudo, na utilização 

                                                           
8 Uma suposição chave do QCA é que a combinação de condições, chamada de configuração causal, é que leva a 
um determinado resultado. Isso implica que as condições não afetam o resultado de forma individual, mas sim 
conjunta. Assim, as variáveis independentes são chamadas de condições causais.  



do fsQCA é a identificação das interações específicas entre as variáveis que levaram a uma 

alta/baixa votação em Dilma Roussef, a utilização dessa padronização simples é suficiente9. A 

Tabela 1 mostra a estatística descritiva das variáveis originais, que serão posteriormente 

fuzzificadas e utilizadas no presente estudo10. 

5 RESULTADOS 

 Análise fatorial é utilizada para identificar os fatores latentes das interdependências 

entre ambas as variáveis. Para tal, opta-se por utilizar apenas o primeiro fator gerado, dessa 

forma, a partir de sua identificação e interpretação, pode-se inferir sobre a relação entre o 

percentual de votos obtidos por Dilma e as demais variáveis. Posteriormente, é calculado os 

escores do primeiro fator para cada município.  

A estimação das cargas fatoriais 𝑙𝑖𝑗 e 𝜓𝑖 foram realizadas pelo método de componentes 

principais. Conforme indicado por Mingoti (2005), o método de máxima verossimilhança para 

estimação das matrizes 𝑙𝑖𝑗 e 𝜓𝑖 pressupõe que o vetor X de variáveis possui distribuição normal 

multivariada, contudo, os  testes de Henze-Zirkler(1990) e Doornik-Hansen (2008) e Mardia 

(1970) rejeitaram ambos a hipótese  nula de normalidade, impossibilitando o uso desse método. 

A Tabela 2 mostra as cargas fatoriais, o percentual da variância total explicada por cada fator e 

a unicidade11. 

 

TABELA 2 - Resultados da Análise Fatorial 

Variável Fator 1 Fator 2 Unicidade 

Percentual de votos 0.869 -0.106 0.234 

IDHM -0.913 0.226 0.115 

Programa Bolsa Família 0.918 -0.132 0.140 

Índice de Gini 0.614 0.245 0.562 

IFDM – Educação -0.821 0.149 0.303 

Taxa de desocupação 0.470 0.834 0.084 

Autovalor 3.703 0.857  

% da variância acumulada 61.73 76.01  

Fonte: Elaboração própria 
 

                                                           
9 Na análise dos resultados, os termos “presença” e “ausência” são substituídos por “alto” e “baixo”, dado o tipo 
de fuzzificação utilizado. 
10 O processo de fuzzificação padroniza as variáveis de forma que ambas tenhas valor mínimo, médio e máximo 
de 0, 0,5 e 1, respectivamente.  
11 Foi aplicada a rotação Varimax para o modelo utilizado, no entanto os resultados parecem não contribuir para 
melhor identificar o primeiro fator. 



 O primeiro fator explica 61,73% da variância total. A adequabilidade do modelo fatorial 

ao dados é verificada pelo teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O coeficiente gerado de 0,828 

indica, que o ajuste do modelo é muito bom. Os valores dos coeficientes do primeiro fator 

indicam que cinco das seis variáveis utilizadas são bem representadas por esse fator. Há uma 

relação positiva de interdependência entre o percentual de votos em Dilma Rousseff, o 

percentual de famílias atendidas pelo PBF e o índice de Gini. O primeiro fator, portanto, 

representa o apoio à candidata do PT.  

 Foram obtidos, os escores de cada elemento amostral de forma a classificar os 

municípios quanto o apoio a Dilma12. Figura 2 mostra a distribuição espacial dos escores. Para 

facilitar a visualização, foram geradas seis categorias de igual contagem, sendo três positivas, 

indicando alto apoio à presidente, e três negativas, que sugerem baixo apoio. 

 

FIGURA 2 - Escores fatoriais para os municípios brasileiros 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 Os munícios que apresentaram escores positivos, ou seja, aqueles que estão de acordo 

com a interdependência identificada pelo primeiro fator, estão em grande parte localizados nas 

                                                           
12 O método dos mínimos quadrados ponderados foi utilizado para estimação dos escores. 



regiões norte e nordeste, e no norte do estado de Minas Gerais. Nessas regiões, há um 

significativo número de municípios que, no segundo turno, deram apoio à candidata Dilma 

Rousseff. Além disso, os escores apontam que há uma interdependência entre esse apoio, o 

percentual de famílias atendidas pelo PBF e o índice de Gini. De forma semelhante, os escore 

negativos indicam que as variáveis que prevaleceram na sua formação foram o IDHM e o 

IFDM-E, apontando um baixo apoio dos municípios à candidata. A Tabela 3 mostra os 10 

municípios com maiores e menores escores. 

Nos 10 municípios com maior escore, ambos da região nordeste, o percentual médio de 

votação em Dilma Rousseff foi de 83,72%, e 71,41% das famílias do município eram atendidas 

pelo PBF em 2010. Já nos municípios onde a presidente obteve menor escore, o seu percentual 

médio de votação foi de apenas 20,34%. Vale destacar que, na região nordeste, o PT obteve sua 

maior vitória no segundo turno das eleições: 71,69% contra 28,31% do PSDB, uma diferença 

de 12,2 milhões de votos. 

 

 

 

TABELA 3 – Maiores e menores escores municipais 

Maiores escores  Menores Escores 

Município UF Escore  Município UF Escore 

Campo Alegre do Fidalgo PI 3.604  São Caetano do Sul SP -2.206 

Assunção do Piauí PI 2.767  Águas de São Pedro SP -2.129 

Riacho Frio PI 2.699  Nova Pádua RS -2.069 

Marajá do Sena MA 2.468  Brusque SC -2.054 

Guaribas PI 2.428  Iomerê SC -2.031 

Lastro PB 2.285  Blumenau SC -2.024 

Lagoa do Sítio PI 2.236  Timbó SC -2.023 

Dário Meira BA 2.209  Balneário Camboriú SC -2.015 

Fernando Falcão MA 2.188  Pomerode SC -2.013 

Nova Itarana BA 2.187  Saltinho SP -1.998 

     Fonte: Elaboração própria 

 

O próximo passo é averiguar como ocorreram as interações específicas que estão 

relacionadas a um alto/baixo percentual de votos de Dilma Rousseff em cada município. Para 

este propósito a técnica de fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) é utilizada. A 

Tabela 4 mostra os resultados da análise de suficiência para as relações causais utilizadas. No 

total, 2n configurações são possíveis, em que n é o número de relações causais. A tabela mostra 



apenas as 10 configurações mais frequentes. O resultado completo pode ser visto no apêndice. 

O percentual de votos válidos alcançado pela candidata do PT é utilizado como variável de 

resposta13.  

 

TABELA 4 - Análise de Suficiência 

Config. V(alto) V(baixo) F P-value Casos % Casos % Acumulado 

IbgtE 0.609 0.956 2309.94 0.000 1082 0.194 0.194 

iBGTe 0.950 0.618 2015.77 0.000 986 0.177 0.372 

iBGte 0.938 0.712 736.48 0.000 510 0.092 0.463 

IbgTE 0.725 0.946 881.74 0.000 471 0.085 0.548 

iBgTe 0.948 0.760 755.77 0.000 360 0.065 0.613 

IbGtE 0.759 0.957 824.40 0.000 270 0.049 0.661 

IbGTE 0.788 0.936 400.85 0.000 266 0.048 0.709 

iBgte 0.931 0.821 241.54 0.000 215 0.039 0.748 

iBGTE 0.943 0.795 434.97 0.000 140 0.025 0.773 

Ibgte 0.824 0.962 522.48 0.000 140 0.025 0.798 

Fonte: elaboração própria. 

 

 As duas primeiras colunas indicam a consistência do resultado para um conjunto de 

configurações. O valor para V (maiúsculo) indica a consistência da configuração que relaciona 

uma alta votação em Dilma, com um conjunto de diferentes relações causais. Já o v (minúsculo) 

é a consistência para ausência de alta votação, interpretado como baixa votação. A seleção das 

configurações causais ideais é dada segundo alguns passos: em primeiro lugar, é necessário um 

alto valor de consistência para V ou v. Nesse estudo foi considerado um valor mínimo de 0.9. 

Os valores para alto e baixo apoio não devem ser próximos, para evitar ambiguidade de 

interpretação. Nesse sentido, um p-value significante indica que as consistências de V e v são 

estatisticamente diferentes. Contudo, não obstante um p-value significativo, é prudente a 

escolha de configurações causais com consistências distintas14. Para os objetivos desse estudo, 

a seleção das quatro primeiras relações causais é suficiente. Essas configurações representam 

                                                           
13 Anterior à análise de suficiência, foi realizado o estudo das condições necessárias. Não foram encontradas 
relações de necessidade entre o percentual de votos do PT e as relações causais. O nível de consistência utilizado 
foi de 0.9.  
14 Em casos em que as configurações causais são contraditórias, o algoritmo de Quine–McCluskey deve ser 
utilizado para reduzir as configurações (WAGEMANN e SCHNEIDER, 2010). Essa orientação não se aplica ao 
presente estudo, uma vez que o objetivo é justamente a identificação das interdependências específicas, por meio 
de configurações únicas. 
 



54,8% dos municípios da amostra. Por meio delas é possível compreender bem as diferenças 

existentes entre as configurações que são favoráveis e desfavoráveis a Dilma. 

 A primeira configuração (IbgtE) aponta que os município com alto IDHM (I), baixo 

percentual de famílias atendidas pelo PBF (b), baixa desigualdade de renda (g), baixa taxa de 

desocupação (t) e alto nível educacional (E), foram desfavoráveis a Dilma nas eleições 

presidenciais. Isso corresponde a 19,4% dos municípios do país. Já a segunda configuração 

mais frequente (iBGTe) indica que cidades com baixo IDHM (i), alta proporção de famílias 

recebendo Bolsa Família (B), alto índice de Gini (G), alta taxa de desocupação (T) e baixo 

IFDM-E (e) deram à candidata do PT um alto percentual de votos. A Figura 3 mostra a 

distribuição dos municípios das quatro configurações causais selecionadas.  

 

FIGURA 3 - Distribuição geográfica das configurações causais 

 
Fonte: elaboração própria. 

  

Como indicado pelo valor da consistência, os municípios com configurações causais 

iBGTe e iBGte deram um alto percentual de votação a Dilma Rousseff. Esses municípios estão 

localizados, em sua maior parte, nas regiões norte e nordeste, bem como no norte de Minas 

Gerais. O que diferencia as duas configurações é a presença de alta/baixa taxa de desocupação. 

O mesmo ocorre quando visualizada as configurações que foram desfavoráveis a Dilma. A clara 



distinção espacial das configurações favoráveis e desfavoráveis a Dilma pode ser explicada 

segundo o argumento de Bishop (2012). O autor aponta que o agrupamento de municípios com 

condições socioeconômicas, hábitos e culturas semelhantes é comum, e que este 

comportamento acaba por influenciar a distribuição geográfica dos votos. Portanto, populações 

com características semelhantes e geograficamente próximas tenderiam a votar em um mesmo 

candidato. 

Os resultados do fsQCA corroboram àqueles encontrados na análise fatorial. As análise 

das interdependências comuns, via AF, fornece uma visão geral da distribuição espacial dos 

municípios favoráveis a Dilma, identificados por meio dos escores do primeiro fator. Enquanto 

que o fsQCA amplia essa análise buscando verificar as interações que são específicas a cada 

município e que estão relacionadas a um resultado positivo ou negativo da candidata. 

6 CONCLUSÃO 

 

 A polarização partidária e geográfica da disputa presidencial Brasileira vem sendo 

observada na literatura nacional, especialmente a partir do pleito de 2006, por uma série de 

estudos. Em sua maior parte, este comportamento é investigado por meio do uso métodos 

econométricos ou econométricos-espaciais que, além desse objetivo, buscam entender o 

comportamento do voto, e seus determinantes. No entanto, os métodos tradicionais dificilmente 

conseguem entender o comportamento específico de uma áreas tão desagregada quanto os 

municípios e seus resultados em geral são baseados em um comportamento médio. A 

importância de uma análise mais desagregada se faz presente frente a heterogeneidade das 

características que compõem os municípios. Assim, este estudo buscou analisar as 

interdependências comuns entre alguns das principais variáveis utilizadas na literatura sobre 

eleições e também entender as interações específicas que estiveram presentes entre o percentual 

de votos de Dilma Rousseff no segundo turno das eleições de 2014 e uma série de 

características, em cada município. Para tal, foi utilizada a técnica de análise fatorial (AF) o 

fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA). 

 Os principais resultados encontrados confirmam a hipótese levantada pela literatura de 

polarização geográfica dos votos. Os municípios favoráveis a Dilma tendem a se agrupar no 

espaço e estão, em sua grande parte, localizados na parte norte do país. Por meio da AF, foi 

possível constatar que há uma relação positiva de interdependência entre o percentual de votos 

em Dilma Rousseff, o percentual de famílias atendidas pelo PBF e o índice de Gini.  



 A análise fsQCA corrobora o resultado da AF e vai além. A técnica permite a 

identificação das interdependências específicas para cada observações. Foram identificadas 

quatro configurações causais, que juntas representam 54,8% dos municípios do país. 

Municípios com características semelhantes, como alto percentual de famílias atendidas pelo 

Bolsa Família, baixa escolaridade e maior desigualdade de renda, tiveram um resultado eleitoral 

próximo, dando a Dilma Rousseff um alto percentual de votos. Enquanto que o desempenho da 

presidente foi menor em municípios mais desenvolvidos, menos desiguais, com melhor 

educação e com baixo percentual de família atendidas pelo programa Bolsa Família. Como 

visto, a vantagem do método está em entender como se dá configurações causais em cada 

município. 

 A inclusão de métodos de análise exploratória de dados espaciais pode dar maior 

consistência empírica quanto a confirmação da correlação espacial das configurações causais 

encontradas. Trabalhos futuros considerarão a utilização de tais métodos. 
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APÊNDICE A - Análise de Suficiência 

Config. V(alto) v(baixo) F P-value Casos % Casos % Acumulado 

IbgtE 0.609 0.956 2309.94 0.000 1082 0.194 0.194 
iBGTe 0.950 0.618 2015.77 0.000 986 0.177 0.372 
iBGte 0.938 0.712 736.48 0.000 510 0.092 0.463 
IbgTE 0.725 0.946 881.74 0.000 471 0.085 0.548 
iBgTe 0.948 0.760 755.77 0.000 360 0.065 0.613 
IbGtE 0.759 0.957 824.40 0.000 270 0.049 0.661 
IbGTE 0.788 0.936 400.85 0.000 266 0.048 0.709 
iBgte 0.931 0.821 241.54 0.000 215 0.039 0.748 
iBGTE 0.943 0.795 434.97 0.000 140 0.025 0.773 
Ibgte 0.824 0.962 522.48 0.000 140 0.025 0.798 
iBgTE 0.926 0.850 138.09 0.000 103 0.019 0.816 
IbGTe 0.891 0.919 22.64 0.000 101 0.018 0.835 
iBgtE 0.905 0.884 10.97 0.001 96 0.017 0.852 
iBGtE 0.925 0.848 122.99 0.000 95 0.017 0.869 
IbgTe 0.885 0.937 82.49 0.000 87 0.016 0.885 
IbGte 0.865 0.952 238.17 0.000 81 0.015 0.899 
IBgtE 0.876 0.929 83.79 0.000 63 0.011 0.910 
IBGTe 0.937 0.853 188.12 0.000 59 0.011 0.921 
ibgte 0.893 0.946 104.79 0.000 55 0.010 0.931 
ibGTe 0.932 0.882 74.41 0.000 55 0.010 0.941 
ibgtE 0.857 0.954 302.20 0.000 49 0.009 0.950 
ibGte 0.909 0.921 4.70 0.030 48 0.009 0.958 
IBGTE 0.916 0.879 36.81 0.000 43 0.008 0.966 
IBGtE 0.898 0.913 6.83 0.009 34 0.006 0.972 
ibgTe 0.929 0.919 3.69 0.055 33 0.006 0.978 
ibgTE 0.896 0.935 53.08 0.000 30 0.005 0.983 
IBgTE 0.901 0.905 0.60 0.440 25 0.004 0.988 
IBgte 0.916 0.925 3.17 0.075 21 0.004 0.992 
IBgTe 0.936 0.891 64.93 0.000 16 0.003 0.995 
IBGte 0.922 0.902 11.39 0.001 16 0.003 0.997 
ibGtE 0.896 0.943 79.11 0.000 8 0.001 0.999 
ibGTE 0.920 0.919 0.05 0.830 6 0.001 1.000 

Fonte: resultados da pesquisa. 


