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RESUMO 

 

O Estado de Mato Grosso, nas últimas décadas, passou por profundas transformações em sua 
administração, com acontecimentos políticos relevantes que motivaram o interesse de 
compreender o cenário político e a dinâmica eleitoral em âmbito regional, o que foi também 
instigado pela identificação da escassez de pesquisas relevantes sobre este tema. A pesquisa 
teve como finalidade identificar as ferramentas do voto nas disputas proporcionais em Mato 
Grosso, na percepção de Deputados Estaduais, no ano de 2010. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, cuja coleta de dados se deu através de aplicação de questionário semi-estruturado 
que contemplava dados de caracterização do perfil dos sujeitos e questões de entrevista que 
abordavam sobre as estratégias eleitorais que contribuíram para o sucesso eleitoral, na 
percepção dos sujeitos entrevistados, totalizando onze agentes políticos. Os resultados 
demonstram que as principais ferramentas do voto apontadas pelos deputados estaduais 
entrevistados foram os apoios políticos do Governador e de Prefeitos; o apoio de lideranças; a 
influência de recursos financeiros e as estratégias eleitorais. Abordam também sobre a 
diferenciação entre os candidatos concorrentes e os instrumentos utilizados no marketing 
eleitoral, sendo este último identificado como uma das principais ferramentas que influenciam 
para o sucesso eleitoral. Com base nesse estudo observou-se evidente que o papel das 
lideranças foi fundamental na vitória do pleito eleitoral, que coadunam com os serviços 
prestados pelos parlamentares à sociedade mato-grossense.  
 
    
Palavras-chave: Política. Ferramentas do Voto. Eleição. Deputados Estaduais. Mato Grosso.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The State of Mato Grosso, in recent decades, has undergone profound changes in its 
management, with relevant policy developments that motivated the interest of understanding 
the political and electoral dynamics at the scope regional, which was also prompted by the 
shortage of research identifying relevant on this topic.  The research aimed to identify the 
tools of the proportional vote in disputes in Mato Grosso, from the perception of the State 
Deputies in 2010. This is a qualitative study, which data collection was done through a 
questionnaire that included semi-structured data to characterize the profile of the subject and 
interview questions that addressed on electoral strategies that contributed to the electoral 
success, the perception of interviewers’ total of eleven political agents.  The results show that 
the main tools of the voting members appointed by the state were interviewed political 
support of the Governor and Mayors; support of leaders, the influence of financial and 
electoral strategies. Also discuss about the differentiation between competing candidates and 
the instruments used in electoral marketing, the latter being identified as a major tool for 
influencing electoral success. Based on this study it was observed that the apparent role of 
leadership was instrumental in winning the general elections, which are consistent with the 
services provided by parliamentarians to society Mato Grosso. 
 
    
KeyWords: Politics. Voting tools. Election. State Representatives. Mato Grosso. 
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INTRODUÇÃO 
 

O conhecimento a cerca das eleições voltadas para as assembleias estaduais ainda é 

insuficiente na Ciência Política, principalmente no que tange ao estudo das instituições 

representativas regionais brasileiras e mais especificamente no contexto regional deste estudo, 

ao funcionamento da dinâmica legislativa estadual no estado do Mato Grosso. Sendo assim, 

este trabalho surgiu no intuito de responder a estas lacunas bibliográficas no cenário político 

nacional e regional e teve como objetivo identificar as ferramentas do voto nas disputas 

proporcionais em Mato Grosso, na percepção dos Deputados Estaduais, no ano de 2010.  

As eleições proporcionais despertam pouco interesse de estudo, por apresentar um 

cenário dinâmico, onde a cada momomento surgem novos líderes e grupos políticos. No 

entanto, acreditamos que investigando esse dinamismo e conhecendo seus processos é que 

poderemos compreender melhor as estratégias e o ambiente eleitoral, que também nos diz 

respeito sobre a relação do candidato e do eleitor, a complexidade do voto e as regras 

institucionais neste espaço político.  

A motivação para esta pesquisa partiu da nossa percepção da incipiência de estudos 

legislativos no estado e do interesse em compreender o cenário político e a dinâmica eleitoral 

mato-grossense, no qual se observa alguns fenômenos sociais e políticos nos quais 

acreditamos que existam e são utilizados ferramentas e instrumentos para aumentar a chance 

do sucesso eleitoral, que nos aguçam o interesse em conhecer e revelar a partir de alguns 

questionamentos norteadores do interesse da pesquisa: Quais as ferramentas detectadas e 

quais foram decisivas na eleição de 2010? Como elas interferem ao longo da campanha dos 

candidatos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso? Qual o ponto de equilíbrio 

torna a competição desigual, determinando o eleito e o não-eleito? Existem fatores 

determinantes no alcance do resultado positivo eleitoral? 

 A escolha pelo contexto regional do Mato Grosso deu-se em virtude de ser meu 

estado de origem natal e de minha residência, o que facilita a disponibilidade dos dados e, 

sendo eu servidora pública, nada mais justo do que devolver a sociedade matogrossense um 

estudo que possa servi-lhe de base para compreensão e futuras pesquisas relacionadas às 

ferramentas essenciais, nas disputas proporcionais em Mato Grosso. 

Acreditamos que ao identificar essas ferramentas compreenderemos melhor a 

conjuntura, a estrutura política do estado de Mato Grosso, que se demonstra inicialmente 

distinta de outras regiões em virtude da sua grande extensão geográfica, diversidade na 

formação social, étnica e cultural do estado.  
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Tivemos por algum tempo a preocupação inicial sobre como e de que forma iríamos 

investigar as principais ferramentas do voto nas disputas proporcionais em Mato Grosso, na 

percepção dos Deputados Estaduais. Após algumas possibilidades descartadas, identificamos 

que para alcançar nosso objetivo seria necessário conhecer a estrutura do sistema eleitoral, as 

regras e normas da legislação pertinente, que delimitam o campo de competição e as opiniões 

de autores renomados sobre as algumas distorções existentes no sistema e suas conseqüências. 

Para tal, o referencial teórico embasou-se no estudo de temas relacionados ao funcionamento 

do conjunto de regras eleitorais, o candidato, o eleitor, o voto, a dinâmica eleitoral 

contemporânea e as normas existentes nos meios de comunicação, no marketing eleitoral e os 

elementos e instrumentos para alcançar o sucesso eleitoral. 

A metodologia adotada foi a de uma pesquisa quanti-qualitativa, cuja coleta de dados 

se deu através de aplicação de questionário semi-estruturado que contemplava dados de 

identificação do sujeito e questões de entrevista que abordavam sobre as estratégias eleitorais 

que contribuíram para o sucesso do pleito eleitoral, na percepção dos sujeitos entrevistados, 

totalizando onze agentes políticos. Os dados foram apresentados por meio de tabelas e 

gráficos para melhor ilustrar os dados coletados e permitir uma análise abrangente dos 

resultados alcançados.   

Para alcance do objetivo da pesquisa, algumas questões foram norteadoras no estudo, 

as quais acreditamos estarem respondidas e apresentadas ao longo deste trabalho: Quais as 

ferramentas principais para o sucesso de uma eleição para deputado estadual? Ser da base 

do Governador aumenta a probabilidade do Deputado se eleger? Ser Aliado do Prefeito 

aumenta a chance do Deputado se eleger?  O apoio das lideranças regionais contribui para o 

sucesso eleitoral dos candidatos? A utilização de instrumentos de marketing e comunicação 

política aumenta a possibilidade de ocupar um cargo na Assembléia Legislatival? Os 

candidatos têm os mesmos recursos humanos, materiais, financeiros e institucionais para 

competir, ou não?  

Foi seguindo os raciocínios e sentimentos dos deputados estaduais entrevistados que 

alcançamos algumas das respostas desejadas, que ainda envolvem uma série de desafios 

inconclusos na literatura. E, ao longo das entrevistas foi possível perceber como as 

informações dão sentido ao mundo da política estadual Mato Grossense e o quanto estas são 

férteis para provocar o desejo de refletir e aprofundar sobre esta temática. 

O presente trabalho está apresentado em torno de quatro eixos distribuídos de forma a 

melhor organizar e apresentar este estudo: 
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• No Eixo 1, apresentamos as características dos sistemas partidários e eleitorais do 

Brasil, destacando os sistemas majoritário e em especial o sistema proporcional,  a 

representação nas eleições da Assembleia Legislativa, a lista do sistema poporcional a 

fórmula eleitoral e a importância do voto no sistema eleitoral;  

• No Eixo 2, abordamos sobre como surgiu as lideranças políticas no estado de Mato 

Grosso, qual o legado, a formação do capital político regional e como se apresenta a dinâmica 

eleitoral contemporânea; qual as atribuições, as prerrogtivas e a funcionalidade do poder 

legislativo estadual;  

• No Eixo 3, apresentamos o percurso metodológico quanti-qualitativo, 

contextualizando os sujeitos da pesquisa, as técnicas e instrumentos da coleta de dados, a 

caracterização do perfil dos parlamentares entrevistados e qual o cénario político estadual, a 

trajetória de carreira pública e o tratamento dos dados coletados, embasados para apresentação 

e discussão dos resultados;  

• No Eixo 4, apresentamos os resultados da pesquisa, nos quais identifica-se quais 

ferramentas foram consideradas relevantes para o sucesso eleitoral, na percepção dos 

deputados estaduais.  
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1.0 Os Sistemas Partidários e Eleitorais 

1.1 Sistemas Partidários 

O sistema partidário Brasileiro é caraterizado como uma democracia consensual 

multipartidária (sistema partidário) e proporcional (sistema eleitoral), que tem como objeto 

central democrático, os partidos políticos, com destaque para sua função de representar.  

Sartori (1982, p.82) afirma que o termo partido entrou em uso, substituindo 

gradualmente a expressão ‘facção’, com a aceitação da ideia de que um partido não é 

necessariamente um mal e que não perturba necessariamente o bonum commune, isto é, o 

bem-estar comum. 

Max Weber (1999) conceituou os partidos políticos como: 

Organizações voluntariamente criadas e baseadas em livre recrutamento, 
necessariamente sempre renovado, em oposição a todas as corporações 
fixamente delimitadas pela lei ou por contrato, isto é, são uniões de pessoas 
com base em objetivos políticos comuns, com as mesmas convicções e os 
mesmos propósitos políticos, e que intentam apoderar-se do poder estatal 
para fins de atendimento de suas reivindicações (WEBER, 1999, p. 544). 

Já Lipjhart (2003) afirma que o sistema partidário é subdividido em três categorias:  

a) Bipartidário: modelo mais simples conhecido, tem como característica 
básica a existência de dois partidos políticos com significativas condições de 
alcançar o poder político. São considerados mais estáveis e eficazes na 
administração pública.  
b) Multipartidário: caracterizam-se pela existência de vários partidos com 
iguais possibilidades de chegar ao poder. Por vezes é considerado como a 
forma mais legítima de democracia, uma vez que possibilita representação e 
atendimento de interesses das minorias. É a tendência atual, de acordo com 
respeitados doutrinadores.   
c) Partido único: identificado como aquele em que um partido conquista 
postos suficientes para governar sozinho. Mesmo não sendo estritamente 
ligado à ditadura, sua relação fática é evidente, tendo como exemplos 
pontuais os regimes autoritários do século XX (LIPJHART, 2003, p. 85-86). 

 

Obviamente, nestas comunidades primitivas, não poderiam existir verdadeiros partidos 

políticos, pois estes supõem a existência de um clima de liberdade e respeito. Eram somente 

facções que canalizaram o instinto de luta e ação. Os partidos políticos, nas sociedades 

modernas, explicam-se, não como anomalia ou enfermidade dos povos, mas sim, 

precisamente, pela natural divergência de ideias, sentimentos e interesses que dividem os 

homens em toda sociedade culta e civilizada. 
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O pensamento do autor vislumbra-se uma idéia de pluripartidarismo, que coaduna com 

a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso V, fundamentando o pluralismo 

político como Estado Democrático de Direito. 

Duverger (1970) definiu que os partidos políticos são instrumentos de organização de 

grupos sociais para fins de participação na disputa política. Devem fundar-se em uma 

disciplina interna, em uma doutrina e em um programa político, a serem observados e 

implementados na hipótese de chegada ao poder. 

No regime democrático são três as finalidade básicas do partido político: 

a) Servir de agente catalisador de uma determinada corrente de opinião. 
Forma-se um grande grupo de pessoas na comunidade que pensam da 
mesma maneira sobre certo número de assuntos. É imperioso que haja um 
grupo mais nítido de pessoas, habilitado a orientar a todos os que pensam da 
mesma maneira, a fim de reunir suas opiniões e buscar expressá-las em 
votos, suficientes para levar seus representantes às atividades 
governamentais. 
b) Selecionar e enquadrar os eleitos. A seleção inicial é feita dentro do 
partido, quando são escolhidos pelos membros ou pelos líderes, os nomes 
dos candidatos aos postos eletivos. Depois do resultado das eleições, os 
eleitos deverão estar orientados para seguir e fazer transformar em leis as 
metas do programa partidário. A maneira como o partido exige o 
comportamento daquele que foi eleito, em termos de disciplina e obediência 
às diretrizes programáticas, vai definir o aspecto da fidelidade partidária. 
c) Educar e informar o eleitor. O partido preparará o eleitor para a vida 
política, a fim de que este esteja sempre suficientemente informado sobre as 
situações nacionais relevantes e prioritárias das ações políticas, para poder 
votar conscientemente e, poder exigir dos seus representantes eleitos uma 
ação firme de acordo com a orientação do próprio partido, já fixada no 
programa.  
 

Historicamente os partidos políticos no Brasil apresentam as seguintes características: 

a) Período monárquico (1821 a 1889): os partidos nacionais não tinham 
militância nas suas bases, pois não tinham eleitores. 
b) Primeiro período Republicano (1889 a 1930): não teve mais partidos 
nacionais, porque os líderes organizavam e dirigiam partidos estaduais. 
c) Período que transcorreu até 1946: poucos partidos.  
d) Período da constitucionalização depois de 1946: surgimento incipiente de 
partidos. 
e) Período do surgimento dos partidos de âmbito nacional: surgiram novos 
partidos em razão do pluralismo político, fundamentado na Constuição 
Federal de 1988. 

 

Nicolau (1996, p. 38) ensina que existem três leituras acerca das diversas tipologias 

dos sistemas partidários e que explicam a existência de determinado número de partidos nas 

democracias: a ideológica, a sociológica e a institucionalista.  
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Para ele a versão ideológica dos partidos, tem como finalidade expressar as diversas 

opiniões da sociedade. Já na interpretação sociológica, os partidos são canalizadores de 

interesses de determinados segmentos ou classes sociais. E na institucionalista destaca  o 

impacto da estrutura institucional sobre o sistema partidário. Desta forma, as instituições 

democráticas: sistema eleitoral, sistema de governo, estrutura de Estado, formam o cenário de 

atuação dos partidos políticos. 

 

1.2 Sistemas Eleitorais 

As eleições no Brasil são normatizadas pela Constituição Federal de 1988, pelo 

Código Eleitoral, pela Lei Complementar 64/90, pela Lei 9.504/97 e pelas Resoluções 

editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Os Sistemas eleitorais devem cumprir duas funções importantes de assegurar a 

governabilidade e proporcionar a diversidade. A primeira dessas finalidades o sistema 

majoritário, em funcionamento desde 1899, já cumpria esta função em uma sociedade de 

classes, mas impróprio para uma sociedade de massas, em que a grande parte da população, o 

operariado, estava excluída do processo político. Surge o sistema proporcional, modalidade 

encontrada para acomodar os interesses divergentes entre os diversos setores da sociedade, 

através do voto. Em outras palavras, dar a cada grupo social participação política e 

parlamentar equivalente à sua força, peso e influência no conjunto da sociedade. 

Nos regimes políticos democráticos, os sistemas eleitorais sempre terão uma 

abordagem multidisciplinar. Maximizando a expressão da vontade política e da cidadania 

representativa, elaboram-se conceitos sobre sistemas eleitorais balizados nos aspectos 

constitucionais, no senso comum, nos valores morais e éticos, pois se balizam na construção 

do comportamento e cenário político. 

Ferreira (2003) afirma que: 

 

O sistema eleitoral são meios de regulação do procedimento da conversão da 
vontade popular, os votos, em mandatos são diversas técnicas que permitem 
a melhor representação, como o modo de emissão de voto, os procedimentos 
de apresentação do candidato, os registros de candidatos, os recursos 
eleitorais, a designação dos eleitos na forma dos votos emitidos a divisão 
territorial do País em cirscunscrições, distritos, zonas e seções eleitorais 
(FERREIRA, 2003, p.34).  
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Já na definição de Tavares (1994, p.33) os sistemas eleitorais são construções 

institucionais políticas e estrategicamente concebidas e são tecnicamente realizadas, para 

viabilizar e sancionar a representação política. 

Em 1955 Giovanni Schepis, estabeleceu uma distinção fundamental entre sistema 

eleitoral considerado amplo e o sistema eleitoral em sentido específico. Para ele o sistema 

eleitoral amplo compreende “o conjunto orgânico dos diferentes institutos jurídicos, recursos 

técnicos e procedimentos que regulam o processo que inicia com a convocação das eleições e 

termina com a proclamação dos eleitos”. Já o sentido específico compreende “o procedimento 

técnico com base no qual se realiza a distribuição das cadeiras legislativas entre os partidos 

entre os candidatos”. 

No ano de 1967, Douglas W. Rae1, também apresentou uma distinção simétrica àquela 

de Schepis, centrada, entretanto no conceito de lei eleitoral e não do sistema eleitoral. Aborda 

ele que as leis são atos políticos e não são indiferentes, quanto aos seus efeitos, aos diversos 

interesses e grupos em que se divide a sociedade.  

Ao contrário, a lei é concebida como uma engenharia política. Diferenciou Rae 

(1967), que as leis eleitorais em restrita que disciplinam o procedimento eleitoral e o 

escrutínio, daqueles que definem os requisitos amplos do processo eleitoral, regulando o 

acesso ao sufrágio e a elegibilidade, e o número de cadeiras legislativas. 

As leis eleitorais são aquelas que regulam os processos através dos quais preferências 

eleitorais são articuladas em votos e estes votos são convertidos em parcelas da autoridade 

governamental (cadeiras parlamentares) distribuídas entre os partidos políticos em competição 

(RAE, 1967). 

Assim, essas leis eleitorais definem os elementos comuns em todo sistema eleitoral: a 

circunscrição eleitoral, a estrutura do boletim de voto, o procedimento da votação e a fórmula 

eleitoral. A expressão sistema eleitoral designa um conjunto de regras, técnicas e 

procedimentos utilizados nas eleições que determinam o modo como se organiza o eleitorado 

e como são escolhidos seus representantes. 

Existem diferentes maneiras para classificar os sistemas eleitorais. A mais empregada, 

conforme Jairo Nicolau (2008): 

 

                                                           
1 LIMA JÚNIOR., Olavo Brasil Instituições Políticas Democráticas: O Segredo da Legitimidade- Jorge Zahar Editor, Rio de 
Janeiro, 1997. 
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É segundo a fórmula eleitoral utilizada, ou seja, como os votos dados em 
uma eleição são contados para fins de distribuição das cadeiras disputadas. A 
partir da fórmula, podemos agregar os sistemas eleitorais em duas grandes 
famílias: a representação majoritária e a representação proporcional 
(NICOLAU, 2008, p.11). 

 

O autor esclarece ainda que:  

Os sistemas majoritários têm como propósito garantir a eleição do(s) 
candidato (s) que obtiver (em) mais votos. Os sistemas proporcionais têm 
como objetivo garantir que os cargos em disputa sejam distribuídos em 
proporção à vontade recebida pelos concorrentes (NICOLAU, 2008, p. 11). 

 

Além dos sistemas majoritários e proporcionais, há outros sistemas em vigor dentre os 

quais se incluem os sistemas mistos, que combinam características do sistema proporcional e 

do sistema majoritário. Os dois tipos mais comuns dos sistemas mistos são os de superposição 

e os de correção. 

 

1.3 Sistemas Majoritários  

 O sistema majoritário brasileiro tem como objetivo garantir a eleição dos candidatos 

mais votados.  

Este sistema pode ser dividido em três subtipos2: maioria simples, dois turnos e voto 

alternativo. A classificação de maioria simples, é que o candidato eleito é o que recebe mais 

votos que os seus concorrentes, assegurado pelo contingente minimo de votos 50%, caso não 

ocorra é garantido pelo sistema de dois turnos, com apenas dois candidatos disputando o 

segundo turno; já o voto alternativo garante que todos os eleitos receberão maioria dos votos 

sem necessidade de realizar uma nova eleição. O grande segredo é a utilização de um método 

de transferência de votos dos candidatos menos votados para outros.     

  Afirma Nicolau (2007) entre 1891 a 1930 os presidentes e vice-presidentes eram 

eleitos pelo voto direto e independente, o eleitor votava em separado. Na eleição de 1891 o 

presidente e o vice, foram eleitos de forma indireta pelo Congresso Nacional; os mandatos 

eram de 04 anos, sem reeleição.  

  Ressalta Porto (2002), destaca que entre 1930 e 45, a eleição embora mantivesse a 

forma de escolha dos cargos para presidente e vice,  separados, criou-se a maioria simples, os 

candidatos poderiam ser eleitos por maioria relativa, pois o candidato eleito tinha a maioria 

dos votos de seus concorrentes e não necessariamente mais votos que seus adversários.  

                                                           
2 NICOLAU, Jairo. Sistemas Eleitorais. FGV: 2008, p.17-35. 
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Segundo Nicolau (2008) diz que entre 1945 e 65, os chefes do executivo eram 

escolhidos pelo sistema de maioria simples.   

Desde 1988, é adotado nas eleições do Executivo (Presidente da República, 

Governadores e Prefeitos) e Legislativo (Senadores). Os candidatos concorrendo ao pleito 

eleitoral, vinculados a partidos politicos ou coligações partidárias, sendo eleito aquele mais 

votado. 

Algumas novidades surgiram no processo eleitoral, à primeira é a eleição em dois 

turnos; a segunda é a proibição da reeleição em cargos executivos e mandato presidencial de 

05 anos. De acordo com Nicolau (2007) após 1990, a Emenda Constitucional nº 15, alterou o 

mandato presidencial para 04 anos e reintegrou a reeleição para cargos executivos com a 

Emenda Constitucional nº16 em 1997, somente uma única recondução em pleitos seguidos e 

mas autorizados em pleitos intermitentes    

Nicolau (2008, p.34) aborda que as eleições para Presidente, Governadores e Prefeitos 

de cidades com mais de 200 mil eleitores, são eleitos pelo sistema de dois turnos; para não 

haver segundo turno, um candidato deverá receber mais de 50% dos votos no primeiro turno. 

E os Prefeitos de cidades com menos de 200 mil eleitores são eleitos por maioria simples. 

Neste sistema é eleito aquele grupo ou partido que obtiver o maior número de votos. 

Não é muito importante o número de partidos e da superioridade eleitoral. A maioria, ainda 

que de um voto, determina a vitória. 

 

1.4 Sistemas Proporcionais  

No livro publicado em 1861, Considerações sobre o Governo Representativo, o inglês 

John Stuart Mill, já denunciava que “uma democracia perfeitamente igual, em uma nação em 

que a maioria numérica é composta de uma só classe, está sempre acompanhada de certos 

males; mas estes males são fortemente agravados pelo fato de que as democracias que existem 

atualmente não são iguais, mas sim sistematicamente desiguais, em favor da classe 

dominante”. 

Nas eleições em 1855, na Dinamarca, o engenheiro do exército e professor da escola 

militar, Carl Andrae, pioneiro, propõs um novo sistema de representatividade. A repercução 

despertou a atenção do Inglês Thomas Hare3, que escreveu em 1857, o fascículo “O 

                                                           
3  HARE, Thomas (1857) The Machinery of Representantion (O Mecanismo da Representação), divulgado dois anos depois 
em forma de livro, com novo título, Treatise on the Election of Representatives (Tratado sobre a Eleição de Representantes). 
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Mecanismo da Representação”, e depois em 1861 o livro intitulado de “Tratado de Eleição de 

Representantes”.  

Depois da iniciativa Dinamarquesa, a Bélgica, foi o primeiro país a adotar o sistema 

proporcional, e no Brasil este sistema proporcional foi introduzido no Código Eleitoral em 

1932.4 

A adoção de critérios matemáticos é inerente aos sistemas eleitorais, sejam 

majoritários ou proporcionais. Enquanto o sistema eleitoral majoritário favorece a formação 

de maiorias, buscando a governabilidade, o sistema proporcional é mais eqüitativo, ao 

assegurar e fomentar a diversidade de grupos e setores da sociedade. 

O Brasil adota dois sistemas eleitorais: o Majoritário, para os cargos de Chefe do 

Executivo (Presidente da República, Governadores dos Estados e Prefeitos Municipais) e para 

Senadores; e o Proporcional, para Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores. 

Portanto, para os corpos de representantes do povo, em níveis federal, estadual e municipal, é 

adotado o sistema proporcional. 

A eleição proporcional pretende permitir que estejam contemplados no corpo de 

representantes todos os projetos políticos minimamente relevantes, na medida da magnitude 

eleitoral relativa de sua expressão em votos:  

 
Assim, a eleição proporcional produz por antecipação o consenso básico que 
deverá subjazer às decisões majoritárias do parlamento, pois assegura que a 
decisão parlamentar reflita (...) a composição de forças e de tendências 
aninhadas na representação parlamentar, cada uma com um peso específico 
relativo que reproduz, no corpo de representantes, o peso relativo que ocupa 
no conjunto do corpo eleitoral (TAVARES, 1994, p. 47). 

 
Atualmente a representação proporcional é largamente utilizada na Europa (Áustria, 

Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Grécia, Noruega, Polônia, Portugal, 

República Tcheca, Romênia, Suíça, Suécia e Turquia), na América Latina (Argentina, Brasil, 

Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Uruguai) e na África (África do Sul, 

Benin e Moçambique). 

Há duas variantes na representação proporcional: o voto único transferível e o sistema 

de lista. Sendo que o voto transferível objetiva garantir que as opiniões da sociedade 

partidárias ou não estejam no Parlamento, calculando uma quota de votos que cada candidato 

deve obter. Já o sistema de lista procura distribuir as cadeiras no Parlamento utilizando os 

Partidos como unidade fundamental e é calculada uma quota que cada partido deve alcançar. 

                                                           
4 BRASIL, J. F. de Assis. Democracia Representativa – Do Voto e do Modo de Votar. Rio de Janeiro, Typ. de G. Leuzinger, 
1893, p. 16 (cit. Porto,2002). 
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O jurista Thomas Hare em 1859 publicou o Tratado sobre eleição de representantes, 

parlamentar e municipal, com grande impacto no ambiente político nesta época. Para ele o 

propósito fundamental de um sistema eleitoral era garantir a representação das opiniões 

individuais, e não das comunidades e partidos políticos. 

Já no século XIX, entre as décadas de 70 e 80, cresceu as críticas quanto o sistema 

eleitoral majoritário em funcionamento nos países europeus. O belga Victor D´Hondt fez uma 

propositura quanto a forma de representação proporcional, baseada na função principal de um 

sistema eleitoral que é permitir a representação das opiniões da sociedade expressas pelos 

partidos políticos.  

Em 1885, aconteceu na Bélgica a Conferência Internacional sobre reforma eleitoral.  

Nicolau (2008) diz que os Delegados dos países da Europa, adotaram o Sistema 

proposto por D´Hondt: 

 

1. que o sistema de eleições por maioria absoluta viola a liberdade do eleitor, 
provoca fraude e corrupção, e pode dar uma maioria de cadeiras para uma 
minoria do eleitorado; 
2. que a representação proporcional é o único meio de assegurar poder para 
uma real maioria do país, e uma voz efetiva para as minorias, e exata 
representação para todos os grupos significativos do eleitorado. 
3. que, embora as necessidades particulares de cada país sejam reconhecidas, 
o sistema D’Hondt de lista com divisor, adotado pela associação belga, é um 
avanço considerável em relação aos sistemas propostos anteriormente e 
constitui um meio eficiente e prático de atingir a representação proporcional 
(NICOLAU, 2008, p. 42-43). 

 

O método para a distribuição das cadeiras do sistema proporcional de lista é 

aparentemente bem simples, cada partido (ou coligação) apresenta lista de candidatos; os 

votos de cada lista partidária são contados; as cadeiras são distribuidas entre os partidos 

proporcionalmente à votação obtida pelas listas; as cadeiras são ocupadas por alguns dos 

nomes que compõem a lista.  

De acordo com Nicolau (2008: p. 44) no sistema proporcional de lista é necessário 

utilizar alguma fórmula para distribuir cadeiras de cada distrito entre os partidos. As fórmulas 

eleitorais podem ser divididas em dois grupos: maiores médias, que utilizam um divisor e 

maiores sobras, que utilizam quotas.  

Embora os sistemas eleitorais proporcionais sejam amplamente adotados em várias 

democracias contemporâneas, a modalidade de lista aberta é empregada em apenas quatro 

países: Brasil, Finlândia, Polônia e Chile. Desses, o Brasil diferencia-se pela singularidade de 
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ser o único país federado de dimensões continentais, caracterizado por grandes desigualdades 

demográficas, econômicas, sociais e regionais. 

Os sistemas proporcionais procuram garantir uma equidade matemática entre os votos 

e as cadeiras dos partidos que disputaram eleições. Atualmente os países que adotam o 

Sistema eleitoral proporcional, de lista aberta são: Brasil, Noruega, Islândia, Suécia, 

Argentina, Dinamarca, Bélgica; Israel e Países Baixos lista aberta e sem distritos; os países de 

lista fechada estão localizados na África do Sul; Finlândia, indicação de lista do Partido; 

Luxemburgo e Suíca, indicação de preferência em mais de uma lista; já a Alemanha e Nova 

Zelândia voto de lista, ou voto distrital misto. 5   

 

1.4.1 Representação Proporcional – Lista Aberta  

A utilização da lista aberta, sistema em que a deliberação acerca de quais candidatos 

serão eleitos e legitimados a representar os eleitores. Inicialmente, os partidos elaboram uma 

lista de candidatos e o eleitor vota em um dos nomes ali já elencados, distribuindo-se as 

cadeiras obtidas pelo partido aos nomes que obtiveram maior aprovação social; aqueles que 

conseguiram auferir um maior número de votos. Esse sistema é amplamente utilizado no 

Brasil e em soberanias outras como Finlândia, Chile e Polônia. 

Segundo Blais e Massicotte (2002): 

 

 A adoção de sistemas eleitorais proporcionais de lista (seja ela aberta, 
fechada ou outra variação) é amplamente difundida, especialmente na 
América Latina e na Europa, sendo utilizados em cerca de 60% dos regimes 
democráticos, um percentual que se mantém mais ou menos constante desde 
os anos 1920( BLAIS e MASSICOTTE, 2002, p.41). 

 

O Brasil faz uso do sistema proporcional de lista aberta desde 1945, antes de outros 

países que se notabilizaram por utilizá-la como a Finlândia em 1955 e o Chile em 1958. 6  

Nicolau (2006) ensina que aproximadamente o ano de 1950, o sistema de lista aberta 

brasileiro tornou-se um constante objeto de críticas da classe politizada e entendedora da 

República. O motivo que deu origem aos comentários foi de que durante a campanha 

eleitoral, ao invés de cooperarem entre si, os candidatos seriam estimulados a competirem 

pelas possíveis cadeiras obtidas pelos partidos. Como consequência, os candidatos se 

                                                           
5  RAUNIO, Tapio (2005) e SIAVELES,Peter M. (2005). 
6  NICOLAU, Jairo. O Sistema Eleitoral de Lista Aberta no Brasil. 2006. 
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sentiriam incentivados a pedir votos de forma individual, gerando poucos incentivos para os 

partidos, coadunando para promoção da personalização e consequentemente desestruturarem 

os partidos. 

Ressalta Nicolau (2006) 7 que a história da lista aberta no Brasil, dois aspectos 

merecem destaque. O primeiro é a forma como os nomes dos candidatos para Câmara dos 

Deputados, foram para apresentados aos eleitores, depois os processos de votação empregados 

desde 1945, pois o voto nas eleições para Câmara dos Deputados foi sempre escrever o nome 

ou o número de um candidato sem qualquer menção aos outros componentes da lista. Isto 

acabou reforçando nos eleitores a falsa impressão de que as eleições para a Câmara dos 

Deputados são feitas segundo uma regra majoritária em que todos os candidatos concorrem 

entre si. 

Um segundo aspecto importante, refere-se ao processo de institucionalização do voto 

na legenda partidária. Entre 1945 e 1958, nas eleições para a Câmara dos Deputados, não 

havia cédula oficial, pois eram impressas pelos partidos e distribuídas no dia das eleições 

pelos cabos eleitorais e ainda colocadas pelo presidente das mesas eleitorais no interior da 

cabine de votação. E a escolha dos candidatos, ocorre quando os partidos estabelecem através 

do regimento interno, inicialmente as convenções estaduais. 

O Sistema e a Lei Partidária estabelecem que a norma para escolha dos candidatos 

deva ser definida pelo regimento interno de cada partido. Porém a exigência é que realizem 

convenção estadual para formalizar a escolha dos candidatos; essas convenções devem 

acontecer entre os dias 10 e 30 de junho do ano eleitoral, e a lista de candidatos deve ser 

registrada até o dia 5 de julho na Justiça Eleitoral. Os partidos podem coligar-se para a disputa 

das cadeiras de cada distrito eleitoral 8. 

No período que compreende de 1986 a 1998, os diretórios estaduais dos partidos já 

tinham autonomia para decidir sobre as coligações. A legislação vedava que os partidos 

celebrassem coligações diferentes para cargos majoritários e proporcionais. No ano de 2002, 

decisão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE proibiu que os partidos que se coligaram nas 

eleições presidenciais celebrassem coligações diferentes no âmbito estadual.   

A escolha dos candidatos que os partidos organizam, através de comitês específicos, 

destacando as principais lideranças estaduais que se envolvem diretamente nessa tarefa. 

Ressaltamos dois aspectos, sendo o primeiro é que o partido não utiliza prévias internas com 

                                                           
7 NICOLAU, Jairo. O Sistema Eleitoral de Lista Aberta no Brasil.Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 49, no 4, 
2006, p. 689 a 720. 
8 KRAUSE, Silvana e SCHMITT, Rogério (2005). Partidos e Coligações no Brasil. São Paulo, Editora Unesp/Konrad 
Adenauer. 
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os filiados para a escolha dos nomes que irão compor a lista, e o segundo é que nas 

convenções oficiais os candidatos são escolhidos antes que elas aconteçam, portanto 

meramente homologatório. Nicolau aborda que a sua hipótese é que tanto a dimensão 

territorial como a diversidade social dos candidatos são fatores fundamentais para os 

organizadores da lista. 9 

Na lista destacam os critérios geográficos, atraindo nomes de lideranças de diversas 

regiões e setores específicos do eleitorado, como líderes sindicais, de corporações 

profissionais e empresariais; ativistas de movimentos sociais (mulheres, negros, moradores, 

ambientalistas, homossexuais); líderes religiosos; ou personalidades que tenham se destacado 

em algum ramo de atividade específico (comunicação, radialistas, artistas, esportistas, 

intelectuais). Mas somente estudos detalhados sobre o perfil dos candidatos poderão 

confirmar a relevância desses dois fatores. 

Um candidato não pode concorrer em listas de outros estados nem disputar 

simultaneamente outros cargos na mesma eleição. Para ser candidato a qualquer cargo, um 

cidadão deve estar filiado há pelo menos um ano a um determinado partido. Existe ainda uma 

exigência de vínculo territorial, domicílio eleitoral a um determinado município, e 

conseqüentemente um determinado estado, também por pelo menos um ano; Existem ainda 

exigências de alfabetização (os analfabetos podem votar, mas não podem ser candidatos) e de 

idade mínima de 21 anos para ser candidato a deputado federal. Até 1998, a legislação 

garantia aos deputados com mandato e o registro da candidatura para o mesmo cargo pelo 

partido ao qual estivesse filiado, candidatura nata; ou seja, os responsáveis para escolher os 

candidatos do partido não tinham poder para excluir os parlamentares da lista. Em 2002, o 

Supremo Tribunal Federal julgou este privilégio inconstitucional, e ele deixou de vigorar nas 

eleições daquele ano.  

 

 

1.5 Fórmula Eleitoral  

As fórmulas eleitorais utilizadas para a conversão de votos em cadeiras legislativas 

nos sistemas proporcionais se dividem entre as de “maiores médias” e as de “maiores sobras”. 

Nas fórmulas de maiores médias, os votos recebidos pelos partidos são divididos em séries e 

os partidos que recebem os maiores valores preenchem as vagas. As três fórmulas utilizadas 

em eleições nacionais de países democráticos são a D’Hondt – a mais adotada e popular 

conhecida como Método Jefferson, em que os votos são divididos pela série 1, 2, 3, 4, 5 etc, a 
                                                           
9 NICOLAU, Jairo. O sistema eleitoral lista aberta no Brasil (2006).Op.cit. 
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Sainte-Laguë a divisão é pelos números ímpares, ou seja, por 1, 3, 5, 7, 9 etc, e a Sainte-

Laguë Modificada semelhante à anterior, mas com o primeiro divisor diferente é 1,4 em vez 

de 1. 

Outras fórmulas de maiores médias, como a Imperiali – que já foi utilizada na Itália, 

tendo como divisores 1, 1,5, 2, 2,5, 3 etc, e a Dinamarquesa, tendo como divisores 1, 4, 7, 10, 

13 etc (Gallagher e Mitchell, 2005; Nicolau, 2002), mas só é utilizada na Dinamarca e para 

definir dentro de cada partido a distribuição de suas cadeiras entre as regiões, não interferindo 

na alocação de cadeiras entre as agremiações partidárias (TAVARES, 1994, p. 181). 

Já nas fórmulas de maiores sobras, calculam-se uma quota, os votos de cada partido 

são divididos por ela e os partidos ocupam o mesmo número de cadeiras que corresponde ao 

número de vezes que preencherem a quota; as cadeiras que sobrarem serão distribuídas para 

aqueles partidos que estiverem mais próximos de atingirem a quota novamente. Apesar de 

ocorrer idêntico com as fórmulas de maiores médias, pode ser infinito o número de 

possibilidades de fórmulas de maiores sobras, entre estas também não são muitas as utilizadas 

ou relevantes. São elas: a quota Hare, é o número de cadeiras em disputa, a quota Hagenbach-

Bischoff, a quota é igual ao número de cadeiras + 1, a quota Droop, muito semelhante à 

anterior, mas calcula-se 1+ votos/cadeiras+1 em vez de votos/cadeiras+1, e a quota Imperiali 

(a quota é o número de cadeiras + 2 e nada tem a ver com a fórmula Imperiali de maiores 

médias). Apesar de intuitivamente se poder pensar que quanto menor a quota (isto é, o 

divisor) mais fácil é para os pequenos partidos, na verdade os maiores partidos são os 

beneficiados, pois aumentam suas chances de serem eles os que ficarão com as sobras de 

cadeiras (GALLAGHER e MITCHELL, 2005; NICOLAU, 2002). 

Destaca Reis (2012): 

A probabilidade de haver alguma desproporcionalidade é inevitável, posto 
que não há tantas cadeiras em disputa quanto eleitores, mas a sua redução a 
um nível o mais desprezível possível é questão de justiça na distribuição de 
poder, de que não haja um enorme desperdício de votos, de que o voto de 
todos valha o mesmo e de que nenhuma corrente de opinião seja excluída da 
representação. 

 A fórmula eleitoral traduz o voto do eleitorado em representação política é o elemento 

cerne para a configuração do sistema eleitoral. É o determinante do sistema proporcional para 

obter o maior apoio da sociedade, priorizando a igualdade eleitoral, pluralista e inclusiva. 

 

1.5.1 Esquema da Representação Proporcional 
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Destaca Romão (2010, p.368) que o quociente eleitoral define os partidos e as 

coligações que tem direito a ocupar as vagas em disputa nas eleições proporcionais, quais 

sejam: deputados federais, estaduais e vereador. 

O Código Eleitoral Brasileiro, no art. 106, determina-se o quociente eleitoral, 

dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada 

circunscrição eleitoral, desprezada a fração de igual ou inferior a meio, equivalente a um, se 

superior.  

Já no art.5º da Lei 9.504/97, nas eleições proporcionais, constam como válidos apenas 

os votos dados a candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias. 

 De acordo com o Código Eleitoral Brasileiro: 

SIGLAS: 

L: Lugares (vagas a preencher) 

LP: Lugares obtidos pelo Partido 

QE: Quociente Eleitoral     

QP: Quociente Partidário  

VVA: Votos Válidos Apurados 

VVL: Votos Válidos dados sob a mesma Legenda ou Coligação 

CEB: Código Eleitoral Brasileiro  

FÓRMULAS ELEITORAIS  

2.1 Identificar o Quociente Eleitoral – de acordo com art. 106 do CEB. 

QE = VVA / L  

2.2  Identificar o Quociente Partidário de cada partido – art. 107 do CEB. 

QP = VVL / QE  

2.3 Lembrando que segundo o art. 109, §2º do CEB, só poderão concorrer ao preenchimento 
dos lugares os Partidos e coligações que tiverem obtido quociente eleitoral. 

VVP ÷ LP + 1 

 

Romão (2010) retrata que as sobras eleitorais é o método pelo qual ocorre a 

distribuição das vagas que não foram preenchidas pela aferição do quociente partidários dos 
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partidos ou coligações. A verificação das médias é também denominada: distribuição das 

sobras de vagas.  

O Código Eleitoral Brasileiro, em seu art.109: 

I – dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de 

lugares por ele obtido, mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos 

lugares a preencher. 

II – repertir-se-á a operação para distribuição de cada um dos lugares. 

§ 1º O preenchimento dos lugares com que cada partido for comtemplado far-se-á 

segundo a ordem de votação recebida pelos seus candidatos. 

§ 2º Só poderão concorrer à distribuição dos lugares os partidos e coligaçõs que 

tiverem obtido quociente eleitoral.  

  

1.6 A Importância do Voto no Sistema Proporcional  

O sistema eleitoral brasileiro refere ao voto como direto, secreto, universal e 

periódico.  Aborda Salgado (2012) que o voto direto, livre de vícios e coações, se mostra 

como uma exigência quase universalmente compartilhada pelas definições da Democracia.  

Essa Democracia considerada representativa, primeiramente, é a de ser um ato 

estritamente individual. Desde o liberalismo que promoveu a liberdade do indivíduo frente ao 

Estado (Stuart Mill, 1981). Mas não bastou simplesmente essa liberdade, pois a desconfiança 

da sociedade (Le Bon, 1895; Sighele, 1898, 1954; Tarde, 1898), caminhou para necessidade 

de criar condições para que a escolha eleitoral se faça em isolamento, pois as decisões 

tomadas numa Assembleia não representariam os verdadeiros interesses dos participantes 

(Michels, 1914, 1982). Possibilita, portanto, a liberdade dos indivíduos simultaneamente 

frente ao estado e frente aos outros indivíduos. 

Surge o voto individual, que inicialmente sofre influência de diversos fatores sociais, 

como classe social, religião e local de residência (Lazarsfeld, Berelson & Gaudet, 1948; 

Berelson, Larzarsfeld & McPhee, 1954); e em outra perspectiva sustenta-se que a 

compreensão da natureza do voto começa e termina no conhecimento da mente do eleitor: 

suas atitudes e motivos sociais (Campbell, Gurin & Miller, 1954; Campbell, Converse, Miller 

& Stokes, 1960). 

 Portanto, nesta disputa eleitoral o ato individual de escolher um candidato e a 

existência concreta de alternativas políticas reais, afirma a necessidade de entender esse 

dinamismo político. 
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Destaca Fisichiella (1986) que no cenário político eleitoral, as decisões e o 

comportamento eleitoral é o processo de formação e de expressão das preferências individuais 

frente às alternativas políticas sujeita à crítica do voto. 

Afirma Nicolau (2006) que há poucas pesquisas empíricas acerca dos efeitos da lista 

aberta sobre os partidos no Brasil (Samuels, 1999; Carvalho, 2000). A melhor evidência que 

existe reforça a ideia de campanhas centradas no candidato. 

Ainda destaca o autor que os estudos sobre comportamento eleitoral, dedicam-se a 

investigar as motivações que conduzem o eleitor a votar em um determinado candidato. Um 

dos temas fundamentais é a influência dos atributos do candidato, chamado de voto 

personalizado, na decisão do eleitor. Na definição clássica apresentada por Cain, Ferejohn e 

Fiorina (1990): 

O voto personalizado refere-se à porção do apoio eleitoral de um candidato 
que se origina em suas qualidades pessoais, qualificações, atividades e 
desempenho. A parte do voto que não é personalizada inclui apoio a um 
candidato baseado na sua filiação partidária, determinadas características do 
eleitor como classe, religião e etnia, reações às condições nacionais, tais 
como o estado da economia, e avaliação centrada no desempenho do partido 
que está no governo (tradução dos autores). 
 

 Em relação ao estado de Mato Grosso, abordaremos sobre o processo político recente, 

e como surgiu no cenário eleitoral estadual, o voto considerado como útil e suas implicações 

regionais. 

Segundo Romão (2010) é denominado voto útil à manifestação pragmática do eleitor 

de mudar seu voto a favor de uma candidatura, que embora não seja de sua preferencia inicial, 

desponta como favorita a ganhar a eleição, pois o eleitor não quer perder o seu voto. 

Em Mato Grosso, o voto útil, que remete a ideia do não desperdício do voto, mas é 

mais complexo do que se imagina, desperta Figueiredo (2008): 

O comportamento eleitoral tem como antecedentes a participação política, 
sendo o voto o ato final de um processo social mais amplo. A sociologia 
política preocupa-se fundamentalmente com as condições sociais adjacentes 
aos fenômenos propriamente políticos (Lipset, 1967). Tais condições 
constituem o contexto no qual as instituições, as práticas, as ideologias e os 
objetivos políticos se formam e atuam […] é necessário conhecer seu 
contexto social e político: onde esses eleitores vivem e como vivem nesse 
contexto (FIGUEIREDO, 2008, p.48, apud CUNHA DE FRANÇA, 
2012).  

   

Abordou Cunha de França (2012) que nas eleições de 2006, em Mato Grosso, para 

ALMT, ocorreu um elemento novo na história política do estado, que foi o classificado de 

Voto Útil. Por esses instrumentos, alguns municípios do estado como Cáceres, no Centro Sul, 
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e Tangará da Serra, no Sudoeste, justificando a ausência de representantes eleitos para o 

parlamento estadual, nas regiões as elites locais, coordenadas pelos Clubes de Serviços como 

Rotary, maçonaria, associações comerciais, empresários, Lions Clubes, resolveram apresentar 

a proposta, que recebeu o nome de Voto Útil, como forma de garantir que candidatos dessas 

regiões fossem eleitos. Na proposta do Município de Cáceres, surgiu assim: 

 
Após dois meses de trabalho, onde um grupo de pessoas representantes de 
instituições como OAB Cáceres, Rotary Clube, Lions Clube e Maçonaria, 
tinham o objetivo de conscientizar a população da importância do voto bem 
aproveitado. [...] através de reuniões semanais, o Movimento, logo no início, 
ganhou a adesão de vários empresários e entidades representativas locais, 
que participavam de forma democrática e as decisões eram tomadas através 
do voto. Desta mesma forma democrática, ficou acertado desde o princípio 
que seria realizada uma pesquisa, através de um instituto idôneo e, os dois 
candidatos mais bem colocados seriam apoiados pelo movimento 
(FERREIRA e KEMPER apud CUNHA DE FRANÇA, 2012).  

  

   Em Cáceres a proposta de voto útil, contou principalmente com os agentes ligados 

aos setores das classes dominantes da sociedade local, com baixa representatividade das 

classes da minoria.  E quanto às regras para seleção dos candidatos da região, sendo que os 

agraciados por esses segmentos seriam os dois competidores mais bem avaliados pelas 

pesquisas, conforme investigação de Cunha de França (2012). 

Abordou também o autor, que no município de Tangará da Serra, similar ao município 

de Cáceres, a experiência do voto útil, proposto pelos segmentos dominantes da sociedade, 

como a Associação Comercial, o Empresariado, o Lions Clube e a Maçonaria, foi diferente, 

pois os Partidos aderiram à proposta, sendo o PDT, o PC do B, o PSDB, o PSB e o PT, com 

exceção do PMDB. 

Na noite de sexta-feira, 1º de setembro, a Comissão do Projeto Voto Útil 
reuniu empresários de Tangará da Serra e região em um jantar com a 
finalidade de reafirmar o apoio ao projeto que indicou dois candidatos a 
deputado estadual […] (Jornal Diário da Serra apud CUNHA DE FRANÇA, 
2012). 

 

A dinâmica do voto útil, em Tangará da Serra, ocorria em duas frentes: na primeira, a 

Comissão do Voto Útil fazia reunião nos bairros, explicando para a comunidade sobre a 

importância de votar em candidatos do próprio município; e na segunda, os partidos políticos 

apresentavam suas lideranças que, por sua vez, seriam colocadas à aprovação das pesquisas 

eleitorais de intenção de voto, pois concorreriam a duas vagas para ALMT. 

Porém o esforço do voto útil, não logrou êxito, pois somente no municipio em Tangará 

da Serra, candidatos ficaram como suplentes na ALMT.  E ainda apontou o pesquisador que o 
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voto útil, aparece como um sofisticado método de seleção das lideranças ou, como diria 

Santos (1998), é um método bastante eficaz de controle dos elegíveis por parte dos setores 

dominantes.  

Apresentou neste cenário político em Mato Grosso, a exclusão da participação da 

população, e o concentração do poder das elites dominantes das regiões de Tangará da Serra e 

Cáceres.  
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2.0 A DINÂMICA POLÍTICO ELEITORAL DO MATO GROSSO  

 

2.1 Como surgiram as lideranças no Estado do Mato Grosso   

O desafio deste capítulo compreende desde os aspectos históricos da formação política 

do Mato Grosso, sua formação inicial, a separação do Estado até o momento mais recente e 

contemporâneo da política matogrossense, o que não constitui uma atribuição simples.  

O coronelismo, sistema político vigente na 1° República Brasileira, 1889-1930 foi a 

base do poder, que concentrava nas províncias todas as decisões políticas, o que representava 

uma clara oposição ao centralismo imperial (QUEIROZ, 2006, p.177-178). 

Tal sistema concentrava o poder na figura do Coronel10, que estruturava este poder nos 

municípios, e exercia o poder de decisão na Administração, no Judiciário, na Polícia e na 

Câmara Municipal. Este núcleo da política se processava de acordo com os seguintes atores: 

os coronéis, o governo estadual e o governo federal.  

Ao iniciar Coronelismo, Enxada e Voto, Leal (1997) destacam a importância de uma 

análise minuciosa dos aspectos regionais do poder dos coronéis na política. 

O termo Coronel vem da extinta guarda nacional imperial, que lutou nas guerras do 

Prata, do Uruguai e do Paraguai entre os anos de 1851 e 1870, tendo esses termo meramente 

decorativo e depois abolido na República Velha. No Império cada município possuía um 

regimento da guarda nacional, o posto de coronel, chefe político do município, que 

normalmente era o mais rico comerciante, industrial ou fazendeiro. O termo utilizado 

identificava aqueles que mandavam na política local. 

Destaca Leal (1997) que a influência social desses coronéis refere-se à estrutura 

agrária do país. E o coronelismo, na verdade é um compromisso, uma troca de proveitos entre 

o poder público, progressivamente fortalecido e a decadente influência social dos chefes 

locais. O poder da liderança local desses fazendeiros e a sua importância para o poder público 

se dão pela forma de representação proporcional e a então recente ampliação do sufrágio, 

porque o governo não conseguiu prescindir do eleitorado rural, cuja situação de 

independência ainda é incontestável.    

O eleitorado rural, na época, ocasionava muitas despesas eleitorais, e essas despesas, 

consideradas muito altas principalmente do interior, onde o eleitor tinha que deslocar da 

fazenda e depositar a cédula na sede do município. Com a falta de dinheiro do empregado, 

                                                           
10 Em Mato Grosso os coronéis eram poderosos homens proprietários de terra, comerciantes, jornalistas, médicos e políticos. 
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quem fazia esse trabalho era o coronel, oferecendo roupas, transporte, documentos e 

alojamento, pois o transporte era feito no dia anterior, ficando também responsável pela 

despesa de alistamento eleitoral. 

Os coronéis em Mato Grosso exerciam o poder de decisão efetivamente do à nível 

local e estadual, manendo o controle dos empregos públicos e outros privilégios econômicos e 

sociais, e dispunham também de uma grande capacidade de mobilização de forças, sob o seu 

comando direto. (CORRÊA,1981). 

Confirma Siqueira (2002) a atuação do coronel na vida das comunidades mato-

grossenses eram idênticas ao resto do Brasil, ele fazia às vezes de empregador, protetor das 

famílias, compadre, festeiro, juiz, enfim o grande cacique político a quem todos respeitavam.  

Esses coronéis se reuniam em torno de um partido, formando as oligarquias, cujo 

poder e influência externavam o espaço municipal, constituindo um poder real nos Estados. 

Em Mato Grosso o poder e a influência dessas oligarquias estavam concentradas em diversas 

famílias.  

Ainda a autora retrata que muitas vezes, esses chefes se uniam em duplas lutando 

contra um terceiro; depois separava e buscava apoio em seu antigo adversário, a cada 

movimento a composição era diferenciada. 

Informa Carvalho (1998) que o Estado empresta ao coronel seu poder e prestígio e o 

coronel fornece os votos para a manutenção do político.  

Já Leal (1997) aponta que outro ponto do coronelismo são os favores pessoais, as 

indicações de amigos aos cargos públicos, que reflete na desorganização administrativa 

municipal.  

Esses favores indicam uma ausência do poder público, sobretudo no campo, contribui 

para o aumento do poder local do coronel, já que é ele que faz às vezes desse poder. A falta de 

alcance dos partidos ao trabalhador faz com que o coronel seja o mandatário desses votos. 

Mas mesmo sabendo da sua importância para os políticos estaduais, ele mantém boas 

relações, de reciprocidade com o poder público, outro importante aspecto do coronelismo. 

Essa reciprocidade entre o coronel que oferece os votos e os políticos estaduais que precisam 

prestar favores, e se o governo não tivesse que retribuir o apoio, o coronel não teria como 

manter seus dependentes. 

Esses elementos como coronelismo, banditismo, divisionismo, surgiram no período 

republicano que impulsionaram revoluções e inúmeros conflitos por todo Estado, gerando 

instabilidade política na região.  
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Como o território do Mato Grosso foi dividido em 1977, desmembrando os Estados de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul constatou-se que a campanha por essa separação teve 

início no fim do século XIX, surgindo o denominado Divisionismo (CORRÊA, 2006, p.63). 

As elites na política estadual de Mato Grosso após o período do coronelismo, 

renovaram-se através das três revoluções que aconteceram no Estado em 1892, 1899 e 1906, e 

deve-se ao fato de serem as mais significativas para análise do comportamento das oligarquias 

matogrossenses. As revoluções são as consequências das práticas políticas desses grupos. 

Na República Velha (1889-1930) o sistema coronelista em Mato Grosso, não se fixa 

somente no aspecto político, mas também no aspecto sociológico do sistema coronelista, que 

é classificado de parentela. 11 

Em áreas rurais como Mato Grosso, o coronelismo fortalece nas relações de lealdades 

e compromissos com as políticas dos governadores, conferindo maior poder ao coronel 

municipal, o grande proprietário de terras, que dominavam suas bases eleitorais.  

O poder político e econômico surgiu através dos arranjos e benefícios políticos com os 

homens locais poderosos, como destaca Côrrea (2006): 

O poder político e econômico do coronel estava estreitamente ligado à sua 
capacidade de mobilização de homens armados, em situações de crise e 
disputa de poder [...] As lutas armadas tinham uma função econômica, era 
um meio de vida, enriquecia coronéis e comerciantes. [...] as lutas armadas 
coronelistas em Mato Grosso adquiriram uma função econômica, na medida 
em que geravam benefícios e privilégios, tais como remunerações (soldos), 
indenizações, desapropriações de bens, resgates, e outros (CÔRREA, 2006, 
p.68-70). 

 
 

Ainda segundo autor a revolução de 1892 inaugurou a utilização de dinheiro público 

para custear as lutas coronelísticas, para pagamentos, distribuição de armas para as lutas, que 

dificilmente retornariam ao poder público. Essa última medida resultou na proliferação de 

grupos armados que transitavam livremente pela fronteira. 

Neves (2001) também retratou esse coronelismo selvagem, sustentado pelo braço 

armado dos coronéis, uma expressão exarcebada da política dos leões, cujo objetivo imediato 

era o domínio sobre as esperas do poder público.  

Materializando o poder político em Mato Grosso, através do grupo econômico e 

político, garantindo lealdade dos membros para com os chefes do governo. A parentela 

oferecia vantagens a todos seus membros, pois todos eram cobertos pelos laços de 

                                                           
11 QUEIROZ, 1976, p.164. A parentela era formada por um grande grupo de indivíduos reunidos entre si por laços de 
parentesco carnal, espiritual (compadrio), ou de aliança (uniões matrimoniais). 



37 

 

solidariedade caso passasse por algum problema. Assim, certo empreendedorismo na certeza 

dos membros, para serem amparados se não houvesse bons resultados. 

As principais parentelas que disputaram o poder foram os Clãs dos Murtinho, os 

Ponce, os Corrêa da Costa, os Paes de Barros. Todas essas oligarquias eram do Norte do 

Estado, conforme explica Côrrea (2006): 

Dessa estrutura política mato-grossense surgiram grupos oligárquicos, como 
por exemplo, os Murtinho, os Corrêa da Costa, os Ponce, os Barros, os 
Celestinos, que se sustentaram no poder na medida em que mantiveram o 
respeito pela independência dos coronéis locais em seus respectivos 
domínios (CÔRREA, 2006, p.61). 

 

O autor ainda aponta que após 1911, os Ponce tomam parte da liderança política 

estadual em detrimento dos Murtinho. Adelina, segunda filha de Ponce, casa-se com o coronel 

João Pedro de Arruda. Dessa união nasce duas lideranças políticas do Estado, o neto de 

Ponce, João Ponce de Arruda (1904-1979) e a outra nasce da aliança entre os Ponce e os 

Müller, a neta de Ponce, Maria de Arruda Müller (1898-2003) casa-se com Júlio Müller, 

irmão de Filinto Müller. 

O importante Clã dos Murtinho já havia estado na presidência da província durante o 

Império, com José Antônio Murtinho (1814-1888). Mas, Joaquim Murtinho (1848-1911), 

médico renomado, Cuiabano, deixou a terra natal aos treze anos e nunca mais voltou, 

entretanto não deixou de influenciar seu Estado. Seu irmão Manuel José Murtinho, foi 

Presidente do Estado do Mato Grosso e Ministro do Supremo Tribunal Federal. E José 

Antônio Murtinho (1847-1930) também era médico e foi senador. Francisco Murtinho 

presidiu o Banco Rio e Mato Grosso e a Companhia Erva Mate Laranjeira.12
 

Aborda Queiroz (2010) que o sucesso de Joaquim Murtinho na política, atribui ao seu 

envolvimento com a Cia Mate Laranjeira. Ele pode ter iniciado na política para favorecer 

decisões para a empresa. A Cia Mate Laranjeira por várias vezes emprestou dinheiro ao 

Estado de Mato Grosso, cobrando juros. Em 1924, a Cia. tinha uma renda seis vezes maior do 

que a receita do Estado. 

                                                           
12 Logo após a Guerra do Paraguai o gaúcho Thomaz Laranjeira participa com Antônio M. Coelho de uma expedição para 
delimitar as terras de fronteiras. Em 1877 começa  Thomaz explorar erva-mate, obtém autorização para explorar terras 
devolutas. “A instabilidade política republicana, agravada por práticas nepotistas e pela ação de aventureiros que privatizam o 
Estado… fez com que Thomaz Laranjeira, figura exemplar no meio, tomasse a decisão de se retirar do monopólio do mate” 
(FARIA, 1993, p.224). Já em 1881 Thomaz organiza a Sociedade Anônima Cia Matte Laranjeira e O Banco Rio e Mato 
Grosso fica com a maior parte das ações da Cia. Depois é vendida para um sindicato argentino organizado por Francisco 
Mendes & Cia. Para Faria “... fontes utilizadas para outros períodos indicam a permanência e consolidação dos Murtinho 
nessa associação internacional com o grande capital.” (Faria, 1993, p.216-230). 
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Após um período da chamada paz armada (1907-1916), a violência, como estratégia 

de obtenção e manutenção do poder, voltou a ser empreendida. Na época governava Mato 

Grosso o General Caetano de Albuquerque. 

Ocorreu uma nova crise, a Caetanada em 1916, por conflito de interesses, do grupo 

vitorioso e beneficiado, pedindo prorrogação do arrendamento da Cia. Mate e ainda o 

descontentamento do serviço público, rompendo uma nova crise oligárquica, entre os grupos 

na luta pelo poder. Esta crise encerrou com nova nomeação do Bispo Dom Aquino Corrêa. 

Relata Neves (2001) que no Estado de Mato Grosso: 

[…] até 1930, os grupos politicos prevalecem sobre os partidos. A análise 
dos fatos comprovam que os interesses dominantes e a direção personalista 
transformaram os partidos em “mais um” instrumentos de força e de 
barganha no cumprimento da política de compromissos. O coronelismo 
distorceu a representação democrática e subverteu os direitos políticos do 
eleitorado, enquanto as suas elites dominavam, extinguiam e “rachavam” 
partidos no mesmo ritmo em que variavam os interesses, os aliados ou as 
rivalidades (NEVES, 2001, p.93-94).  

 

 Outras lideranças importantes no Estado de Mato Grosso surgiram após a morte de 

Ponce e Joaquim, como o senador Azeredo e Pedro Celestino. Os dois também se 

desentenderam por causa da Cia. Erva Mate Laranjeira.  

A oligarquia dos coronéis em Mato Grosso, como Paes de Barros, teve como membro 

de destaque, o Governo de Estado Antônio Paes de Barros, e o político e rico usineiro, Totó 

Paes, cuja usina era muito bem equipada, onde teve energia elétrica, primeiro que em Cuiabá.  

Totó era um grande chefe local aliado do coronel Generoso Ponce. 

Um fator importante dessa oligarquia é a rivalidade e a oposição entre os irmãos Totó 

e João, que tem como ponto relevante o Massacre da Bacia do Garcez.  

No Estado esses Clãs oligáquicos apresentados, escreveram a história do período 

através de suas lutas objetivando alcançar o poder. Participavam ativamente na política 

municipal, estadual e federal, porém as revoluções 1899 e 1906 e as mortes ocorridas no Estado, 

são imprescindíveis para explicar a busca pelo poder. 

O poder político, unindo os Ponce e os Murtinhos nas Revoluções e na Política 

Estadual é majoritário, pois o primeiro detinha o poder político na esfera estadual e o segundo 

na esfera federal.  

Destaca-se ainda que a República Velha, o Estado do Mato Grosso foi marcado 

politicamente pela disputa entre as oligarquias de forma interna, dividindo-se apenas 

politicamene e não ainda geograficamente em Norte (usineiros de açúcar) e Sul (pecuaristas, e 

comerciantes). Essas oligarquias alternaram-se no poder após lutas violentas entre coronéis e 
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seus bandos rivais. Os episódios mais graves dessas disputas foram: Massacre da Bahia 

Garcez, em 1901; o assassinato do governador Totó Paz, em 1906; a Caetanada, em 1916, o 

que culminou com a intervenção federal no estado de Mato Grosso; Morbeck e Carvalinho, 

uma verdadeira guerra na região dos garimpos no Araguaia, em Garças. 

A dinâmica eleitoral em Mato Grosso, na década de 30 apontou que as classes 

dominantes, possuiam padrões relacionais e procedimentos políticos, traçando um modelo 

conflito/recomposição/arranjos, com disputas internas, isto é, conflito político intraclasse, 

demonstrando o controle das elites agrárias sobre o poder político-eleitoral regional e 

nacional. 

Esses laços políticos no Estado revelam a cultura política13 em suas representações 

nascidas no período imperial.  

Segundo Graham (1997), retrata que o teatro das eleições, no Império eram aqueles 

quem manipulassem as fraudes e se necessário o uso da violência. Os interesses clientelísticos 

dos fazendeiros, com grande poder local, seriam resguardados pelo Governo que asseguraria a 

ordem para os proprietários desfrutarem da burocracia do Estado.14 

Na disputa do poder em Mato Grosso muitos cargos e postos foram distribuídos aos 

vencedores e também tentavam acalmar os perdedores com seus arranjos políticos, e novas 

recomposições que surgiram depois 1930, com a queda dos usineiros e crescimento dos 

partidos como veículos oligarquizados15. 

Quanto à representação legislativa, a autora identificou desde 1891 até 1930, 13 (treze) 

usineiros para o legislativo estadual e alguns representantes federais. Destacou-se o Sr. 

Francisco Pinto de Oliveira (Coronel Chico Pinto), foi deputado em doze legislaturas. Já em 

1935, foram eleitos seis usineiros, quatro deles já havia conquitado as eleições antes de 1930.  

Entre as décadas de 1920 e 1930, as condições políticas e econômicas de Mato Grosso 

e do Brasil, giravam em torno da monocultura colonial, o café, que também entra em crise e 

surge a industrialização e o espaço imobiliário, apontam Bandeira e Sodré (1993): 

E a partir daí que entra em cena a busca pela industrialização, principalmente 
focando-se no setor da construção civil, que desempenha papel significativo 
na reprodução do capital interno. A economia urbana em desenvolvimento 
oferece melhores remunerações ao capital, vai aos poucos dissolvendo os 

                                                           
13 SCHMIT, Rogério; CARNEIRO PIQUET, Leandro y KUSCHNIR, Karina. Estratégias de Campanha no Horário Gratuito 
de Propaganda Eleitoral em Eleições Proporcionais. Dados, Rio de Janeiro,1999, 42 (2): 277-301.“As dimensões subjetivas 
da Política”. Retratam que cultura política, são atitudes, crenças  e sentimentos que dão ordem e significado a um processo 
político, pondo em evidências as regras e pressupostos nos quais se baseia no comportamento de seus atores.  
14 GRAHAM, Richard. Clientelismo e Política no Brasil do Séc. XIX. RJ. Ed UFRJ, 1997.  
15 NEVES, Maria Manuela R. N. (2001) utiliza os parâmentros da corrente elitista da teoria política, com instrumento 
adequado à identificação dos partidos e das elites mato-grossenses. Já conhecida a obra de Robert Michels, que ao analisar as 
falhas que os sistemas de representação a oligarquização partidária é uma distorção decorrente da transformação de objetivos, 
os interesses gerais são substituidos pelos particulares (liderança) para manter o poder. 
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valores da sociedade brasileira da época, criando uma ideologia urbana que 
abre novas possibilidades de mercado, especialmente para o setor imobiliário 
(BANDEIRA E SODRÉ,1993, p.87). 
 

   Após 1930, Mato Grosso recebeu diversos interventores federais, com o objetivo de 

enfraquecer o poder dos coronéis, declinando a economia usineira, após o surgimento das leis 

trabalhistas, mas a hegemonia famíliar continuou existindo.  

Chega a Mato Grosso o sistema burocrático, imposto pelo Estado que retoma suas 

responsabilidades sociais, buscando uma modernização e progresso. 

Abordaremos as novas lideranças na dinâmica eleitoral no estado de Mato Grosso, nas 

décadas de 70, 80 e 90. 

 

2.2 A Dinâmica Eleitoral do Mato Grosso Contemporânea  

Cuiabá, passa a ser a capital do Estado, núcleo do funcionalismo público estadual,  das 

representações federais, pólo natural de atração das migrações e absorve intensamente os 

reflexos centralizadores deste período.   

Neste período, ainda grandes famílias, continuam o poder oligárquico. O clientelismo 

reforça velhos sistemas municipais sob o controle de chefes políticos e o elemento novo foi o 

crescimento, das elites urbanas no norte e maior expressão dos sulistas nas estuturas do poder, 

a representação agropastoril economicamente mais poderosa. 

O conteúdo ideológico do Partido Social Democrático (PSD), garantiu a Getúlio 

Vargas, suas futuras bases nas máquinas partidárias estaduais, através dos seus arranjos e 

aliados, constitui em Mato Grosso, o primeiro diretório estadual, teve predominância de 

origem urbana, liberal, burocrática e rural. 

Já a União Democrática Nacional (UDN) apresentou-se como oposição a Vargas, do 

que propriamente mobilização de ideias, agregando certas tendências políticas e raízes 

históricas.  

A história do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), partido criado por Getúlio Vargas, 

como instrumento de mobilização eleitoral do voto dos trabalhadores. Em Mato Grosso foi 

diferente a organização trabalhista, pois era precária e rural, apresentou-se no primeiro 

momento como um perfil conservador e aliancista. Somente na década de 60, surgem novas 

lideranças no Estado, com certa mobilização municipal e bases eleitorais mais fortes. “O novo 

PTB em Cuiabá tinha até rádio, o que não existia em nenhuma outra cidade do País.”16 

                                                           
16 NEVES, Maria Manuela R. N. (2001, p.119), depoimento de Silva Freire, PTB/ Norte.  
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Evidenciava primeiramente na política mato-grossense a origem nas agregações 

oligárquicas, familares e sua base municipalista e suas relações de influência com as 

lideranças estaduais. Os clãs da Família Campos, politicamente ou estavam na situação ou na 

oposição, demonstrando que os partidos ficaram nas grandes famílias, sem maiores 

rivalidades, indicando flexibilidade para os arranjos das elites, conforme podemos observar no 

Quadro 01.  

 

Quadro 01: Governadores do Estado do Mato Grosso 
Governadores Partidos Período 

Frederico Carlos Soares Campos ARENA 1979-1983 

Júlio José de Campos * PDS 1983-1986 

Wilmar Peres PDS 1986-1987 

Carlos Gomes Bezerra PMDB 1987 -1990 

Edilson de Freitas PMDB 1990-1991 

Moisés Feltrin PFL 1991 

Jaime Veríssimo de Campos* PFL 1991-1994 

Dante Martins de Oliveira **17 PDT/PSDB 1995-1998 e 1999 - 2002 

Fonte: Siqueira, Elizabeth Madureira (2002), elaborado pela autora.  

 

Comenta Neves (2001) no período de 1948-1982, foram eleitos 11 prefeitos, 08 da 

Família Campos*, oriundo do PSD. Desde 1969 a Prefeitura de Várzea Grande ficous sob 

comando desta família, como também a grande Cuiabá, ainda foram eleitos uma sequência de 

primos, irmãos, e após 1980 foram eleitos dois governadores também daí originados, 

conforme tabela acima demonstrada.   

Os irmaõs Júlio Campos (PDS) e Jaime Campos (PFL), cujos mandatos foram  depois 

do regime militar. Reforçam o poder dirigente municipalistas, já abordado por Leal (1976), 

dentro da dinâmica do sistema político coronelista, presente na Primeira República, parece 

não ter desaparecido do sistema político mato-grossense em sua totalidade, mesmo após a 

redemocratização na década de 1980. 

Essa estrutura familiar principalmente municipal e estadual detinha o controle da 

máquina eleitoral, fundada nas ligações clientelistas, acentuando a os arranjos das elites no 

poder dirigente. Segue depoimentos dos entrevistados, descreve Neves (1998):  

“Os partidos naquela época eram muito mais em torno de pessoa do que de 
ideias ou de principios. Todos tinham estatutos, mas era só para ingles ver. O 

                                                           
17 Em 1994, o homem responsável pelas Diretas Já, foi eleito em dois mandatos para Governador de Mato Grosso. 
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que valia era a liderança”. (Dr, Paraná, UDN). O PSD e a UDN eram dois 
partidos de centro, com ideologias semelhantes, onde a preocupação era só 
com o poder”, Frederico Campos, PSD (NEVES,1998, p.125).  

 

Esses grupos familiares detiam as relações cordias e de compadrio com os adversários, 

mas a família seguia uma mesma orientação partidária, estratégia para manter o controle dos 

resultados eleitorais, equilibrando naquele momento as forças políticas do PSD e da UDN, 

que reativaram o tradicionalismo oligárquico e personalista na conquista do poder, 

acentuando o caráter arranjista das elites do pluripartidarimos.  

O fator regionalista, o divisionismo em Mato Grosso sempre muito forte, provocou 

cortes na disputa político regional, separando as chefias e os partidos PSD (norte e sul) e 

UDN (norte e sul), condicionando as opções e o direcionamento das bases sociais e 

partidárias.   

Este fator regionalista, criou certo padrão de conflito interno, uma certa competição 

eleitoral, na classe política do pluripartidarimos, maior pela divisão oposicionista e pouco 

ideológico e regionalista (NEVES, 2001, p.134). 

Neste período identificou-se uma maior população e eleitorado no sul do Estado, 

portanto uma maior busca pela hegemonia política pelas lideranças nesta região. 

Demonstrando força e peso eleitoral. O cenário alterou de forma favorável a região norte do 

Mato Grosso a partir de 70.   

Antes da divisão geográfica, o Estado de Mato Grosso, apontava três maiores zonas 

eleitorais, até 1960 que era Campo Grande, Corumbá e Cuiabá. Alguns fatores explicativos da 

dinâmica eleitoral no Estado no período de 45 a 65 demonstravam uma regionalização 

partidária, pois os líderes dirigentes tinham que lidar com interesses diferenciados, 

despertando um aspecto arranjista, com a meta de maximizar os resultados políticos, abordou 

(NEVES, 2001, p.208).  

As peculariedade da política mato-grossense, conforme pesquisa de Neves (2001)18 

dividiram-se em três eixos: o fator regionalista, a interdependência partidária e 

intencionalidade das elites. 

O fator regionalista destacava a relevância do divisionismo, encaminhando a 

hegemonia do poder no sul e norte, buscando seus interesses regionalizados. 

O fator de interdependência partidária no equilibrio eleitoral arranjista do PSD e UDN, 

gerou altenância bipartidária e demonstrou uma depedência entre os dois partidos. 

                                                           
18 Maria Manuela R. N.  Neves (2001, p.210-211). 
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E o fator da intencionalidade do voto apontava que os grupos dirigentes foram as 

personagens centrais no sistema eleitoral, conferindo singularidade e habilidade adaptativa as 

váriaveis circuntanciais, internas e externas oportunizando assim, materializar a conquista do 

poder. 

Nas eleições majoritárias de 1965, o regime militar instituiu o bipartidarismo19. Mato 

Grosso expressou uma dominação Arenista (redirecionamento da UDN e parte PSD), com 

legados oligárquicos e clientelista, se diferenciando dos demais Estados brasileiros que 

manisfestaram pelo voto oposisionista, contestações ao regime e ao governo.  

O MDB (parcial redirecionamento do PSD e do PTB) teve um comportamento 

desviante da esfera nacional. Nas eleições de 1978, ganha competitividade, ampliando sua 

representação com movimento de renovação, através do crescimento do voto urbano, 

incluindo as migrações populacionais nesta época.  

Vale lembrar que na década de 1970, foram criadas a Universidade Federal de Mato 

Grosso em Cuiabá e a Universidade Estadual em Campo Grande, com crescimento da massa 

intelectual urbana, contestando aos poucos as inflluências rurais no Estado.    

Afirma Neves (2001, p.317) que no Estado de Mato Grosso, foram utilizados na 

primeira fase republicana o instrumento do poder pela força e na segunda fase de pós 1965 

fora utilizados a força sobre o poder (bipartidarimo autoritário).  

Diante dos fatos, das pressões internas dentro do Estado e nacionalmente uma 

tendencia certa e inevitável a divisão o Estado, refletindo nas questões politicas, sociais e 

econômicas. Este cenário de mudanças chega principalmente no espaço político, iniciando um 

movimento de renovação política. 

Acontece a Divisão do Estado em 1977, que revela alguns aspectos interessantes nas 

condições sociais, econômicas e políticas. Foi realizada uma pesquisa por BORGES20 de que 

determinava para o governo estadual e federal algumas diretrizes administrativas a cumprir 

que tivessem o objetivo de buscar a revitalização principalmente da economia. Nesta pesquisa 

encontram-se entrevistas com ex-governadores, personagens centrais da política mato-

grossense, expressando suas opiniões e informações para o entendimento sobre a divisão do 

Estado. 

Existe um documento de 1934, realizado pela liga sul matogrossense que expressa a 

revolta pela situação política em que os sulistas se encontravam. No documento reclamam do 

                                                           
19  O Regime militar (64-85) , cria o Ato n.04 ( 24/11/65) , instituiu o bipartidarismo o MDB ( Movimento Democrático 
Brasileiro) e a ARENA (Aliança Renovadora Nacional).  
20 BORGES, Fernando Tadeu de Miranda. Prosas com Governadores de Mato Grosso 1966 – 2006. Cuiaba: Carlini & 
Caniato Editorial, 2007. 
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descaso dos políticos cuiabanos que, segundo eles, usurpavam de toda a verba que o sul 

destinava ao Estado, e nem ao menos tinham representação significativa na Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso. Demonstram algumas consequências que poderiam vir se caso a 

divisão não ocorresse, como, o não pagamento de imposto e a forte ameaça de revoltas não 

pacíficas contra os políticos do norte residentes em Cuiabá. 

Um dos ex-governadores entrevistados foi José Manoel Fontanillas Fragelli, que 

governou Mato Grosso entre 15/03/1971 e 15/03/1975. Exerceu mandatos de deputado 

estadual e federal por Mato Grosso e Senador da República por Mato Grosso do Sul. Por duas 

vezes substituiu o Presidente da República José Sarney na qualidade de presidente em 

exercício, ja que assumia o cargo de presidente do Senado Federal. A entrevista foi concedida 

em 14 de maio de 2000. Ao responder se Mato Grosso deveria ter sido dividido mesmo, ele 

afirmou o seguinte: 

 
Bom, olha aqui, eu acho que sim, que deveria. E eu lhe falei na nossa 
extensão territorial longínqua... Agora que o norte cresceu e que, a meu ver, 
deve ter um eleitorado igual ou superior ao sul, ou equilibrado, eu acho que 
iria surgir uma rivalidade tao grande entre o sul e o norte que, realmente, a 
divisão seria a solução [...] Sob o ponto de vista administrativo, não, foi um 
desastre, principalmente para Mato Grosso do Sul [...] Agora qual foi a outra 
grande desvantagem? É porque o governo e uma máquina muito cara, 
caríssima, e eu acho que isso desestabilizou financeiramente tanto o norte 
quanto o sul, quer dizer, politicamente, deveria haver a solução; a divisão do 
Estado é boa, administrativamente está sendo um desastre, e seria um 
desastre por isso, porque governo não é cargo, governador, secretarias de 
Estado, esse mundo de pequenas organizações do Estado e aquilo ou outro, 
não é? A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, que hoje pesa duro 
em cima do povo, quer dizer, hoje o governo, qualquer governo, e muito 
caro para o povo. Então, a divisão do Estado, eu acho, que politicamente, 
pela rivalidade que iria surgir entre o sul e norte. Estariam duas posicões 
politicamente equilibradas, e surgiria daí, as vezes, um impasse, não é? Mas, 
sob o ponto de vista administrativo, a divisão esta sendo muito pesada para o 
povo dos dois Estados e não aconselharia que acontecesse a divisão, mas eu 
acho que, sob o ponto de vista político seria muito dificil, hoje, harmonizar 
sul e norte, se nós estivéssemos num só Estado (BORGES, 2007, p. 55 e 56). 

 
 

José Manoel Fontanillas Fragelli foi favorável à divisão, mas demonstrou preocupação 

com as lutas cirradas entre o norte e o sul. E quanto os custos muitos altos com dois Estados, 

duas máquinas administrativas. 

Outro ex-governador José Garcia Neto, governou Mato Grosso de 15/03/1975 a 

15/08/1978, e Engenheiro Civil e foi professor na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, 

atual IFMT. Exerceu ainda o cargo de Prefeito de Cuiaba, Vice-Governador de Mato Grosso e 

Deputado Federal. Sua entrevista foi realizada com BORGES em 21 de fevereiro de 2000. 
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José Garcia Neto governou exatamente a época da divisão, sua fala é importante para a 

reconstituição dos reais motivos que levaram a divisão de Mato Grosso.  

Entrevista de  José Garcia Neto: 
 

Olha, eu sou suspeito para falar em divisão, porque eu fui contra a divisão... 
Eu achava que o Estado, com toda a potencialidade que tinha, não devia ser 
dividido. Por que não poderia ser dividido? Primeiro, porque o grande 
argumento que se lançou e que Mato Grosso era muito grande. No mê 
seguinte a minha posse no Governo do Estado, em abril de 1975, perguntei 
ao Presidente Geisel se ele pretendia dividir Mato Grosso, medida que estava 
sendo divulgada com grande relevo pela imprensa nacional... “Nao pensei no 
assunto e, se um dia for pensar, o senhor será o primeiro a saber”... Se é 
grande, o que é mais difícil governar: Mato Grosso, que naquele tempo tinha 
cinquenta e poucos municipios, ou Minas, que tinha seiscentos e tantos 
municipios?... Dois anos após, em audiência com o presidente Geisel, ele me 
informou que ia começar a pensar na possibilidade da divisão do Estado. 
Respondeu-me: “Como não, pode falar, governador”. Disse-lhe: “E muito 
mais difícil governar Minas Gerais, que tem mais de 600 municipios, do que 
Mato Grosso, que tem 59... Presidente, poderei trazer os meus argumentos 
por escrito para V.Exa? Respondeu-me: “Como não, traga logo”. Com esta 
resposta do presidente, senti que a decisão já estava tomada. Regressando a 
Mato Grosso, reuni-me com os secretários de Estado e escrevemos um 
relatório com as justificativas contrárias a divisão. Cerca de trinta dias após, 
em nova audiência com o presidente, fui comunicado da sua decisão de criar 
um novo Estado no território mato-grossense (BORGES, 2007, p.69). 

 
 

Em 1977 o Estado de Mato Grosso foi divido com Estado de Mato Grosso do Sul, pelo 

decreto do Governo Federal, por causa da enorme dificuldade em desenvolver a região diante 

da grande extensão e diversidade. Com a divisão, o Estado de Mato Grosso beneficiou-se da 

política de interiorização do desenvolvimento nas décadas de 40 e 50 e da política de 

integração nacional dos anos 70. A primeira é baseada principalmente na construção de 

Brasília e a segunda, nos incentivos aos grandes projetos agropecuários e de extrativismo, 

além dos investimentos em infraestrutura, e Mato Grosso teve o maior crescimento do Brasil 

de 1985 até 2002. 

Nacionalmente, no período que sucedeu a segunda guerra mundial, do ponto de vista 

econômico, a situação era bastante positiva, pois com a diminuição das importações elevou a 

indústria nacional, com destaque na produção do aço. 

Identificaremos como o desempenho econômico e político de Mato Grosso, 

demonstraram certas variáveis que dinamizaram o desenvolvimento do Estado, com as 
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Políticas do Governo Federal de interiorização nas décadas de 40 e 50  e a de integração nos 

anos de 1970. Surge o Mito do Eldorado21. Afirma Figueiredo (2003): 

 
[...] politica de interiorização do desenvolvimento dos anos 40 e 50 e da 
politica de integração dos anos 70”. Isso permitiu que no inicio dos anos 70, 
houvesse uma maior integração entre a agropecuária e a indústria, de tal 
maneira que a partir desses anos a metodologia de estudo começou a 
considerá-la fundamental (FIGUEIREDO, 2003, P.21). 

 
 

Já na opinião de Ferreira (2001):  
 
o que realmente levou a uma efetiva ocupação do territorio mato-grossense 
foi, o interesse específico de fazer crescer o setor agrícola e a necessidade de 
atender as pressões demográficas e sociais, absorvendo os excedentes 
populacionais e os grupos de pequenos e medios proprietários, que foram 
deslocados de suas respectivas áreas agrícolas em detrimento de um 
processo de modernização na agricultura (FERREIRA, 2001, p.316). 

 
 

Foi na década de 70, que ocorreu um crescimento populacional de Mato Grosso, um 

dos motivos foi a inversão do processo migratório, 22  surgiram alguns projetos do Governo 

Federal, e do processo de colonizacao do Estado, motivado pela busca do governo em povoar 

a região, projeto esse, implementado no governo de Getúlio Vargas, com a “Marcha para o 

Oeste”.  

Em apoio Mendes (2006, p. 205), comenta que as políticas adotadas pelo Estado 

através de Programas como Proterra, Polocentro e Poloamaznia, a partir de então, provocaram 

várias mudança no Estado, alterando o padrão de povoamento juntamente com a colonização 

efetivada por empresas privadas. 

Para Piaia (1999), alguns dos fatores que atraíram os fluxos  migratórios de várias 

regiões para Mato Grosso, foram os seguintes: 

1 - O nordeste vivia uma situação de estagnação econômica; os solos 
encontravam-se exauridos e desgastados pela intensa utilização da terra o 
que diminuia a produtividade... Os camponeses empobrecidos fundaram as 
ligas camponesas, exigindo a Reforma Agrária e a repartição do latifundio. 
O golpe militar de 1964 prendeu e/ou matou os líderes das ligas camponesas, 
dando fim ao sonho dos agricultores, restando a estes apenas a alternativa de 
migrarem para novas áreas de fronteira agrícola; 
2- Em Sao Paulo e Estados do Sul, os fatores de expulsão dos agricultores 
estao relacionados ao processo de modernização da agricultura, que 

                                                           
21

 O mito do Eldorado, muito presente em filmes, tais como os de Indiana Jones, entre outros, em Mato Grosso traz a 
presentificação do passado da exploração aurífera no Estado, século XVII, nas cidades de Vila Bela da Ss. Trindade e 
Cuiabá. A apropriação do ideal do eldorado para Mato Grosso em pleno século XX, metaforicamente, servem para 
representar a grandeza do passado que forma a identidade deste Estado e o futuro de esplendor que se ergue. 
22

 O Fluxo que era do norte para o sul devido ao esgotamento do “ouro de aluviao”, agora se invertia em função do processo 
migratorio verificado nesse período. 
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supervaloriza a terra, restringindo o acesso apenas aos que podem pagá-la, 
diminui a necessidade de bracos na lavoura e promove a concentração de 
terras; 
3 – Outros elementos como a construção de Brasília e a abertura de rodovias 
que atravessam o Centro-Oeste na direção da Amazônia (PIAIA, 1999, 
p.33). 

 
Destaca-se que o estado do Mato Grosso, desenvolveu-se muito pós divisão, e os 

fatores que contribuiram, foram a colonização publica e privada, implantada na década de 70, 

ocasionando um crescimento demográfico no Estado. Esse crescimento trouxe benefícios para 

o agronegócio, desenvolvendo economicamente o Estado, colocando-o no ranking de maior 

produtor de grãos do Brasil.  

Em Mato Grosso, aponta novo cenário político, engajado com poder econômico, 

apartir da década de 1990. É importante ressaltar que depois das eleições do executivo 

estadual em 1994, interrompe-se um continuísmo político e partidário, que se recompõe com 

outros arranjos políticos locais e regionais, causados pelas transformações econômicas e 

sociais após 1980. Neste período de transição da redemocratização nacional, o forças políticas 

estaduais tradicionais, ainda permaneceram no poder.  

 

2.3 O Poder Legislativo e sua funcionalidade 

O Poder Legislativo é composto pela proporcionalidade eleitoral e tem como 

atribuição principal a elaboração de leis a partir das quais o poder Executivo executa e o 

poder Judiciário julga. 

Já o Poder do Executivo destaca-se sobre os demais, portanto os demais poderes ficam 

desconhecidos, causando desinteresse da sociedade, quanto às demais atribuições dos poderes. 

Dessa desatenção sobre os parlamentares, em especial os estaduais. 

A pesquisa refere-se a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, grandes 

dificuldades, pois a falta de tradição em pesquisas científicas, foram algumas das barreiras, 

para o desenvolvimento desse trabalho. 

O Poder Legislativo é um importante espaço para promoção pessoal na disputa por 

cargos eletivos; é um poder considerado singular e ao mesmo tempo plural e múltiplo quando 

da vontade coletiva e da sua função principal que é elaborar leis. 

O Estado de Mato Grosso foi divido em 1977 com Estado de Mato Grosso do Sul, 

pelo decreto do Governo Federal, por causa da enorme dificuldade em desenvolver a região 

diante da grande extensão e diversidade. 
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Como todo o Centro-Oeste, o estado de Mato Grosso beneficiou-se da política de 

interiorização do desenvolvimento dos anos 40 e 50 e da política de integração nacional dos 

anos 70. A primeira é baseada principalmente na construção de Brasília e a segunda, nos 

incentivos aos grandes projetos agropecuários e de extrativismo, além dos investimentos em 

infra-estrutura. Mato Grosso teve o maior crescimento do Brasil de 1985 até 2002. 

A Constituição Estadual determina que o Poder Legislativo seja exercido pela 

Assembleia Legislativa, composta de representantes do povo matogrossense, eleitos pelo 

sistema proporcional, entre cidadãos brasileiros, maiores de vinte e um anos, no exercício dos 

direitos políticos, por voto direto e secreto, na forma da legislação Federal, assegurando 

autonomia funcional, administrativa e financeira. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, doravante ALMT, é composta 

por 24 (vinte e quatro) Deputados Estaduais e sua mesa diretora pelo Presidente, 1º e 2º 

Secretários. 

A estrutura organizacional desse legislativo e seus respectivos cargos de provimento 

efetivo e em comissão encontram-se disciplinados pela Lei n. 7.860 de 19/12/2002, alterada 

pela Lei n. 8.296 de 28/02/2005. 

O orçamento inicial da ALMT é parte integrante do orçamento geral do Estado (Lei 

Orçamentária Anual - LOA n.9.298 de 30/12/09), e para o exercício de 2010 foi fixado o 

valor de R$ 166.366.562,00. A referida lei foi encaminhada ao TCE-MT, em 08/01/10, 

protocolada sob o n. 388-3/2010, e registrada por meio de julgamento singular em 

28/10/2010. E após alterações o orçamento 2010 fixou em R$ 228.698.580,00, neste ano seu 

quadro de pessoal é composto de 1.660 servidores, dos quais 486 são efetivos e 1.174 

comissionados. 

O contexto histórico do parlamento estadual iniciou-se com as Assembleias 

Legislativas Provinciais23 foram criadas pela Lei n.16, de 12 e agosto de 1834, mais 

conhecida como Ato Adicional. Consideradas o cerne da democracia brasileira, composta por 

deputados eleitos, com o poder superior ao do Presidente da Província. E os  eleitores eram 

aqueles que possuíam uma alta renda. 

A história do Poder Legislaivo de Mato Grosso, iniciou seus trabalhos em 1835, com 

20 (vinte) deputados. A abertura dos trabalhos era feita pelo Presidente da Província, que lia 

um Relatório sobre a situação da Província, que por sua vez era analisado pelos deputados, 

que dele originariam os projetos de lei. 

                                                           
23 SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato Grosso. Da ancestralidade aos dias atuais.Cuiabá-MT. Entrelinhas. 
2002. 
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A Assembleia Legislativa de Mato Grosso é o órgão de representação do Poder 

Legislativo estadual através de 24 deputados estaduais eleitos pelo voto direto. Hoje fica 

localizada no Palácio Dante de Oliveira, nome dado em homenagem ao ex-governador 

falecido em 2006, na região do grande Centro Político Administrativo, em Cuiabá, Capital do 

Estado de Mato Grosso.    

É composta por deputados estaduais eleitos a cada quatro anos em voto direto e 

secreto pelo método D'Hondt24 e o número de cadeiras (vagas) está distribuída de acordo com 

o número de habitantes de cada estado. 

Compete a Assembleia Legislativa: dar posse ao governador e vice-governador, bem 

como julgar as contas e crimes de responsabilidade do executivo estadual, solicitar 

intervenção federal para garantir o cumprimento das constituições (federal e estadual), votar 

projetos de lei vindos do governador e de qualquer deputado, nomear e demitir seus 

funcionários. Abordaremos as prerrogativas do Deputado Estadual.  

 

2.3.1 As Prerrogativas do Deputado Estadual  

As prerrogativas de um deputado estadual estão fundamentadas na Contituição Federal 

de 1988, bem como na Constituição do Estado de Mato.  

Na Constituição do Estado de Mato Grosso25, em seu Capitulo II, do Poder Legislativo 

Estadual, trata de: 

-Seção I - Da Assembleia Legislativa (arts. 21 a 24) 
-Seção II - Das Atribuições da Assembleia Legislativa (arts. 25 a 28) 
-Seção III  Dos Deputados Estaduais (arts. 29 a 33)  
-Seção IV - Das Reuniões (arts. 34 a 35) 
-Seção V - Das Comissões (art. 36).  
-Seção VI - Do Processo Legislativo: 

Subseção I - Das Disposições Gerais (art. 37  
Subseção II - Da Emenda à Constituição (arts. 38)  
Subseção III - Das Leis (arts. 39 a 45)  

- Seção VII - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (arts. 46 a 
56); 

SEÇÃO III - Dos Deputados Estaduais  

Art. 29 Os Deputados Estaduais são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de 

suas opiniões, palavras e votos.8 (EC n.º 42/06):  

                                                           
24 O método D'Hondt, também conhecido como método dos quocientes ou método da média mais alta D'Hondt, é um método 
para alocar a distribuição de deputados e outros representantes eleitos na composição de órgãos de natureza colegial. O 
método tem o nome do jurista belga que o inventou, Victor D'Hondt. É usado no Brasil, Brasil, Cabo, Portugal, Timor-Leste, 
Argentina, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Islândia, Países Baixos, Paraguai, Uruguai e outros países.  
25 Constituições do Estado de Mato Grosso (1891, 1927, 1935, 1947, 1967, 1969 e 1989). (www.al.mt.gov.br). 
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§ 1º Os Deputados Estaduais, desde a expediçãoArt. 29 Os Deputados 
Estaduais são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 
palavras e votos.8 (EC n.º 42/06)  
§ 1º Os Deputados Estaduais, desde a expedição do diploma, serão 
submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça. (EC n.º 42/06).  
§ 2º Desde a expedição do diploma, os Deputados Estaduais não poderão ser 
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão 
remetidos dentro de vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que, 
pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. (EC n.º 
42/06).  
§ 3º Recebida a denúncia contra o Deputado, por crime ocorrido após a 
diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa, 
que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da 
maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da 
ação. (EC n.º 42/06)  
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no 
prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa 
Diretora. (EC n.º 42/06).  
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o 
mandato. (EC n.º 42/06).  
§ 6º Os Deputados Estaduais não serão obrigados a testemunhar sobre 
informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem 
sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. (EC 
n.º 42/06).  
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados, embora militares e 
ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Assembleia 
Legislativa. (EC n.º 42/06)  
§ 8º As imunidades dos Deputados Estaduais subsistirão durante o estado de 
sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros 
da Assembleia Legislativa, nos casos de atos praticados fora do recinto do 
Parlamento Estadual, que sejam incompatíveis com a execução da medida. 
(EC n.º 42/06). 

Art. 30 Os Deputados Estaduais não poderão:  

I - desde a expedição do diploma:  

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autar-
quia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa conces-
sionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 
uniformes;  
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de 
que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior.   

 

II - desde a posse:  

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela 
exercer função remunerada;  
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nutum” nas enti-
dades referidas no inciso I,   
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 
refere o inciso I, a;  
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.  
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Art. 31 Perderá o mandato o Deputado Estadual:  

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;  

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;  

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa à terça parte das sessões ordinárias 

da Assembleia Legislativa, salvo licença ou missão por esta autorizada;  

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;  

V - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado;  

VI - quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal.  

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos do Regimento 

Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos Deputados Estaduais ou a percepção de 

vantagens indevidas.  

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e V, a perda do mandato será decidida pela Assembleia 

Legislativa, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de partido 

político representado na Casa, assegurada a ampla defesa.  

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III, IV e VI, a perda será declarada pela Mesa da 

Assembleia Legislativa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou 

de partido político representado na Casa, assegurada a ampla defesa.  

Art. 32 Não perderá o mandato o Deputado Estadual:  

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Secretário de Estado e de Prefeitura da Capital;  

II - licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento 

e vinte dias por sessão legislativa. 

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste 

artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.  

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem 

mais de quinze meses para o término do mandato.  

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado Estadual poderá optar pela remuneração do mandato. 

Outras atribuições são pertinentes ao deputado estadual, entre elas, uma das principais, 

é a de fiscalizar o trabalho do Governo Federal, Estadual e Municipal e o uso do dinheiro 

público. Veja as atribuições do deputado estadual na Constituição Estadual do Mato Grosso: 

1. Eleger a Mesa (presidência e secretárias) da Assembleia Legislativa do 
Estado de Mato Grosso e constituir Comissões; 
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2. Elaborar seu Regimento Interno (Assembleia Legislativa do Estado de de 
Mato Grosso); 
3. Dispor sobre a organização de sua Secretaria, funcionamento, polícia, 
criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus 
serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 
4. Dar posse ao Governador e ao Vice-Governador eleitos e conceder-lhes 
licença para ausentarem-se do Estado, por mais de quinze dias; 
5. Fixar, de uma para outra legislatura, a remuneração dos Deputados, do 
Governador e do Vice-Governador; 
6. Tomar e julgar, anualmente, as contas prestadas pela Mesa da Assembleia 
Legislativa, pelo Governador e pelo Presidente do Tribubal de Justiça, 
respectivamente, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder 
Judiciário, e apreciar os relatórios sobre a execução dos Planos de Governo; 
7. Decidir, quando for o caso, sobre intervenção estadual em Município; 
8. Autorizar o Governador a efetuar ou contrair empréstimos, salvo com 
Município do Estado, suas entidades descentralizadas e órgãos ou entidades 
federais; 
9. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar; 
10. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo (Presidente, 
Governador e Prefeitos), inclusive os da administração descentralizada; 
11. Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas do Estado, após 
arguição em sessão pública; 
12. Suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo 
declarado inconstitucional em decisão irrecorrível do Tribunal de Justiça; 
13. Convocar Secretários de Estado, dirigentes, diretores e Superintendentes 
de órgãos da administração pública indireta e fundacional e Reitores das 
Universidades Públicas Estaduais para prestar, pessoalmente, informações 
sobre assuntos previamente determinados no prazo de trinta dias, importando 
crime de responsabilidade a ausência sem justificativa; 
14. Convocar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e 
o Defensor Público Geral, para prestar informações sobre assuntos 
previamente determinados no prazo de trinta dias, sujeitando-se às penas da 
lei, na ausência sem justificativa; 
15. Requisitar informações dos Secretários de Estado, dirigentes, diretores e 
Superintendentes de órgãos da administração pública indireta e fundacional, 
do Procurador-Geral de Justiça e dos Reitores das universidades públicas 
estaduais sobre assunto relacionado com sua pasta ou instituição, importando 
crime de responsabilidade não só a recusa ou o não atendimento, no prazo de 
trinta dias, senão também o fornecimento de informações falsas; 
16. Declarar a perda do mandato do Governador; 
17. Autorizar referendo e convocar plebiscito, exceto nos casos previstos 
nesta constituição; 
18. Autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos de que resultem 
para o Estado encargo não previsto na lei orçamentária; 
19. Mudar temporariamente sua sede; 
20. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da 
atribuição normativa de outros Poderes; 
21. Solicitar intervenção federal, se necessário, para assegurar o livre 
exercício de suas funções; 
22.Destituir o Procurador-Geral de Justiça, por deliberação da maioria 
absoluta de seus membros; 
23. Solicitar ao Governador, na forma do Regimento Interno, informações 
sobre atos de sua competência privativa; 
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24. Receber a denúncia e promover o respectivo processo, no caso de crime 
de responsabilidade do Governador do Estado; 
25. Apreciar, anualmente, as contas do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso TCE-MT. 
 

Os estudos e pesquisas na área legislativa estadual, ainda é muito incipiente e recente, 

um dos primeiros estudiosos nesta área foi Santos (2001) e Lima Júnior (1997), destacando 

que o Brasil é uma República Federada, portanto precisava ser estudada de forma diferenciada 

em seus estados federados. 

A investigação na literatura especializada retrata que os legisladores estaduais são 

atores racionais, dinâmicos com diferentes caminhos e estratégias eleitorais, com o objetivo 

do sucesso político. 

Apresentaremos quais os procedimentos metodológicos, as técnicas e instrumentos 

utilizados na pesquisa, quais os sujeitos da pesquisa, a coleta de dados, as entrevistas com os 

deputados estaduais de Mato Grosso eleitos em 2010, que busca identificar as ferramentas 

usadas por eles para alcançar o sucesso eleitoral. 

  

 

3.0 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 Procedimentos Metodológicos  

Pode-se conceituar pesquisa, segundo Gil (1994), como o processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico, sendo o seu objetivo fundamental 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Assim, 

entende-se pesquisa social como o processo que, utilizando a metodologia científica, permite 

a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social. 

Tendo em vista que a pesquisa realizada neste trabalho versa sobre os determinantes 

do voto na disputa proporcional nas eleições para Deputado Estadual, este estudo direcionou-

se ao alcance do seguinte objetivo geral de identificar as ferramentas do voto nas disputas 

proporcionais em Mato Grosso, na percepção de Deputados Estaduais. 

Tomando-se por referência os objetivos propostos, optou-se pela pesquisa de 

abordagem quanti-qualitativa. 

A abordagem quantitativa se deu apartir da percepção de que apesar dos dados não 

serem passíveis de mensuração, estes poderiam ser quantificados em relação aos números de 

sujeitos entrevistados que emitia determinada opinião relacionada a cada informação 
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apresentada, podendo com isso, de certa forma destacar a relevância de cada ferramenta pelo 

percentual com a qual cada uma delas foi apontada pelos sujeitos da pesquisa. 

A abordagem qualitativa se deu a partir da analise subjetiva do conteúdo emitido em 

cada entrevista, sendo que esta predominou no percurso metodológico deste estudo. Sendo 

assim, os dados foram analisados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, 

a forma em que estes foram registrados ou transcritos. 

Conceitua Richardson (2007) pesquisa qualitativa como tentativa de uma compreensão 

detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em 

lugar da produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos. 

Nesta pesquisa os dados quantitativos e qualitativos foram apresentados 

conjuntamente, conforme ocorre frequentemente segundo MERCURIO apud BOGDAN & 

BIKLEN (1994). Sendo assim, pode-se também caracterizar esta pesquisa com base em seus 

objetivos como descritiva, onde segundo Gil (2002): 

As pesquisas descritivas têm como primordial a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 
relações entre variáveis [...] uma de suas características mais significativas 
está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 
questionário e a observação sistemática (GIL, 2002, p.42). 
 

 Entre as pesquisas descritivas, sobressaem aquelas que têm por objetivo estudar 

características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de 

escolaridade, etc. e são incluídas nesse grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as 

opiniões, atitudes e crenças de uma população.  

Sabe-se que os indivíduos atuam no contexto social, através de suas interações sociais, 

culturais, econômicas, políticas ou administrativas, provocadas pelas atitudes de outras 

pessoas ou instituições.  

Lavareda (2009) afirma que a conjuntura brasileira e o cenário político eleitoral são 

compostos de eventos, que segundo Oliveira, Romão e Gadelha (2012) são acontecimentos 

que ocorrem em dado instante e que podem influenciar a preferência e a escolha das pessoas. 

Neste contexto, na relação eleitor e candidato, surgem a cada instante circuntâncias 

que alteram e interferem no comportamento dos indivíduos, e conseqüentemente afeta na sua 

decisão do voto, o que torna as estratégias de campanha instrumentos importantes que 

orientam a escolha dos eleitores. Sendo assim, no espaço eleitoral, o sistema político é 

apoiado e legitimado por um grande número de pessoas num momento de decisões políticas, 

conforme aponta Kepplinger (2002) e Nazzari et alli (2007). Assim, o sistema político não 
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tem opção senão adaptar-se aos normas, códigos e práticas da mídia, conforme retrata Meyer 

(2002): 

Legitimidade, elemento vital da política democrática, só pode ser conseguida 
através do apoio dado pelos cidadãos as decisões tomadas pelo sistema 
político, apoio definido pela percepção que se tem a respeito desse sistema e 
a fonte primária dessa percepção e normalmente o que a mídia escolhe para 
retratar (MEYER, 2002, p.52). 

 

Em Estratégias de persuasão em eleições majoritárias, Marcus Figueiredo et alii 

(1998, apud Veiga, 2001) apresentam uma metodologia para o estudo de campanhas eleitorais 

para cargos majoritários, no qual os autores se empenham no estudo de discursos 

apresentados por candidatos na competição pelo  voto e sugerem que os atores políticos 

constroem uma argumentação de natureza ficcional. Em sua forma mais simples, o jogo de 

persuasão teria a seguinte estrutura: Todos os candidatos constroem um mundo atual possível, 

igual ou um pouco diferente do mundo atual real, e com base nele projetam um novo e bom 

mundo futuro possível. O candidato da situação apresenta um mundo possível atual bom e 

sugere que, uma vez reeleito, este mundo possível futuro será ainda melhor. Já o candidato da 

oposição apresenta uma leitura negativa do mundo possível atual e propõe mudança em 

relação ao mundo possível futuro de modo a melhorá-lo. 

Procurar entender as estratégias eleitorais dos candidatos significa que a competição 

eleitoral não finda antes do início da campanha eleitoral. O eleitor, durante a campanha 

eleitoral, em razão das estratégias dos candidatos, pode vir a mudar, construir ou a consolidar 

a imagem que ele tem do candidato concorrente (LAVAREDA, 2009, p. 133). 

As estratégias eleitorais são determinantes do voto; por meio delas, o candidato pode 

vir a conquistar o eleitor. É importante entendê-las, pois o eleitor, na formação da sua 

preferência eleitoral, poderá sofrer influência não só de determinantes que influenciam ou são 

construídos no decorrer de uma longa trajetória, como preferência partidária, ideologia e 

cultura política, mas também dos que interferem na curta trajetória do eleitor, no caso, as 

estratégias de campanha (LOURENÇO, 2007; TELLES, 2009). 

Essas estratégias eleitorais acompanham a conjuntura eleitoral, e o desdobramento das 

respostas dos eleitores, em que pontos devem ressaltar, reafirmar, corrigir, quais instrumentos 

devem utilizar, quais ações devem ser implementadas e implantadas, mas sempre 

contextualizando com o cenário político atual. 

Foram investigadas as variáveis utilizadas no sistema propocional e ainda identificar 

as principais ferramentas do voto nas disputas proporcionais em Mato Grosso, na percepção 
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dos Deputados Estaduais. Identificamos que para alcançar nosso objetivo proposto, seria 

necessário conhecer a estrutura do sistema eleitoral, as regras e normas da legislação 

pertinente, que delimitam o campo de competição política eleitoral, as opiniões de autores 

renomados sobre as distorções existentes no sistema e suas conseqüências. Para tal, o 

referencial teórico embasou-se no estudo de temas relacionados ao funcionamento do 

conjunto de regras eleitorais, do voto, do eleitor, e principalmente dos candidatos, as normas 

existentes nos meios de comunicação e a divulgação de pesquisas eleitorais. Interessava-nos 

conhecer: Quais as ferramentas principais para o sucesso de uma eleição para deputado 

estadual? Ser da base do Governador aumenta a probabilidade do Deputado se eleger? Ser 

aliado do Prefeito aumenta a chance do Deputado se eleger?  O apoio das lideranças regionais 

contribui para o sucesso eleitoral dos candidatos? A utilização de instrumentos de marketing e 

comunicação política aumenta a possibilidade de ocupar um cargo na Assembleia 

Legislatival? Os candidatos têm os mesmos recursos humanos, materiais, financeiros e 

institucionais para competir, ou não?  

 

3.2 Contextualização do Cenário Político 

Os estudos do parlamento estadual, ainda são recentes, Santos (2001) e Lima Júnior 

(1997) foram um dos primeiros pesquisadores do Brasil a estudarem os estados federados.  

Aponta a literatura determinados estudos na esfera nacional, tais como: Abranches (1988); 

Ames (2003); Anastasia e Melo (2002); Anastasia, Melo e Santos (2004); Avelar e Cintra 

(2002); Carvalho (2003); Cheibub, Figueiredo e Limongi (2002); Figueiredo e Limongi 

(1999; 2002); Mainwaring (1993; 2001); Melo (2004); Melo e Anastasia (2005); Nicolau 

(2002); Samuels (2003); Santos (2003); Soares e Rennó, (2006); Vianna (2002).26 

Na investigação da literatura especializada retrata que os legisladores estaduais são 

atores racionais, dinâmicos com diferentes caminhos e estratégias eleitorais, com o objetivo 

do sucesso político. 

Fenno e Mayhew destacaram alguns determinantes do comportamento legislativo 

dividem-se e fatores exógenos (sistema eleitoral, partidário e conexão eleitoral) e endógenos 

(regras formais que informam as interações legislativas) que levam aos modelos de 

organização legislativa: distribuitiva (Mayhew, 1974), informacional ( Krehbiel, 1990) e 

partidário (Cox e MacCubbins, 2005). 

                                                           
26 CASTRO, Mônica Mata Machado de, ANASTASIA, Fátima e NUNES, Felipe. Determinantes do Comportamento 
Particularista de Legisladores Estaduais Brasileiros. Revista Dados- Ciências Sociais, RJ, Vol. 52, no 4, 2009, p. 961 a 1001. 
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O pesquisador Arnold (1990), sugeriu uma teoria com três possiveis explicações na 

competição eleitoral: geral, grupal e geográfica, demosntrando que ora o deputado escolhe 

políticas voltadas para a produção de interesses gerais, ora escolhe  políticas voltadas para a 

produção de interesses grupais ou de bases geográficas. Explicando que a “teoria nem sempre 

prediz um único resultado”. 27 

O autor ainda destaque que o seu objetivo é mostrar como os cálculos eleitorias 

formatam todo o comportamento dos atores políticos, desde as decisões em votações 

nominais às estratégias e táticas eleitorais de líderes de coalizão. 

 Segundo Arnold (1990), quando os deputados têm que tomar decisões, eles perguntam 

primeiramente, qual das alterativas em competição contribui mais para sua chance eleitoral 

em uma reeleição. Sob este direcionamento, para tomar uma decisão o legislador precisa:  

(a) identificar todos os públicos atentos e desatentos que podem se preocupar com a questão 

em pauta; (b) estimar a direção e a intensidade de suas preferências (reais e potenciais); (c) 

estimar a probabilidade de as preferências potenciais serem transformadas em preferências 

reais; (d) pesar todas essas preferênciasde acordo como tamanho dos vários públicos atentos e 

desatentos; e (e) dar um peso especial às preferências de seus apoiadores consistentes. 

 Diante disto ele ainda ressalta que seja feita uma distinção importante entre as bases 

eleitorais dos legisladores e seus apoiadores consistentes. Base eleitoral é a dimensão espacial 

da distribuição dos votos dos parlamentares (regional, segmentado ou universal). Já os líderes 

considerados consistentes, são os atores decisivos para a campanha eleitoral do parlamentar; 

são aqueles que sustentam a candidatura do deputado estadual,  podendo assumir o papel de 

formadores de opinião, articuladores de apoio coletivo na sociedade e de financiadores de  

campanha (prefeitos, vereadores, deputados federais, senadores, empresários, líderes 

comunitários ou sindicais, religiosos, professores e comunicadores). Assim esta diferenciação, 

demonstra à possibilidade de que um parlamentar estadual venha a ter base eleitoral de um 

tipo e apoiadores consistentes de outro. 

Partindo da Teoria de Arnold (1990), fica possível investigar uma variação de 

comportamento entre os legisladores estaduais em um mesmo contexto decisório e explicar 

porque, em uma mesma votação, alguns escolhem alternativas voltadas para a produção de 

interesses gerais e outros, alternativas voltadas para a produção de interesses grupais ou 

geográficos.  

                                                           
27 ARNOLD, Douglas. (1990), The Logic of Congressional Action. New Haven, Yale University Press.  (tradução realizada 
pelos pesquisadores Monica M. Machado de Castro, Fátima Anastasia e Felipe Nunes, 2010). 
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Já Mayhew (1974, p.49-77) elencou as diferentes atividades que contribuiram em uma 

maior conexão e interação entre os legisladores e os eleitores, na busca dos votos, visando 

maximizar suas chances de sucesso nas urnas:. Para ele um ator político relevante é definido 

como “[...] alguém que tem recursos que poderiam ser usados em uma eleição. Nas urnas, os 

únicos recursos utilizáveis são os votos, mas há recursos que podem ser traduzidos em votos: 

dinheiro, habilidade de persuasão, habilidade de organização etc.”28 

No cenário político das eleições de 2010 no Brasil, os principais temas e problemas 

identificados no Brasil nas campanhas eleitorais em 2010, que dominavam a atenção dos 

eleitores foram: aborto, família, reliogiosidade, valores éticos, corrupção, ficha limpa, 

benefícios da política social, a representaivade do gênero feminino na carreira política, a 

Presidente Dilma, entre outros.    

Destaca Carmo (2012) que no ano de 2010 houve uma interferência midiatizada nas 

eleições com inclusão de temas religiosos, como aborto, fato que integrou as campanhas à 

presidência, com manifestações abertas de diversas lideranças religiosas. 

  No cenário político mato-grosseense, destacamos mudanças no poder executivo  

estadual, durante  o ano de 2010, sendo que o Governador Blairo Borges Maggi permaneceu 

no poder de 01/01/2010 a 30/03/2010, e no período de 31/03/2010 a 31/12/2010, assumiu o 

Governador Silval da Cunha Barbosa. Na sociedade regional, também foram discutidos os 

mesmos temas nacionais, com grande repercussão na mídia e no eleitorado.  

 

3.3 Participantes da Pesquisa  

Na disputa eleitoral de 2010, foram inscritos 227 candidatos, para 24 vagas, sendo 

formadas 05 (cinco) Coligações Partidárias e 02 (dois) Partidos sem coligação, conforme 

dados extraídos do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. 

A seleção dos sujeitos que fizeram parte da pesquisa deu-se da seguinte forma:  

• Fez-se o primeiro contato com as assessorias de imprensas dos 24 (vinte e quatro) 

deputados estaduais eleitos em 2010; 

• Destes, 11 (onze) aceitaram participar da pesquisa e marcaram entrevista; 

                                                           
28 MAYHEW, David. (1974), Congress. The Electoral Connection. New Haven, Yale University Press. ( tradução realizada 
pelos pesquisadores Monica M. Machado de Castro, Fatima Anastasia e Felipe Nunes, 2010). 
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• A seleção dos sujeitos que fizeram parte da pesquisa considerou como critério de 

inclusão que os participantes deveriam ser: 

• Deputados Estaduais eleitos no ano de 2010;  

• Deputados Estaduais reeleitos com pelos menos 02 (dois) mandatos na Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso.  

Estes critérios são aditivos, ou seja, os sujeitos escolhidos enquadram-se nos dois 

critérios. Ainda foram entrevistados 02 (dois) deputados não eleitos, com o objetivo de 

identificar e confrontar se as ferramentas apontadas como o sucesso eleitoral dos 

entrevistados eleitos,  se confirma com opinião dos deputados não eleitos,  se o que ocasionou 

a vitória dos eleitos, faltou para a conquista do pleito eleitoral dos não eleitos. 

Foi entrevistada uma deputada, com uma única disputa estadual, porém mesmo não 

tendo dois mandatos, a mesma foi incluída como sujeito da pesquisa em razão de que em 

eleições anteriores destacou-se na Câmara Federal, com mais de três mandatos e mais de 

trinta anos de vida pública, exercendo diversos cargos nos poderes executivo e legislativo, 

sendo considerada oportuna a sua percepção para contribuir no alcance do objetivo desta 

pesquisa. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

Para a concretização desta pesquisa, os procedimentos de coleta de dados foram 

baseados no questionário e na entrevista, combinando, portanto, procedimentos de caráter 

quantitativo e de natureza mais qualitativa. 

 Para Marconi e Lakatos (2009, p. 203), “o questionário é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador.”.  

Neste caso, os questionários (APÊNDICE A) e Termo de Consentimento da Pesquisa, 

com o objetivo de garantir o sigilo, a liberdade e privacidade  dos sujeitos e a ética aplicada a 

pesquisa (APÊNDICE Ce D) foram entregues antes da realização das entrevistas, enviados as 

assessorias de imprensas dos parlamentares, para um possível agendamento posterior das 

entrevistas com os deputados estaduais.  

 Buscou-se com o questionário conhecer as características dos sujeitos com dados 

objetivos da descrição dos mesmos, utilizando das variáveis de sexo, idade, grau de instrução, 

trajetória política, número de mandatos como Deputado e tempo de vida pública (carreira 

política);  
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 Para Trivinos (2006)  o questionário fechado, de emprego usual no trabalho 

positivista, também pode ser utilizado na pesquisa qualitativa. Pois, o pesquisador dessa linha 

de estudo precisa caracterizar um grupo de acordo com seus traços gerais, sendo desta forma, 

o objetivo principal da aplicação de tal instrumento na presente pesquisa. 

A segunda etapa da coleta de dados deu-se com a realização das entrevistas que 

aconteceram entre os meses de março e julho de 2013 e utilizou um roteiro de perguntas 

(APÊNDICE B), fechadas e aberta, que também foram previamente avaliadas pela assessoria 

de imprensa dos candidatos. 

 Para Marconi e Lakatos (2009) a entrevista é: 

Um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação 
de natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação 
social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento 
de um problema social (MARCONI E LAKATOS, 2009, P.197). 

  

Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas formas: 

podem constituir a estratégia dominante para a escolha de dados ou podem ser utilizadas em 

conjunto com outras técnicas. Nesta pesquisa, tem-se a entrevista como fonte principal de 

dados, principalmente porque tal instrumento manifesta uma visão de mundo, que se esconde 

atrás das palavras, das manifestações verbais, dos significados, dos gestos, das maneiras de 

atuar etc., um mundo em que os elementos subjetivos e intersubjetivos constituem a essência 

dos fenômenos (GAMBOA, 2008). 

 Em todas essas situações, a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao pesquisador desenvolver intuitivamente uma 

idéia sobre a maneira como os sujeitos interpretam diferentes aspectos do mundo. 

 Existem diferentes tipos de entrevistas, que variam de acordo com o propósito do 

entrevistador. No presente trabalho, tem-se uma entrevista estruturada, sendo aquela em o 

entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são 

pré-determinadas (MARCONI e LAKATOS, 2009). Ela é realizada seguindo um formulário 

previamente elaborado pelo pesquisador, que permite abordar uma grande quantidade de 

temas, levantarem uma série de tópicos e oferecem ao sujeito a possibilidade de moldar seu 

conteúdo. Geralmente essa padronização tem por motivação obter dos entrevistados respostas 

às mesmas perguntas, permitindo que todas elas sejam comparadas. 

 Neste trabalho, a entrevista foi planejada de acordo com os objetivos pretendidos na 

pesquisa, e por isso abordou os seguintes blocos temáticos, sendo eles: trajetória política, 
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instrumentos de estratégias eleitorais e de marketing político, visando investigar as principais 

ferramentas da vitória no pleito eleitoral.   

O contato com as parlamentares estaduais deu vida aos dados coletados junto à 

Assembleia Legislativa e explicitou percepções que jamais seriam apreendidas apenas por 

meio de informações de caráter quantitativo sobre os sujeitos envolvidos na análise. 

 Em outras palavras, a entrevista estruturada segundo Trivinos (2006), pode ser um 

meio do qual o pesquisador precisa para obter as certezas que lhe permite avançar nas 

investigações.  

 
3.5 Caracterização do Perfil dos Deputados Estaduais entrevistados 
 
3.5.1 Sexo 

De acordo com os dados do Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística IBGE, a representação no estado de Mato Grosso é de 51,% de homens 

e 49%  de mulheres,  totalizando 3.035.122 pessoas, conforme demonstra (Tabela 01). 

 

Tabela 01 – População do Estado do Mato Grosso (Sexo) 

3.035.122 Pessoas                       % 

População residente - Homens   1.549.536 51% 

População residente - Mulheres   1.485.586 49% 

Fonte: IBGE (2010), elaborado pela autora  

Mato Grosso é o único estado fora da Região Norte, onde os homens são maioria 

(1.549.536 homens para 1.485.586 mulheres). Como somos um estado considerado 

agropecuário, a proporção do sexo masculino sobrepõe. Os homens estão na sua maioria nas 

zonas rurais, e as mulheres nas zonas urbanas.  

O crescimento populacional no estado foi alavancado pelo surgimento de novas 

cidades sendo que, dos 58 novos municípios criados na década de 2000, 15 foram em Mato 

Grosso.  

A população feminina brasileira é de 51,04% e além de Mato Grosso, somente os sete 

Estados da região Norte, têm maior proporção de homens em sua população.  

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no ano de 2010, teve em seu 

quadro um percentual majoritário de homens, dado este que predominou no perfil dos 11 
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(onze) Deputados Estaduais entrevistados, no qual 91% são homens, conforme demonstra a 

(Tabela 02). 

 
Tabela 02 - Deputados Estaduais Eleitos em 2010 ( Sexo) 
SEXO TOTAL de 

Deputados 
Estaduais na  

ALMT 

%  
TOTAL de 

Entrevistados 

% 

MASCULINO 22 92 10 91 
FEMININO 02 8 01 9 
TOTAL GERAL 24 100 11 100 

       Fonte: Elaborado pela autora  
 
A bancada dos deputados estaduais no Estado tem em seu quadro um percentual de 

8% de mulheres, sendo apenas 02 (duas) representantes do sexo feminino, tendência que 

aumentou nas eleições parlamentares estaduais de 1998, 2002 e 2006, onde apenas 01 (uma) 

cadeira foi ocupada por mulheres.  

Do total de mulheres que compõem esta bancada, uma foi entrevistada o que 

representou 9% do total de deputados estaduais entrevistados, conforme demonstra o (Gráfico 

01). 

 
Gráfico 01: Sexo dos Deputados Estaduais Entrevistados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Observamos que apesar da ascensão do gênero feminino na política, sua 

representatividade ainda é muita lenta e singela. Precisa-se de diminuir o déficit democrático 

de gênero29, pois o Brasil tem menos de 10% de mulheres na política, já que o ritmo de 

crescimento é de 1% a cada eleição. Na pesquisa identificamos que a porcentagem de 

mulheres na política em nível nacional, é baixa e também foi demonstrada no pleito estadual 

em Mato Grosso, onde apenas duas foram eleitas na eleição de 2010. 

Diversos estudos evidenciam a inserção das mulheres na política especialmente ocorre 

por dois canais: a participação em movimentos sociais e os laços de parentesco com famílias 

                                                           
29 Livro Mulheres nas Eleições 2010 (www.bibliotecafeminista.org.br.).  
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políticas, principalmente nas condições de filhas ou esposas de políticos já com tradição no 

campo. 

Em Mato Grosso a representatividade coaduna com essa informação, pois as mulheres 

no parlamento estadual, ou são esposas de políticos com capital político atuante e tradicional, 

oriundas de movimentos sociais e político e de grande fidelização e ideologia partidária, cujos 

partidos representados desde 1998 são PT, PSDB , PMDB e  PSB. 

 

3.5.2 Idade 

Em relação à idade, os Deputados estaduais entrevistados da Assembleia Legislativa 

do Estado do Mato Grosso, apresentam um índice de 55% de sua bancada composta de 

políticos de 36-50 anos de idade, seguida de parlamentares com idade acima de 50 anos que 

somam 45% de seus participantes, conforme demonstrado no (Gráfico 2). 

 

             Gráfico 02: Idade dos deputados estaduais entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

As idades dos parlamentares estaduais mato-grossenses entrevistados seguem à 

tendência nacional, sendo que os deputados de modo geral mantêm uma média de idade que 

supera os 40 anos. Não temos dentre os entrevistados, nenhum caso com menos de 36 anos de 

idade. 

3.5.3 Grau de Ensino 

Quanto ao grau de escolaridade presente no grupo de Deputados Estaduais 

entrevistados da ALMT, pode ser visto que os parlamentares com com Ensino Médio 
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incompleto e completo, 27,0%; um deputado esta cursando o ensino superior 9,0%, mas a 

maioria já concluiu o Ensino Superior totalizando 64,0%, sendo que deste um deputado é 

Mestre, conforme demonstra o gráfico 03. 

Gráfico 03: Grau de Ensino 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Constatamos um índice considerável de parlamentares entrevistados que possuem 

nível superior, e podemos identificar a predominância da área do direito e na sáude e os 

demais atuam como Empresários e na Comunicação. 

Mato Grosso, em termos de profissões e escolaridade no cenário político não destoa da 

regra nacional, conforme destacam os autores Codato e Gouvêa (2007, p.63) “como se sabe, 

cursos como Direito e Medicina são aqueles que geralmente servem como fonte de 

recrutamento para a elite política no Brasil.” Talvez isso seja uma explicação sobre vocação 

política, ou até mesmo uma possível justificativa da profissão na conquista de cargo como 

parlamentar. Como podemos observar na observação do o trabalho desenvolvido nos poderes 

legislativos na América Latina: 

A grande maioria das ocupações incide sobre as profissões universitárias, 
diferenciadas em dois grupos. Um setor clássico, que inclui as denominadas 
profissões liberais tradicionais, com destaque para a área jurídica e de 
medicina. As profissões jurídicas (advogados, juizes, promotores etc.) são as 
mais tradicionais no campo político (Weber, 1984), devido à sua afinidade 
com a administração do aparelho estatal.[…] Logo em seguida, destacam-se 
os médicos, que têm uma participação relevante entre todos os parlamentares 
(MARENCO E SENA, 2007). 

 

O percentual de parlamentares com curso superior está muito acima da média da 

população do estado de Mato Grosso, segundo dados do Censo 2010 do IBGE, que  

demonstrou ter um índice de pessoas com curso muito inferior aos apresentados na ALMT. 
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3.5.4 Trajetória Política  

Uma carreira politica se estabelece quando uma pessoa se ocupa dos bens e negócios 

da política, e a política é definida como profissão. Fazem-se necessário uma constante 

acumulação de cargos politicos, vitórias eleitorais (reeleição), considerados como um pré-

requisito para uma carreira parlamentar. Na construção de uma carreira política, alguns 

estudiosos30, falam que deve ser transportada para o interior da organização legislativa.  

Almeida (2008) afirma como em qualquer profissão ou negócio, há investimentos que 

só dão resultados no longo prazo. A política não escapa dessa regra.  

Já Limongi e Figueiredo (1996) dizem: 

A decisão de se candidatar à reeleição não depende apenas do 
comportamento do eleitorado e dos custos de conquistar seus votos. Depende 
também do que se pode obter com o mandato, isto é, das oportunidades 
oferecidas aos parlamentares desejosos de construir carreiras políticas 
exclusivamente parlamentares. 

Na pesquisa identificamos que todos os entrevistados possuem pelo menos dois  

pleitos eleitorais, demonstrando carreira política, tradições e herança política, onde iniciaram 

a vida pública pela influência do capital político de suas famílias, conforme entrevista com o 

deputado: 

Eu posso falar pela minha. Pela minha foi serviço prestado desde vereador, 
prefeito e agora reeleito deputado estadual. O principal na minha carreira é 
serviço prestado junto as comunidades (E1DEP1). 

 

 

 

3.5.5 Números de Mandatos como Deputado Estadual  

Em Mato Grosso, a carreira política desde a colonização do estado até o período de 

nosso estudo, destacaram-se pelo poder econômico e social engajado ao poder político. Os 

homens de negócios, empresários, tornaram-se transitória a política de Mato Grosso, homens 

da política e muito poderosos. As tradicionais famílias e os clãs de grande fortuna, sempre 

estiveram no poder dirigente, e as mudanças no estado iniciaram-se com a chegada da 

colonização privada, após a década de 1980.  

Na ALMT, conforme apresenta (Gráfico 04) os parlamentares possuem pelo menos 

dois mandatos eleitorais e a exceção desta pesquisa, conforme já justificado na metodologia, 

                                                           
30 Weber (1919, 2001, 2005) e King (2001). 
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foi de inserir uma deputada, com uma única disputa estadual, mas que nas eleições anteriores 

destacou-se na Câmara Federal, com mais de três mandatos e mais de trinta anos de vida 

pública, exercendo diversos cargos nos poderes executivo e legislativo.  

 
Gráfico 04: Mandatos ALMT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora  
 
 
 

3.5.6 Tempo de Vida Pública (Carreira Política)  

A maioria dos parlamentares entrevistados exerce o cargo eletivo de forma 

consecutiva e às vezes ininterrupta, de no mínimo 08 (oito) anos exercendo uma trajetória de 

cargos públicos, conforme demonstra (Gráfico 05). 

 

Gráfico 05: Vida Pública 

Fonte: Elaborado pela autora  
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Notamos uma tendência dos agentes públicos na profissionalização da política, nas 

disputas a reeleição ou ainda, consolidando seus espaços nas secretarias de estado, empresas 

ou órgãos públicos ou, ainda, concorrendo nas eleições para a Prefeitura Municipal, Câmara 

Federal ou ao Senado.  

Limongi e Figueiredo (2002) destacam que: 

Os políticos não têm a segurança de que serão eleitos com base em seus 
próprios esforços. As estratégias exclusivamente individualistas, e 
irresponsáveis do ponto de vista partidário, podem até render votos, mas não 
asseguram a reeleição. A carreira política está repleta de incertezas. 

Analisando-se as trajetórias dos parlamentares pesquisados (Gráfico 05) e (Gráfico 

06), observamos que essas se caracterizam por trajetórias longas. Destacamos que 18,18% 

tratam-se de deputado com 18 anos de vida pública, tendo iniciado sua carreira política como 

Prefeito e vivenciado mais de três mandatos no parlamento estadual; outro deputado com mais 

de 30 anos de carreira política, já tendo realizado diversas atividades públicas em Secretarias 

e na Câmara Federal. Porém, a maior concentração de vida pública foi apresentada como 

acima de 08 anos, totalizando 63,64%. Somente dois deputados estão no seu segundo 

mandato em andamento. 

O Gráfico 06, demonstra que 36% dos pesquisados atuam apenas como Deputado 

Estadual é de 37,0% já atuaram no Poder Legislativo Municipal, como vereadores, 

demonstrando um caminho a ser percorrido nesta trajetória política, caracterizando assim 

certa longevidade e estabilidade em suas respectivas carreiras políticas. 

 
Gráfico 06: Outro Mandato 

 
 

 

 
 

Fonte:Elaborado pela autora 
 

 
Outros dados apontam que 18% dos parlamentares estaduais, já atuaram junto ao 

Poder Executivo, como Prefeitos de algum Município do estado de Mato Grosso, que por sua 

vez indica um vínculo forte com seus municípios, e ao se candidatarem ao cargo de Deputado 
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Estadual, demonstram sua força política municipalista ou ainda manterem-se em evidência 

para a sua base eleitoral. 

Identificamos que boa parte dos Deputados estaduais pesquisados tem uma vida 

política repleta de passagens pela administração pública e pelo pleito eleitoral. 

 

3.5.7 Filiação Partidária  

Gráfico 07: Partidos 
 

 

 

 

 
                                  Fonte: Elaborado pela autora  

Dos 24 (vinte e quatro) deputados eleitos em 2010 na ALMT, identificamos que a 

predominância foi pela Coligação Partidária “Mato Grosso em Primeiro Lugar III 

(PT/PMDB/PR)31” elegendo doze dos deputados da Casa Legislativa, ou seja, 50%; em 

segundo lugar ficou o PP (sem coligação), elegendo cinco deputados; e as demais coligações 

como “Senador Jonas Pinheiro III (DEM/PSDB)” elegeram três parlamentares; “Mato Grosso 

Melhor para Você (PDT/PPS/PSB/PV)” elegeram 03 legisladores e a coligação “O Povo no 

Poder (PTB/PSL/PSDC/PRTB/PMN/PT do B)” elegeu 01 deputado estadual. 

Percebe-se através dos dados, que o PMDB, partido do Governador do Estado (05); o 

PR, do ex- Governador Blairo Maggi (06), e o PT, Partido do Executivo Nacional (1), foi a 

coligação partidária que mais elegeu parlamentares estaduais em 2010, atingindo 50,0% das 

cadeira da ALMT, seguido pelo PP (sem coligação) que elegeu 21,0% com personalidades 

políticas fortes no estado e os outros 29,0%,  foram dos partidos com representação de um a 

três deputados estaduais. Estes dados demonstraram que os arranjos partidários, criam 

maiores possibilidades, na busca dos resultados positivos no pleito eleitoral. 

                                                           
31Coligação do Governador Silval Barbosa/ MATO GROSSO EM PRIMEIRO LUGAR (PMDB / PR / PT / PP / PC do B / 
PRB / PTN / PSC / PTC / PHS / PRP). TRE-MT/2010.  
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As eleições para o legislativo estadual foram bastante acirradas, em 2010, sendo 

disputada por 227 candidatos, para 24 vagas na ALMT, uma média de 9,45 pretendentes pelo 

cargo. 

Em relação aos parlamentares reeleitos em 2010 pesquisados, 37% pertence ao PR 

(04), partido do ex-Governador Blairo Maggi que atuou de janeiro a março de 2010 e atual 

Senador da República pelo Estado de Mato Grosso, representado 27,0% (3) dos entrevistados 

do PSD, novo partido com grande perspectiva de crescimento no estado, 01 deputado do 

PMDB e 01 deputado do PSDB e o bancada do PT (02) representaram 18,0% dos deputados 

estaduais entrevistados.  

Quanto as coligações e os arranjos partidários, nas entrevistas com os onze 

parlamentares, 55,0% afirmaram que em suas percepções o Apoio do Governador tem “Sim” 

importância e 45,0% concluíram que “Não”, que o apoio do governador não foi siginificativo 

a sua vitória eleitoral. Aqueles que responderam “Sim”, são grande maioria do partido do PR e 

do PMDB, fazendo parte da coligação do Governador.    

Quanto a reeleição, correntes de pensamento abordam que as ações dos políticos 

afetam as chances de permanência no poder e a possibilidade de reeleição interfere nas ações 

desses políticos. As chances de reeleição aumentam, quando existem bons resultados e 

serviços prestados a sociedade, fortalecendo assim seu marketig eleitoral e sua ligação com 

seus líderes e os seus eleitores.  

A reeleição na ALMT em 2010 representou 62,5% de acordo com os resultados das 

urnas. O continuísmo muitas vezes deve-se a confiança no voto, fortalecendo o agente 

político, chamado de voto retrospectivo, onde os eleitores avaliam o passado do candidato, 

julgando as ações do político, antes de definir se darão a ele uma chance de ocupar um cargo 

de representação ou não. Já na percepção dos deputados, isto se deve ao fato dos bons 

serviços prestados a sociedade mato-grossense que retribui votando novamente. O voto 

retrospectivo explica, em grande parte, a reeleição, o que vem sendo demonstrado também 

por outros estudos (RENNÓ e CABELLO, 2010). 

 Quando o candidato presume que o seu sucesso nas eleições seja decorrente do fato de 

ser uma pessoa conhecida, a sua tendência seria a de personalizar a disputa e fazer uma 

campanha centrada em suas qualidades pessoais; mas, se a legenda do partido transmitir 

confiança, a opção seria a de acentuar o uso do partido, associando sua imagem ao capital 

sicial e político construído pela organização. Observa-se nas entrevistas uma maior 

fidelização partidária dos parlamentares eleitos pelo PT, PMDB e PSDB.  
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Em Mato Grosso a dinâmica das coligações partidárias nas disputas eleitorais tanto no 

executivo, quanto no legislativo, tendem habitualmente para grandes composições partidárias, 

caracteristicas do estado. Conforme abordam Abranches (1988), Limongi (2006) e Lijphart 

(2003), depois da redemocratização nacional, tornou-se necessária a formação de governos de 

coalizões partidárias para garantir não só a vitória, mas também a própria governabilidade. 

Os partidos de maior representação no espaço eleitoral de Mato Grosso, tanto nas 

eleições majoritárias e nas proporcionais, foram: o PFL/DEM, o PMDB, PDT, PSDB, 

PPS/PR e PPB/PP, PSB e PT. Nacionalmente também, são os partidos mais reconhecidos 

apontam (RODRIGUES, 2002) e (KINZO, 2004). 

Este cenário político demonstra que os arranjos regionais, muitas vezes são mais 

importantes que os partidários, e sempre existiram no estado de Mato Grosso, já analisava 

Neves (2001), fatores e elementos regionais que singulariazam a cultura política estadual. 

Cunha de França (2012) 32, em sua tese de doutorado aponta que nas eleições de 2010, os 

deputados eleitos dos municípios das regiões: Centro Sul (Cuiabá e Várzea Grande); no Norte 

(Juara, Sinop, Alta Floresta e Sorriso); no Sudeste (Rondonópolis e Primavera do Leste); 

Sudoeste (Tangará da Serra, Araputanga e Pontes e Lacerda) e a região Nordeste não elegeu 

nenhum deputado desde 1994 a 2010, más percebe-se claramente em seu estudo que a maioria 

dos deputados eleitos são oriundos dos municípios considerados pólos regionais.   

Em relação ao gráfico abaixo a analise do autor, é que entre 1994 e 2010 houve 

significativa redução dos deputados estaduais eleitos pela região (mesorregião)33 Centro Sul. 

Mas, em contrapartida, as regiões (mesorregiões) Norte e Sudeste ampliaram 

significativamente os parlamentares eleitos, e são as regiões que mais crescem eleitoramente e 

economicamente no estado e como destaca Furtado (2007), onde se encontra o centro 

dinâmico da economia matogrossense. Após 1990, a maioria desses municípios surgiu do 

processo de Colonização Privada, e observa-se ainda que a representação no parlamento 

estadual está interligado aos setores dominantes da economia e da política tradicional do 

estado. 

                                                           
32 CUNHA DE FRANÇA, Raimundo Nonato.Política e Sociedade no Mato Grosso: A Democracia sob Controle (1994-
2010).Tese de Doutorado, 2012. 
33 O estado de Mato Grosso é dividido em cinco mesorregiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Centro Sul 
(SEPLAN,2001). 
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Gráfico 08: Quantidade de Deputados Estaduais 
Cunha de França (2010) 

 

3.6 Tratamento dos dados coletados 

Os dados obtidos neste estudo passaram a compor o banco de dados da pesquisa que 

em razão de estarmos trabalhando com onze entrevistados, foi amplo o universo que 

identificamos a partir dos dados coletados, não sendo uma tarefa fácil a transcrição das 

entrevistas, que resultaram em quarenta e duas páginas. 

 Para composição do corpus de análise, após leitura exaustiva do texto, a análise foi 

processual e organizada em categorias temáticas que emergiram, procedendo-se à análise 

temática onde a presença de determinados temas podem denotar o pensamento coletivo 

expresso no discurso individual, ou seja, os núcleos de sentido se relacionam aos significados 

presentes no objeto analítico visado (MINAYO, 2006). 

Após as varias idas e vindas acompanhadas de leitura e interpretação sobre o que os 

dados estavam dizendo, percebemos que dos agrupamentos oriundos de todo o corpus de 

análise, emergiram três categorias que apontam as principais ferramentas do voto na óptica 

dos deputados estaduais eleitos em 2010: 

� APOIOS POLÍTICOS: de governador, prefeitos e de lideranças; 

� A INFLUÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS; 

� ESTRATÉGIAS ELEITORAIS: Ação, Diferenciação e Marketing Eleitoral. 
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4.0 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
4.1 Ferramentas do Voto  
 

Esta pesquisa esta em busca das ferramentas do voto que explicam a escolha dos 

eleitores nas eleições da assembleia legislativa  na eleição de 2010. O que levaria um eleitor a 

fazer a sua escolha eleitoral em um determinado candidato e não do outro, quais aos fatores 

relevantes entre os atores eleitorais: o candidato e eleitor e quais os fatores e instrumentos 

utilizados pelo candidato que orientou a decisão do eleitor.  

Dentre os aspectos apontados como relevantes para o sucesso eleitoral no pleito para 

deputado estadual na assembleia legislativa de Mato grosso no ano de 2010, na perspectiva 

dos entrevistados, estão os apoios políticos, o apoio de lideranças, os recursos financeiros e as 

estratégias eleitorais utilizadas. 

Discorreremos cada uma destas ferramentas conforme foi identificado nos dados 

coletados. 

 

4.1.1 Apoios Políticos  
 

A dinâmica eleitoral do estado de Mato Grosso, aponta certo continuísmo, e a duração 

de alguns grupos no poder, o que demonstra uma força política, balizada nos fatores regionais. 

Certas coligações eleitorais apresentam arranjos e apoios políticos para se manterem no poder, 

exigindo coordenação e construção desses apoios, pois, de uma forma ou de outra, a 

consolidação do grupo se estabelece e se relaciona, aprovando projetos e permanecendo 

interligados no sistemo político estadual.   

Os sujeitos das entrevistas dividiram-se em afirmar se o apoio do governador e dos 

prefeitos contribuiram para o sucesso eleitoral, embora grande partes dos eleitos, fizeram 

parte das coligações partidárias, com grande probalidade da vitória no pleito eleitoral. 

  
4.1.2 Apoio do Governador 
 

No grupo dos sujeitos entrevistados nesta pesquisa, identificamos que não há uma 

predominância de sujeitos que consideram relevantes ou não o apoio do Governador, 

conforme pode ser observado na Tabela 03: 
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Tabela 03 – O apoio do Governador contribuiu para a sua vitória 
APOIO DO GOVERNADOR QTD                      % 

SIM 5 45,0% 
NAO 6 55,0% 
 11 100,0% 

                Fonte:Elaborado pela autora  
 

Em relação ao apoio do governador, 55,0%  (6) dos entrevistados afirmaram que de 

uma forma ou de outra este apoio “Não” contribuiu para o sucesso eleitoral, conforme alguns 

relatos:  

Não. Independentemente de qualquer governador meu trabalho é sempre 
num sentido. (E4DEP4)34  
 
Em 2010 eu não entendo que o governador contribuiu para a minha eleição 
[…] eu diria que ajudei muito mais ele a ser governador, do que ele me 
ajudou a ser deputado estadual. (E8DEP8)  
 
De forma mediana, não foi significativo. O fato de estarmos na mesma 
coligação isso sim ajudou. (E6DEP6) 
 
 

Os outros 45,0% (5) consideram o apoio do Governador relevante e relacionaram que 

este apoio está associado ao fato de pertencerem ao mesmo partido, coligação ou grupo de 

apoio político:  

Sim, estando do lado do governo ajuda, [...] eu creio que estar junto ao 
governo que foi eleito foi importante para nossa vitória. (E1DEP1) 
  
Sem dúvida nenhuma, naquele momento, em minha primeira eleição [...] 
então a conjuntura política me propiciou juntamente com o governador a 
minha eleição. (E9DEP9) 
 
 Com certeza, até porque era um grupo político que vinha num processo 
sucessório, e é uma questão que se tiver bom governo e for bem avaliado, 
automaticamente você consegue, com suas propostas ser condicionado a 
reeleição juntamente com esse grupo. ( E7DEP7) 
 
 

Notamos que os entrevistados consideram que a conjuntura e os aliados políticos 

favorecem na campanha eleitoral, aspecto este que poderia ser verificado se pudéssemos 

analisar a relação do poder executivo estadual com os parlamentares estaduais e investigar o 

poder dos governadores, bem como as causas de seu apoio no Legislativo, conforme abordam 

sobre as Assembleias legislativas estaduais, Abrucio (1998), Santos (2001, 2001b);  Pereira 

(2004), Cervi (1999 e 2002 e 2009); Carreirão e Perondi (2009); Borges (2010). 

                                                           
34 Entrevistado (E) DEP (Deputado Estadual Eleito) em 2010. 
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Estudiosos apontam algumas das dificuldades do Poder Executivo em obter apoio no 

Legislativo e o fato de existirem multipartidos, que dificultam que se formem coalizões 

estaduais no Legislativo; ou a utilização das máquinas públicas estaduais, peças fundamentais 

nas disputas políticas, usadas pelo Executivo sobre o processo decisório e no seu controle 

sobre a Assembleia Legislativa, demonstrando a dinâmica política nos estados brasileiros com 

grande coalização estadual. 

Abrúcio (1998; apud Ricci, 2011) destaca os maiores responsáveis pelo alto grau de 

poder dos governadores brasileiros: 

As prerrogativas e atribuições financeiras, administrativas e políticas de que 
dispõe o governador; a representação proporcional de lista aberta, que 
criaria, espaços (distritos) informais facilmente manipuláveis pelo 
governador, de modo a favorecer, naquele distrito, o parlamentar de seu 
interesse; a ausência de estruturas intermediárias entre o governo estadual e 
os municípios; a fragilidade institucional das Assembleias Legislativas; a 
baixa visibilidade política da esfera estadual brasileira, devido à indefinição 
de suas atribuições; e por fim, a capacidade do governador de neutralizar a 
ação de órgãos que deveriam fiscalizá-lo, exemplo Tribunais de Contas.  

 

Abrúcio (1998) apud Ricci (2010) define ainda que a relação entre Executivo e 

Legislativo estadual, difere da dinâmica eleitoral da esfera nacional, sendo que o Chefe do 

Executivo estadual não teria problemas para formar sua maioria e desempenhar um governo 

estável, pelo contrário, o traço distintivo da política estadual seria, justamente, a presença 

constante, tão logo se inicie o governo, com uma sólida maioria governista nas Assembleias, 

bem como a estabilidade notável dos governos estaduais. 

Já os estudos de Santos (2001) apresentaram que existem divergências entre as 

assembleias legislativas brasileiras, bem como dentro do próprio estado em período eleitoral 

diferente. Na análise deste autor, para ter acesso às carreiras parlamentares, eles dependem do 

Executivo estadual.  

Nas visões tradicionais sobre o processo eleitoral estadual, que se aplicam no caso de 

Mato Grosso, não nos possibilitam entender satisfatoriamente os processos ora em curso. 

Mesmo se aceitarmos o pressuposto de que as elites estaduais utilizaram-se ou utiliza-se de 

estratégias clientelistas para ganhar eleições e permanecer no poder (ABRUCIO, 1998; 

AMES, 2001; SAMUELS, 2003). 

A literatura sobre a política estadual no Brasil pressupõe que os governadores são 

capazes de estabelecer uma relação clientelista com deputados, prefeitos e eleitores por meio 

da distribuição estratégica de cargos e recursos públicos, e assim garantir o controle sobre a 

arena política estadual. 
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Em relação à arena eleitoral, a força das elites regionais em seus estados, provou ter 

função direta dos padrões de competição e cooperação entre as coalizões nacionais e 

estaduais. 

Avelino (1994) argumenta que uma das características do sistema político brasileiro é 

a vigência de um clientelismo sem partidos fortes e sem oligarquias partidárias. Esta 

fragilidade institucional e organizacional dos partidos, a relação entre eleitores e candidatos, 

provoca um caráter fortemente individualista, ao mesmo tempo em que se torna difícil a 

regulação e controle das disputas entre as elites. 

Uma das principais implicações dessa hipótese é que a capacidade das elites estaduais 

de obter o apoio das lideranças locais, apresentadas na literatura como elos fundamentais 

entre o poder Executivo estadual e os eleitores, é sempre limitada e instável, pois a 

perspectiva de uma mudança na composição partidária das coalizões governativas nacionais 

pode, em certas circunstâncias, levar as bases municipais a mudanças contrárias, minando a 

coalizão eleitoral estadual. 

Em Mato Grosso não se pode afirmar totalmente se temos uma ascenção de poderes 

formais e informais ou a queda das máquinas políticas estaduais, mas demonstra-se um 

terreno pouco propício à sobrevivência de velhos e novos chefes políticos na esfera estadual, 

pois mudanças econômicas, sociais e politicas aconteceram  neste período da democratização.  

Portanto, se compreendermos que a relação entre o executivo e o legislativo é uma 

interação estratégica, e os instrumentos de negociação utilizados, depende da disposição de 

cada lado e ainda se a aprovação da maioria legislativa faz parte da lógica de funcionamento 

do governo, podemos dizer que não chega a ser disputa, mas uma oposição necessária entre si. 

 
4.1.3 Apoio do Prefeito 

Em relação ao apoio dos Prefeitos, 60,0% dos entrevistados afirmaram que este “Não” 

contribui para vitória eleitoral, conforme pode ser observado no (Gráfico 09). 

 

Gráfico 09 – Apoio de Prefeitos 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte:  Elaborado pela autora 
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Os entrevistados demonstraram que não consideraram o apoio dos prefeitos relevante 

visto que se elegeram sem receber o referido apoio conforme pode ser observado nos relatos:  

Não, o partido tinha poucos prefeitos, e esses prefeitos já tinham 
compromissos. (E6DEP6)  
 
Não sei, nunca tive apoio de prefeito. (E8DEP8) 
 
 

Um dos entrevistados que não considera o apoio dos prefeitos relevante, apontou que 

este apoio não pode ser considerado significativo visto que o prefeito não apoiou 

especificamente um único candidato a deputado, conforme relato:  

Eu posso falar que nem tanto, alguns prefeitos ajudam, mas a maioria tem o 
compromisso com os munícipios, então uma boa maioria dos prefeitos ficam 
comprometidos com vários e vários candidatos a deputado, porque na sua 
gestão eles precisam do candidato dos partidos A, B e C ,conforme muitas 
vezes sua gestão tem emendas desse ou daquele. Então eles não vão a um 
embate para esse ou para aquele candidato. Eu vejo que o apoio dos 
prefeitos é necessário, mas não é muito significativo na campanha de um 
deputado.(grifo nosso. E1DEP1 
 
 

No entanto, para um dos entrevistados que considera o apoio do prefeito significativo, 

este evidencia a relevância ao verificar que o município onde obteve o maior numero de votos 

foi aquele no qual ele teve o apoio do prefeito:  

Foi importante pra eu ser o mais votado num dos municípios onde 
exatamente um do prefeitos me apoiou. E9DEP9 
 
 

Dos parlamentares que consideram o apoio dos prefeitos relevante, 45,45%  afirmaram 

que a conquista dos prefeitos municipais se deu com base nas propostas e projetos de trabalho 

e 54,55% principalmente com base em obras para os municípios, conforme aponta o Gráfico 

10.   

Gráfico 10 – Como Conquistou os Prefeitos  

 
Fonte:  Elaborado pela autora 
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Nesta pesquisa, identificamos que os eleitores podem ser afetados pelos recursos 

públicos, conforme destacam Drazen e Eslava (2006) quando afirmam que os eleitores tentam 

inferir quais serão os benefícios futuros baseados nos valores repassados durante a legislatura 

de um determinado político. 

Outros pesquisadores tentam relacionar a constituição do orçamento brasileiro com o 

interesse político dos parlamentares. Mais precisamente, estes estudos procuram explorar a 

ligação entre emendas e resultado eleitoral (PEREIRA E RENNÓ, 2003, SAMUELS, 2002, 

MESQUITA, 2008). 

Os resultados desta pesquisa dão suporte à ideia de que, em geral, os candidatos optam 

por favorecer localidades em que obtiveram maior participação na votação e nas quais 

apresentam algum vínculo, como ter exercido outros cargos políticos anteriormente ou o 

prefeito ser do seu partido. Apesar deste não ser o único comportamento dos parlamentares. 

Percebe-se que deputados estaduais tendem a beneficiar municípios em que 

apresentam maior participação eleitoral e uma das estratégias vantajosas para os eleitores de 

um município seria votar em candidatos com tradição local, outra estratégia empregada 

quando determinados deputados não representam uma determina base eleitoral é a que 

considera que os eleitores ainda precisam ser conquistados.  

Assim, os deputados estaduais intermediam as emendas eleitorais que se apresentam 

vantajosas para a aquisição de votos em locais tradicionais e em locais cuja base ainda precisa 

ser conhecida e os eleitores cativados.  

Portanto, ainda não ficou comprovado que obras realizadas e a intermediação de 

emendas são determinantes no sucesso eleitoral dos deputados, porém pode ser um 

instrumento eleitoral importante na conquista de novos eleitores.  

 
4.1.4 Apoio de Lideranças  

 

Para todos os entrevistados, o apoio das lideranças foi considerado fundamental para o 

sucesso eleitoral dos deputados estaduais de Mato Grosso eleitos em 2010, sendo citado como 

mais relevante o apoio das ‘lideranças políticas’, em seguida, com igual peso de relevância foi 

citado o apoio dos sindicatos e associações e entidades de classes também e em terceiro lugar 

dos mais citados, o apoio dos sindicatos rurais e área de educação. Foram também citadas 

como relevantes outras lideranças como de presidentes de bairros, áreas da saúde, segurança e 

ambiental, conforme pode ser observado no Quadro 02: 
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Quadro 02 – Apoio de Lideranças 

APOIO DE LIDERANCAS QTD % 
SIM 11 100,00% 
NAO 0 0,00% 

Se sim   

Tipos de Lideranças  

Ranking 
de 

Votação  
Quantos Deputados 

votaram  

( Lideranças politicas) 1º 6 

( Sindicatos Rurais e Associações) 1º 6 

(Sindicatos rurais ) 2º 5 
(Area da Educação: Diretores, 

Professores) 2º 5 

( Presidente de bairro) 3º 4 
Outros: (Area da Saúde , Segurança , 

Ambientalistas, Vereadores, Partidários ) 3º 4 

(Comerciantes, empresários, industrias) 4º 3 

(Veradores não eleitos) 4º  3 

( Movimentos Sociais ) 4º  3 

( lideranças religiosas) 5º 2 

( Servidores Públicos) 5º 2 
( Sindicatos de diversas areas, 

exceto rurais) 5º 2 
                    Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para todos os entrevistados, a manutenção de vínculos com os líderes locais, nas 

diversas entidades e bases, foi apontada como fundamental e relevante para o desempenho do 

deputado estadual em Mato Grosso. 

A maioria dos entrevistados identificou a ação política parlamentar comunitária para 

atender às demandas da sua base eleitoral.  Prática esta que permite ao legislador estadual 

corresponder às suas bases eleitorais, considerada até como essência da função política.  

Identificamos que o candidato precisa de um agente político operador de campo, o 

líder local, um profissional da política operacional, líder da sua comunidade, das organizações 

e entidades, para tornar-se a espinha dorsal de sua campanha eleitoral.  

Notamos, portanto que, na perspectiva dos entrevistados, o sucesso eleitoral dos 

deputados estaduais de Mato Grosso está, em grande parte, interligado a líderes locais, 

articulando várias clientelas eleitorais com seus representantes políticos.  

Esses líderes locais valorizam a influência política e utilizam dos vínculos informais e 

das relações pessoais, dos laços dessa amizade e lealdade como recursos válidos para obter o 
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apoio, que se estabelece com o vínculo político apropriado e a boa vontade das autoridades 

competentes, para conceder os benefícios solicitados. 

Para a maioria dos deputados entrevistados, a função desta intermediação é percebida 

como essencial para o exercício da representação política e procuram atender essas 

expectativas junto aos órgãos municipais, estaduais e federais.     

De acordo com os 11 (onze) entrevistados, 90,91% respectivamente representado por 

10 (dez) deles, afirmaram que, essas lideranças foram conquistadas por meio da proposta de 

trabalho dos candidatos ou pelos compromissos assumidos com a base eleitoral, conforme 

demonstrado no Gráfico 11.  

 

Gráfico 11 – Conquista de Lideranças 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Apenas 01 (um) deputado eleito, considerou que as lideranças “não” foram 

importantes para o seu sucesso eleitoral, conforme descreve:  

Eu nunca tive apoio de lideranças, presidente de bairros, vereadores, 
prefeitos eu sempre fiz o meu trabalho junto a sociedade, família por 
família, conversando com as pessoas no macro, sempre trouxe para discutir 
minhas ideias com essa população como um todo, meu trabalho sempre foi 
direcionado ao povo, não as lideranças políticas. […]Como eu não 
trabalhei com lideranças, como que eu conquistei o povo? Eu conquisto o 
povo primeiramente, entendendo a necessidade que esse povo tem e 
buscando como político construir políticas públicas que beneficiem essa 
população. E8DEP08 
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De forma congruente e majoritária, os deputados entrevistados afirmaram que não só 

tem compromissos com seus eleitores, más também com tantos outros eleitores de diversas 

instituições da sociedade mato-grossense.  Sendo assim, para compreender a dinâmica política 

local, esta deve ser estudada de forma específica e autônoma, em relação aos interesses do 

governo, dos líderes locais, da população, do mercado privado, não devendo ser 

desconsiderada as formações de grupos políticos e a atuação individual do parlamentar.  

Durante o trabalho em campo, no período das entrevistas, observamos que algumas 

atividades realizadas dentro dos gabinetes, às vezes em escritórios particulares, as atividades 

envolvendo sua propaganda, as atividades nos partidos, nas associações, nos sindicatos ou em 

outros movimentos fazem parte da agenda de representação dos agentes políticos e de seus 

líderes locais. 

Existe uma relação próxima de candidatos, lideranças e os eleitores, que é acentuada 

pelas regras eleitorais, no qual os sistemas proporcionais determinam um determinado tipo de 

atitude política, que favorece o voto pessoal, personalista. Conforme estudos de Lancaster, 

Clarck e Masters apud Ricci (2006), este tipo de voto pessoal, que vai nessa direção, provem 

dos que focam as organizações sindicais e demais entidades. Exercem um papel central na 

formação das preferências individuais; tendência que no ato do voto pode confluir em direção 

de um candidato apoiado pelas organizações. 

O individualismo dos políticos sinaliza que é fraco o papel institucional 

desempenhado pelos partidos nas campanhas eleitorais.  

Esta fragilidade dos partidos e algumas facilidades das regras eleitorais possibilitam 

aumentar o grau de competição entre parlamentares, tanto na reeleição quanto na busca dos 

resultados eleitorais, que muitas vezes dependem do desempenho pessoal dos candidatos, já 

identificadas por Samuels (2001). 

Ames (1995a, 1995b e 2000) aponta que a capacidade de um parlamentar em 

encaminhar recursos e investimentos dirigidos a localidades específicas, tem um grande 

impacto positivo sobre os votos desse candidato. Essas pesquisas são dirigidas ao legislativo 

federal e trazendo-as para o espaço estadual, demonstram uma interação entre a bancada 

federal matogrossense e os parlamentares estaduais, no encaminhanmento de emendas 

parlamentares, transformadas em obras municipais. 

Em relação a estratégias personalistas nas campanhas eleitorais, observa-se que os 

candidatos buscam fidelizar o voto em troca de projetos, cargos, vantagens pessoais e 

profissionais, o que significa que o clientelismo ainda permanece sendo importante 

componente da política local. 
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Nunes (1997) aborda que as redes clientelistas e as conexões políticas, transitam do 

nacional para o local:  

O clientelismo repousa num conjunto de redes personalistas que se estendem 
aos partidos políticos, burocracias e cliques. Estas redes envolvem uma 
pirâmide de relações que atravessam a sociedade de alto a baixo. As elites 
políticas nacionais contam com uma complexa rede de corretagem política 
que vai dos altos escalões até as localidades. Os recursos materiais do Estado 
desempenham um papel crucial na operação do sistema; os partidos políticos 
– isto é, aqueles que apóiam o governo – têm acesso a inúmeros privilégios 
através do aparelho de Estado. Esses privilégios vão desde a criação de 
empregos até a distribuição de outros favores como pavimentação de 
estradas, construção de escolas, nomeação de chefes e serviços de agências, 
tais como distrito escolar e o serviço local de saúde […] O clientelismo se 
manteve forte no decorrer de períodos democráticos, não definhou durante o 
período do autoritarismo, não foi extinto pela industrialização e não mostrou 
sinais de fraqueza no decorrer da abertura política (NUNES, 1997, p.32-33). 

 

Diniz (1982) refere que o clientelismo e a patronagem, colocam o deputado no ápice 

de um sólido sistema de relações pessoais, com um grau significativo de integração, baseada 

numa teia de obrigações mútuas. 

Quando a influência dos políticos locais corresponde, na maioria das vezes, as suas 

bases eleitorais, o candidato exerce grande influência na administração local, na indicação de 

nomes para determinados cargos, na alocação dos recursos e melhorias municipais, 

beneficiando suas clientelas eleitorais. Esse tipo de política local e a conexão com clientelas 

locais, montam uma estrutura de funcionamento da máquina pública formada por grupos 

políticos.  

Pontanto o acesso ao núcleo de prestação de serviços tem garantido o seu 
atendimento na medida em que é acionado um esquema informal onde, em 
alguns casos, a falta, em outros, a precariedade dos serviços estimulam o 
apelo clientelista. O clientelismo adquire, assim, legitimidade para todos os 
atores envolvidos na relação[…] O subsistema político formado pelo 
deputado e seus elementos de ligação representam o elo entre a comunidade 
local e o governo, articulando mensagens e transmitindo-as aos órgãos 
responsáveis. (DINIZ, 1982, p.118) 
 

Essa constatação amplia a necessidade dos políticos em comprometerem-se mais com 

seus líderes e reforçarem suas campanhas, contribuindo com a sua prestação de serviços, 

prerrogativas de um deputado estadual, melhorando sua representação e aumentando a chance 

de uma eleição positiva.  

Outras pesquisas apontaram que uma proporção expressiva de deputados estaduais 

considera a política comunitária como o centro de sua atividade parlamentar, deixando para 

segundo plano a condição do parlamentar enquanto ator relevante da arena política nacional. 
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De acordo com esta ótica, a chamada política de atendimento popular seria 
não só legítima como necessária enquanto forma de contrabalançar as 
distorções do estilo tecnocrático do governo. E mais ainda, a intervenção 
tópica, sob os auspícios da liderança parlamentar, seria a única alternativa ao 
vezo estilista de um sistema decisório impermeável às demandas populares. 
(DINIZ, 1982, p.135). 
 

Em Mato Grosso não foi diferente, historicamente sempre existiu o monopólio político 

das elites no poder, na busca da maximização de oportunidades, beneficiando a base eleitoral 

clientelista. 

O vínculo estabelecido entre os agentes políticos, os líderes locais e a comunidade, 

formam uma rede de conexões eleitorais, na forma de compromissos e apoio mútuos, 

constituindo uma modalidade importante de ação política.  

O papel dessas lideranças comunitárias em Mato Grosso, oriundas de movimentos 

sociais, de entidades religiosas, de sindicatos e conselhos de classes, de grupos ruralistas, 

educacionais, da área de saúde, forma consubstancialmente um grande elo entre o poder 

público e a sociedade, contituindo-se num meio adequado de atender as necessidades dos seus 

eleitores, realizando uma ação política, essência da função pública. Abstraindo-se as 

preocupações de ordem moral e ética, apontam a amplitude do raio da ação política, 

permitindo assim a compreensão do seu real significado, da dinâmica eleitoral estadual. 

Na visão do político, sua chancela legítima que é o acesso às decisões, garantindo a 

confiabilidade das demandas apresentadas pelos representantes da sociedade e, através dos 

grupos, enfatiza a representação política. 

Ao corresponder às expectativas das suas clientelas eleitorais, patrocinando seus 

interesses, o deputado garantiria a reciprocidade da relação, pois a alocação de recursos 

públicos, para obter melhorias locais, permitiria um contato mais próximo e estreiro com os 

eleitores.  

 

4.1.5 A influência dos Recursos Financeiros 
 

Alguns estudiosos como Mancuso (2010), destacam que o gasto eleitoral favorece o 

desempenho eleitoral. No entanto, consideramos importante reforçar que a quantidade de 

recursos possui relação positiva e significante com o número de votos obtidos. Mas, nem 

sempre o candidato que investir mais recursos em sua campanha eleitoral vencerá as eleições, 

pois exixstem outros fatores que afetam e interferem no resultado eleitoral.   

Nesta pesquisa, 90,91% dos deputados estaduais entrevistados, consideram que os 

recursos financeiros influenciam no sucesso eleitoral, conforme demonstrado na tabela 04:  
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Tabela 04: O peso do dinheiro na Conquista Eleitoral 
DINHEIRO PESA NA CONQUISTA QTD % 
Sim 09 82,00% 

Não 2 18,00% 

se sim   

Fundamental/Relevante 7 77,76% 
                       Fonte: Elaborado pela autora  

 

Um dos deputados entrevistados, afirma que o recurso financeiro é necessário, mas 

não foi relevante em sua campanha eleitoral:  

Não posso responder, eu nunca trabalhei com dinheiro, nunca comprei um 
voto […]Num universo que eu tive proporcionalmente mais voto que o 
candidato a prefeito do meu partido na época. […] Eu nunca tive estrutura 
financeira para ela ser a responsável pelo voto. Você tem que ter estrutura 
financeira para material gráfico, para combustível, para o trabalhador que 
vai trabalhar na campanha, porque ele trabalha na campanha com carteira 
registrada, tudo na legalidade, então você contrata alguns que vão 
trabalhar. Para esses é necessário você ter o dinheiro, mas para a 
campanha com um todo eu não sei, porque eu nunca tive esse dinheiro 
todo.(E8DEP08) 
 
Importante, porque você não faz uma campanha sem gastar dinheiro, uma 
campanha tem um custo, se você for deslocar para um munícipio, se você for 
de carro você tem um custo, do seu funcionário, do seu combustível e assim 
sucessivamente, se você chega no munícipio você tem o hotel, os gastos 
normais. Tem a contratação de cabos eleitorais, vem o material gráfico, vem 
o combustível pra você manter a base, então uma campanha apesar de todas 
as ações da justiça eleitoral do advento da lei eleitoral que acabou 
sigurando brindes e muitas coisas que encareciam campanha, mas o recurso 
por mínimo que seja é necessário para você manter a sua campanha viva, 
pra manter a sua campanha na rua, sua campanha vísivel, e pra você dar 
condições mínimas para que sua base, para que seu apoiadores possam 
levar o seu nome e as suas propostas. (E14DEP14) 
 
Não tenho dúvida nenhuma, cada vez mais. É uma das razões pelas quais 
não quero ser mais candidato, exatamente porque o custo da campanha tem 
um progresão geométrica e tem tornado impeditivo o trabalho do 
parlamentar vinculado efetivamente com suas bases. A busca pelo 
financiamento da campanha acaba sendo um apecto mais importante ou de 
maior gasto de tempo do que a ação política propriamente dita. Porque uma 
campanha que hoje custa em torno de um milhão de reais demanda de uma 
articulação de forças econômicas que estão fora da minha base  de 
representação. (E9DEP9) 
 
 

Os deputados eleitos reconhecem o peso do dinheiro e que recursos eleitorais 

aumentam significativamente a quantidade de votos, mesmo que o eleitorado reconheça o 

interesse do político, os serviços prestados na comunidade ou no município. E 

adicionalmente, se faz necessário que as lideranças apontem e demonstrem esses benefícios 
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para eles. O líder local articulará com grupo de eleitores, principalmente no período eleitoral, 

para decidir no candidato da suas bases eleitorais.  

Alguns elementos afetam a decisão política, pode-se incluir o regime político e as leis 

eleitorais que representam as instutuições.  O pesquisador Acemoglu (2008, apud Menezes e 

Carvalho Júnior, 2011) sugere que as instituições são provavelmente a causa fundamental da 

diferença no desempenho econômico entre países. Afirma ainda, que a grande variabilidade 

política e econômica que o mundo apresenta atualmente é o resultado de um processo 

histórico de evolução das instituições. 

Esses efeitos dos gastos em campanha sobre os resultados das eleições, têm sido 

largamente investigados para vários sistemas políticos pelo mundo. Partindo da hipótese de 

que são os recursos econômicos que conferem o poder político (MUELLER et al., 2008; 

ACEMOGLU; ROBSON, 2006; SOKOLOFF; ENGERMAN, 2000)35 que, por sua vez, 

modela as instituições econômicas.  

Nesta pesquisa, identificamos que os recursos financeiros são muito importantes. As 

afirmações de dois candidatos ao cargo de deputados estaduais, não eleitos em 2010 (grifo 

nosso), também reforçaram que o dinheiro é fundamental em campanhas estaduais em Mato 

Grosso. Os mesmos nos relataram aspectos sobre o que dificultou para a sua vitória:  

A questão financeira, hoje você faz uma campanha que é de “Davi” contra 
“Golias”, quem está no poder tem campanhas milionárias, e quem está fora 
da estrutura de poder, nos partidos menores estão com uma estrutura de 
miserabilidade, enquanto não houver a reforma política e o financiamento 
público de campanhas vai continuar tendo aqueles que desviam o dinheiro 
público para suas campanhas, saindo na frente em qualquer corrida 
eleitoral. NE2CAND2(Não eleito) 
 
A falta de recursos financeiros. O poder econômico hoje decide qualquer 
campanha eleitoral, inclusive para “quem” quiser  seguir uma carreira 
política em Mato Grosso, tem que ter muito dinheiro. NE1CAND1(Não 
eleito) 
 
 

Portanto, se ocorre de fato um jogo de interesses embutido no financiamento das 

campanhas, para que essas contribuições sejam efetivas, a campanha deve atrair o voto 

daqueles eleitores indecisos, manterem o voto daqueles já conquistados e até mesmo 

modificar opiniões, fatos que em Mato Grosso não seriam diferente. 

                                                           
35 MENEZES, Aline Maria Souza e CARVALHO JUNIOR, José Raimundo de Araújo. Eleições para Senador no Brasil: os 
gastos em campanha explicam os seus resultados? Artigo. 2011 BNB -CAEN/UFC.  
 



85 

 

Quando questionados quanto a influência do marketing e do dinheiro, 72,73% 

consideram que o dinheiro é a segunda prioridade numa campanha eleitoral, estando em 

primeiro lugar a influência do marketing, conforme demonstra o Gráfico 12: 

Gráfico 12 –  A Prioridade do Dinheiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Em relação a prioridade do dinheiro, os entrevistados relataram:  

São importantes, eu não tenho dúvida que uma boa política de comunicação 
é fundamental. Mas nas eleições proporcionais, mais importantes do que 
esse marketing são esses recursos para financiar esse marketing. Ao mesmo 
tempos que você precisa de recurso para a contratação de pessoal, para a 
montagem de comitê, de infraestrutura, combustíveis. É esse tipo de ação, de 
um marketing diferenciado dos demais candidatos, porque afinal  todo 
mundo faz durante a campanha, para se diferenciar isso tem um custo que 
cada vez mais se inflaciona. Hoje o custo da campanha é o principal 
aspecto. (E9DEP09) 
 
 

 A importância do dinheiro já destacado pelos sujeitos da pesquisa e reforçado por 

outros entrevistados os candidatos não eleitos em 2010, que reafirmaram que o recurso 

financeiro é extremamente importante nas campanhas estaduais no estado de Mato Grosso. 

Destacaremos ainda outras ferramentas apontadas pelos deputados estaduais eleitos e 

2010, que foram de grande relevância e com alto impacto no sucesso eleitoral. As estratégias 

eleitorais de suas campanhas políticas destacaram-se suas ações eleitorais, a capacidade de 

diferenciação eleitoral e a alta influência do marketing eleitoral, identificando que essas 

ferramentas são realizadas com a intenção de aumentar os votos e vencer uma eleição. 
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4.2 Estratégias Eleitoriais  

4.2.1 Ação Eleitoral 
 

No cenário político mato-grossense, conforme Gráfico 13, pode ser observado que 

24,0% dos sujeitos da pesquisa definiram que sua ação eleitoral, durante a campanha eleitoral, 

“baseia-se nas necessidades e desejos da população”, outros 24,0% relataram que “recebem 

sugestões dos eleitores, visando adequar suas propostas às suas necessidades”; já 21,0% 

referiram “ basear-se numa análise da conjuntura política, econômica e social do estado e do 

país”, e os outros 21,0% disseram “procurar informações a respeito dos outros candidatos 

concorrentes” e os demais 10,0% afirmam que “baseiam-se em sua experiência política e no 

que lhe convém”. 

Gráfico 13 – Quais práticas adotam na campanha eleitoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Identificamos que os deputados eleitos em 2010 estruturaram sua campanha 

basicamente, nas necessidades e desejos da população, sabendo que o candidato age e o 

eleitor reage, sendo suas atribuições exatamente de atender o interesse público. Este aspecto 

chama atenção em relação aos candidatos concorrentes, devendo estes diferenciar-se com 

atributos de  habilidade e competência técnica e política, sendo a boa política a ferramenta 

principal da construção do interesse comum, do espaço público, que acaba servindo de 

referência, conferindo autoridade e respeito quando pratica ações de interesse público.   
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Em relação a densidade política existente entre eleitores e candidatos, parece-nos que 

esta sempre existirá, pois os sujeitos politicos reeleitos afirmam que baseiam-se nas 

necessidades da população e o eleitor doa um voto de confiança nesses candidatos, esperando 

que suas necessidades sejam supridas. 

Esse tipo de teoria satisfacionista, identificada por diversos estudiosos de 

comportamento eleitoral,  espera-se  que votar retrospectivamente faça sentido para o eleitor. 

Por isso, a satisfação com a administração, seria o ponto central para a decisão do eleitor, que 

vota julgando as ações dos gestores, pois quando as coisas estão bem, o eleitor escolhe o 

candidato ou partido do governo; quando não, elege a oposição. 

Quando os governos municipal, estadual e federal estavam bem posicionados, a 

avaliação positiva do desempenho dos candidatos, geralmente utiliza-se de estratégias que 

associam os candidatos e projetam uma retórica para o futuro. 

Todo candidato, iniciante ou veterano, sempre busca formar uma base eleitoral que 

sustente sua sobrevivência política. Quanto mais eleitores leais e fiéis, mais estável é a 

carreira do político. Obviamente, o político, a princípio, não faz distinção entre os eleitores. 

Não importa quem são eles, a qual classe social ou religião eles pertencem. No entanto, a 

competição acirrada do espaço mercadológico político obriga os candidatos a criarem bases, 

determinados nichos de eleitores, grupos que ele representará e cujos interesses defenderão.  

No sistema proporcional de lista aberta, a criação de uma base eleitoral distinta, muitas 

vezes conformada geograficamente, é um caminho para sucesso eleitoral e para o 

prolongamento da carreira política (AMES, 2003).  

Com base nas falas dos sujeitos da pesquisa, identifcamos que quanto mais planejada, 

estrutura as estratégias da campanha, maior a chance de aumentar os votos. Na percepção 

deles, as estratégias e o planejamento adotados, deve ser planejados antes do período eleitoral, 

pois quando se inicia, deve-se ficar atento, pois é trajeto bastante dinâmico, e eles devem 

retomar, reconstruir a todo instante com novas metas, causados por acontecimentos que 

ocorrem a todo o momento, mudando o cenário político e influenciando os eleitores,  portanto 

se faz necessário analisar a conjuntura política no transcorrer do período eleitoral.   

 
4.2.2 Diferenciação Eleitoral  
 

O Poder Legislativo é um importante espaço para promoção pessoal na disputa por 

cargos eletivos; é um poder considerado singular e ao mesmo tempo plural e múltiplo, quando 

da vontade coletiva e da sua função principal que é elaborar leis. Como afirmam Perelman e 
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Tyteca (1996, p. 361), “a pessoa é o contexto mais precioso para a apreciação do sentido e do 

alcance de uma afirmação”. 

As campanhas eleitorais são utilizadas para construir uma imagem positiva dos 

candidatos e funcionam como uma oportunidade para associar a imagem do candidato a 

propostas específicas e para atrair os eleitores. Sendo assim, os aspectos negativos são 

neutralizados para não correr o risco de gerar rejeição. 

Oliveira, Gadelha e Santos (2010, p. 23) reforçam que é importante que o candidato 

saiba o que o eleitor pensa. O candidato precisa procupar-se com a opinião pública, já que seu 

sucesso eleitoral depende dela. 

Nota-se que o personalismo é uma particularidade do candidato, um dos elementos 

centrais na propaganda e na comunicação eleitoral; se for televisivo o objetivo é repassar 

confiança ao eleitor, pois, a decorrência dessa política centrada nos candidatos, miniza a 

credibilidade nas instituições representativas como os partidos políticos.  

Há uma identificação do eleitor com determinado candidato o que faz com que o 

mesmo ganhe seu voto, o que reduz a identificação de legenda e o voto partidário. Os canais 

de comunicação política passam a interferir e influenciar a relação entre representantes e 

representados. (MANIN, 1995, p.25). 

A dinâmica de uma campanha eleitoral deve ser vista como um processo social. O 

candidato apresenta sua imagem, suas qualidades, o passado, visão de futuro, seus apoios e 

suas propostas para o eleitor.  

A particularidade do candidato fica bastante exposta durante o período eleitoral e, do 

ponto de vista do eleitor, algumas das caracteristicas mais desejadas durante a campanha são a 

capacidade comprovada de ser um gestor, sincero, honesto, confiável, realizador, trabalhador, 

sério, comprometido, ter visão de futuro, ter empenho para melhorar a situação da população, 

ser poderoso. 

Determinados atributos pessoais auxiliam para a realização de uma carreira olítica 

com estabilidade dentro da arena legislativa. Algumas das características pessoais e de 

trajetória profissional dos deputados estaduais, denominadas background36. Carreira e 

formação profissional são certamente duas das características que influenciam na definição 

das estratégias políticas dos candidatos a deputado estadual. 

 De maneira geral, a profissão que o candidato exerce está diretamente relacionada à 

inserção social dele e o seu grau de integração com a sociedade. O reconhecimento por parte 

                                                           
36 Background: as  características pessoais e de trajetória profissional dos deputados estaduais. 
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das comunidades, as redes de contatos com atores políticos relevantes e o acesso a 

financiadores são elementos importantes para a campanha política que variam entre os 

candidatos de acordo com a formação e atuação profissional deles. 

A imagem, construída ou já existente, poderá encontrar respaldo ou não no eleitorado, 

isso vai depender da estratégia de comunicação adotada, onde os apoios servem de reforço 

para a imagem do candidato e para gerar uma expectativa no eleitorado; e as propostas, assim 

como a imagem, podem ou não ser aceitas pelo eleitorado (ALMEIDA, 2008; FIGUEIREDO, 

2008). 

Na construção da imagem púbica, agregados a um conjunto de requisitos tais como 

vida familiar, finanças, relações sociais, um currículo político e suas realizações na trajetória 

pública, pode aumentar e contribuir para seu sucesso eleitoral.  

    O candidato age e o eleitor reage, conforme referem Oliveira, Romão e Gadelha 

(2012) que afirmam que as ações de um candidato provocam ou não reações no eleitorado, e 

essas reações a certo candidato constroem fenômenos sociais. Portanto, nas campanhas 

eleitorais os candidatos buscam interagir com seus eleitores, surgindo então um movimento 

nestes ambientes digitais, de forma mais espontânea, onde os cidadãos poderm analisar, 

opinar, repercutir o debate político. 

Segundo Lavareda (2009) cada político é ímpar no seu traço, personalidade, argúcia e 

visão do processo. Já Romão (2010) destaca que numa campanha eleitoral, interessa ao 

candidato saber qual a imagem como pessoa e como político que ele tem perante a população. 

Para outros autores a imagem é secundária e que outros atributos do candidato são mais 

importantes.  

Para Silveira (1998) e Carreirão (2000), destacam que dentre os atributos mais 

valorizados pelos eleitores, a literatura vem destacando um menor peso para as imagens 

(candidato do povo, candidato da elite, esquerda, direita) e dando maior ênfase para atributos 

como honestidade, integridade e a competência, bom desempenho administrativo. Indica 

Castro (1994) que o voto do eleitor tem uma racionalidade que está estruturada a partir do 

nível cognitivo da grande maioria do eleitorado brasileiro, e que baseia-se em “imagens 

fluídas e difusas" a respeito dos políticos e dos partidos.  Aponta ainda Silveira (1994)) que se 

trata de outro tipo de eleitor consumidor, desprovido de saber político, que compra os 

produtos político eleitorais tendo em vista a imagem dos candidatos. 

Portanto, observa-se que a decisão do voto para a grande maioria do eleitorado está 

fortemente estruturada pelas "imagens políticas" e avaliações que o eleitor faz de algumas 

características pessoais dos candidatos em disputa. Destaca Singer (2000) a identificação 
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ideológica é um forte preditor do voto, porém, presente numa parcela mínima do eleitorado. 

Este pesquisador elabora seu conceito de identificação ideológica, muito próximo de um  

"sentimento ideológico", onde não contraria, e sim reforça a tese de um voto a partir de 

"imagens". 

Nesta pesquisa, os sujeitos apontam que para diferenciar-se dos candidatos 

concorrentes os mesmos procuram em primeiro lugar “mostrar os benefícios alcançados para 

a comunidade”; em segundo, “buscam desenvolver uma marca específica junto aos eleitores” 

e em terceiro, “criam mecanismos de comunicação que mantém seu nome sempre em 

evidência nos meios de comunicação”, conforme aponta o Quadro 03, classificatório abaixo: 

 
Quadro 03: O Que fazem para diferenciar-se dos candidatos concorrentes 

 
Classificação PARA DIFERENCIAR-SE DOS CONCORRENTES UTILIZA 
 
1º 

Mostra os benefícios alcançados para a comunidade: 
 
2º 

Procura desenvolver uma marca específica junto aos eleitores: 
 
3º 

Cria um mecanismo de comunicação que mantém seu nome sempre em 
evidência nos meios de comunicação 

        Fonte: Elaborado pela autora  
 
O homem político matogrossense demonstra buscar sempre o contato com o seu 

público eleitoral, isto é, sua base eleitoral, apresentando, divulgando os benefícios 

conseguidos as comunidades, através do contato por meio de líderes consistentes locais, bem 

como pelos meios de comunicação. 

Assim na relação candidato e eleitor, traçam um caminho e dependem de um conjunto 

de fatores, que mostram as ações já conretizadas pelo agente político e o planejamento dos 

benefícios do futuro, que podem interferir no depósito do voto nas urnas.  

O contexto histórico político dos deputados estaduais, salienta que a carreira política 

em Mato Grosso se dá através de uma vigilância permanente, que reforça a importância do 

deputado estadual para certas comunidades, fortalecendo os espaços locais como mecanismo 

de crescimento eleitoral.  

Agentes públicos que vivem da política, como homem político, tem na sua capacidade  

o estoque de capital e habilidade políticas adquiridas. Muitas vezes o sucesso do parlamentar 

depende da habilidade do candidato de cultivar suas reservas eleitorais, mobilizando-as a seu 

favor quando necessário. E, algumas vezes, a interferência da liderança partidária, fica 

limitada. 
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O político profissional pode apresentar uma inclinação vocacional que o torna 

atrativamente apto a transitar na esfera política. A atividade profissional pode contribuir, 

quando existe certa familiaridade com a linguagem política, para tornar-se um homem hábil, 

capaz de desenvolver no mundo das leis e orçamentos, acordos e negociações junto aos 

órgãos da administração pública. Certamente, que a profissão impacta sobre quais grupos ou 

segmentos sociais, ou até mesmo segmentos geográficos, que o deputado buscará representar. 

Esta pesquisa aponta uma tendência dos parlamentares da ALMT, em disputar a 

reeleição ou, então, consolidar espaços nas secretarias de estado, empresas ou órgãos públicos 

ou, ainda, disputar as eleições para a Câmara Federal ou ao Senado. Também constitui área de 

interesse a disputa pela Prefeitura Municipal, sendo muito comum essas aspirações no cenário 

político regional. 

Em relação ao monitoramento dos candidatos, o Gráfico 14, retrata que 18,0% nunca 

achou necessário que esta ação ocorresse, 27,0% relata raramente utilizar dessas informações, 

28,0% refere que somente monitora quando necessário e 18,0% afirma monitorar quase 

sempre e que de forma habitual esta monitorando os candidatos e sempre esta atento as 

pesquisas e informações sobre os candidatos concorrentes,   buscando informações na mídia e 

nas pesquisas eleitorais, cuja função principal não é antecipar o resultado, mas sim, sinalizar 

uma tendência.  

Consideramos que embora o monitoramento dos candidatos não seja um formidável 

instrumento de marketing político e que não formam um fenômeno perfeito, algumas causas 

do comportamento social poderiam ser mensuráveis por este instrumento. 
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Gráfico 14 – Monitoramento dos Candidatos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Gabriel Tarde, em 1833, publicou artigo em que apresentava de forma consistente a 

idéia de avaliação da política de massas que o levaria a propor, depois, os primeiros elementos 

de métodos para aferir a opinião pública. 

A pesquisa é um retrato do comportamento do eleitorado num determinado momento. 

Porém, a sociedade não é estática, ao contrário, é bastante dinâmica e alguns fatos novos no 

cenário político eleitoral podem ocorrer, mudando a tendência dos eleitores: 

A consulta com um consultor político pode ser feita em qualquer caso, mas 
em situações mais complexas pode ser necessário realizar um projeto. É 
muito comum a consulta se transformar em um contrato para elaboração de 
um projeto. O preço, ao contrário do que muitos pensam não é tão salgado e 
costuma variar de acordo com a dificuldade e complexidade da campanha. 
Os candidatos têm que entender que o trabalho de um consultor 
especializado em campanhas eleitorais não é uma despesa a mais e sim 
investimento. (MANHANELLI, 2005). 

 
Os parlamentares habitualmente encontram-se atentos, não somente ao calendário 

eleitoral, mas também estabelece um canal de ligação e contatos permanentes com os 

eleitores.  

No Estado de Mato Grosso, conforme demonstrado no Gráfico 15,  os 50,0% dos 

sujeitos da pesquisa afirmaram que “sempre” e  outros 50,0% que “quase sempre” mantém 

contatos e visitas programadas, de forma permanente, vigilante e atenta, aos seus municípios, 

a sua base eleitoral, aos seus eleitores fiéis e aqueles que precisam ser ainda conquistados, 

mesmo em períodos considerados não eleitorais. 
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Gráfico 15 – Visitas programadas 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

No calendário eleitoral das eleições proporcionais com listas abertas, criam-se 

possibilidades que  geram a personalização nas estratégias de campanha, valorizando os 

atributos dos candidatos sobre as virtudes dos partidos políticos. Assim, ressaltar as 

qualidades individuais, manter os eleitores em torno de uma rede de fidelidades pessoais e 

utilizar instrumentos de marketing político e eleitoral, tornam o candidato uma pessoa 

conhecida; o que é acentuado ao utilizar-se do partido para transmitir confiança, associando 

sua imagem ao capital social e político construído pela organização. 

Essa rede de fidelidade com os eleitores fica bastante nitida no Gráfico 16, que aponta 

que 73,0% dos parlamentares estaduais entrevistados “sempre” fazem reuniões junto com a 

base eleitoral e seus apoiadores consistentes, vigilantes e permanentes, 18,0% “quase sempre” 

de forma habitual e apenas 9,0% “quando necessário”. 

Líderes locais formam os atores decisivos para a campanha eleitoral do parlamentar 

estadual, sendo que eles  que sustentam a candidatura do deputado, podendo assumir o papel 

de formadores de opinião, articuladores de  apoio coletivo na sociedade e de até  

financiadores de campanha, conforme identifica-se no Gráfico 17, que demonstra  a 

relevância das reuniões comunitárias, as quais, para 82,0% dos entrevistados “sempre” é 

considerada muito importante e para os demais 18,0% “quase sempre” é importante, 

indicando que essas reuniões são consideradas fundamentais no cenário eleitoral, de acordo 

com a percepção dos deputados estaduais da ALMT, sendo que a sua relação positiva com sua 

base eleitoral regional, aumenta suas chances eleitorais.  
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Gráfico 16 – Reuniões Planejadas                          Gráfico 17 – Reuniões Comunitárias 

  
Fonte: Elaborado pela autora                                                             Fonte: Elaborado pela autora  

 

 Para os deputados estaduais entrevistados, as principais lideranças apontadas foram: 

líderes políticos, líderes sindicais e comunitários, líderes ligados à areas específicas, como 

sáude, ensino, ambiental, segurança, comunicadores, empresários, podendo-se ainda 

identificar que os parlamentares tenham líderes de áreas específicas.  

 Para Arnold apud Castro, Anastasia e Nunes (2009) ainda é bastante incipiente o 

conhecimento produzido sobre os legisladores estaduais e suas interações com os cidadãos e 

com os líderes de coalizões. Este teórico mostra que o mesmo parlamentar, ora escolhe 

políticas voltadas para a produção de interesses gerais, ora escolhe interesses de grupos ou 

específicos, definindo as decisões em votações nominais às estratégias eleitorais e aos líderes 

de coalizão, neste caso, em estudo, o estadual. 

O autor afirma ainda que, quando os legisladores precisam tomar decisão,  eles se 

questionam racionalmente, qual das alternativas em competição contribuirá para aumentar 

suas chances de sucesso na eleição, o que poderá ser transformado de probabilidade para 

potenciais reais. Destacando um espaço especial aos líderes locais. 

Um dos sujeitos da pesquisa referiu-se a importância do líder:  

Qualquer um que tiver um projeto político para Mato-Grosso antes de mais 
nada ele tem que ter líderes: líderes empresariais, classistas, organizações 

sociais que logicamente apoie esse projeto, ninguém constroe sozinho uma 
candidatura proporcional. Diferente de uma candidatura marjoritária que 
tem um deputado estadual ou federal, senador para arrastar. O deputado 
estadual, vereador, deputado federal, esse tem que trabalhar a liderança, 

ter apoio de prefeitos, de vereadores. E eu tenho uma base muito sólida no 
segmento político com vereadores, prefeitos. E7DEP07 (grifo nosso) 
 
 

Os parlamentares devem manter contatos permanentes e atualizados com seus 

eleitores, parceiros e colaboradores, pois direta ou indiretamente contribuirão para maximizar 

a vitória no pleito eleitoral.   
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Nas reuniões comunitárias, os líderes geralmente fazem o trabalho de campo 

operacional, através de reuniões planejadas nas quais falam do deputado estadual que apóia, 

seus projetos e ações já realizados e a realizar, sendo que o aspecto positivo dessas reuniões é 

que a comunicação política atingem um maior número de cidadãos. 

Durante as reuniões muitas solicitações são feitas pelos participantes, sobre as reais 

necessidades daquela comunidade e região. Essas solicitações tornam-se compromissos 

firmados pelos candidatos ao parlamento estadual. Após as reuniões as solicitações são 

devidamente registradas pela equipe operacional do candidato e na maioria das vezes, esses 

cidadãos, possíveis eleitores, recebem uma carta ou uma ligação (telemarketing) agradecendo 

a participação, reinterando os compromissos e as solicitações. 

Para 55,0% dos deputados estaduais entrevistados afirmam que “sempre” mantém o 

cadastro dos eleitores; 18,0% que “quase sempre”, conforme pode ser observado no Gráfico 

18. Referem que consideram importante essa proximidade justamente para identificar as 

necessidades e os desejos da população, mantendo o contato ativo e vivo. Já os demais, quem 

somam 27,0%, apontam que mantém esse cadastro somente quando necessário, raramente ou 

nunca. 

Em relação ao cadastro de parceiros, conforme aponta o Gráfico 19, que 55,0% 

acredita ser fundamental manter essa listagem atualizada e 9,0% refere que “quase sempre” o 

matem, pois com os acontecimentos atuais e o nome na mídia, pode-se aumentar a chance 

eleitoral.  Porém, 36,0% não acham interessantes e nunca pensaram sobre o assunto. 

 
Gráfico 18 – Cadastro de Eleitores                              Gráfico 19 – Cadastro de Parceiros 

     
Fonte: Elaborado pela autora                                              Fonte: Elaborado pela autora  

 

Outra estratégia identificada como importante é a troca de informações com os 

municípios, que implica numa maior atuação política e um maior espaço para um governo 

municipal empreendedor, com isso todos crescem juntos, transformando a realidade local; Os 
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líderes locais alimentam estas informações dos municípios, na maioria das vezes, base 

eleitoral dos deputados estaduais.  

Conforme o Gráfico 20, os parlamentares apontaram praticamente que 80,0% deles 

trocam informações com os municípios, sendo que 60,0% sempre buscam informações com 

os municípios e 20,0% quase sempre, concluindo-se, portanto que esta estratégia pode ser 

considerada relevante para o sucesso eleitoral dos parlamentares, pois eles sabem que as 

necessidades e os anseios são oriundos dos municípios, sendo que é lá o cenário onde as 

informações, as necessidades da população, bem como as ações eleitorais acontecem. 

 
Gráfico 20 – Troca de Informações com Municípios 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Sabemos que a dinâmica política local deve ser estudada de forma específica e 

autônoma, em relação aos interesses do governo, dos líderes locais, da população, do mercado 

privado, não se devendo desconsiderar as formações de grupos políticos, a atuação individual 

do parlamentar, o apoio e a sustentação de grupos no poder, utilizados como estratégias de 

sobrevivência política.  

            Ao considerarmos a dinâmica política dos parlamentares estaduais, apontamos 

diversos fatores que influenciam nas campanhas eleitorais e no seu resultado final, sendo 

pertinente ressaltar que compreendemos a relevância do apoio dos líderes, que passam a ser a 

espinha dorsal do candidato, bem como a proximidade com a base eleitoral, as reuniões 

comunitárias, planejadas e as trocas de informações, que são importantes para mantê-lo 

atualizado e próximo com as necessidades e desejos dos seus eleitores. No entanto, aguçou-

nos ainda o interesse e a oportunidade de aprofundarmos na comprrensão sobre a importância 

do marketing eleitoral e  sua influencia nas chances do sucesso eleitoral.  
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4.3 Marketing Eleitoral  
 

Nas campanhas eleitorais, os candidatos buscam ferramentas da comunicação para 

aproximar e interagir com seus eleitores e como a comunicação é bastante divulgada nos 

espaços públicos e políticos, surge a mídia que ocupa importante espaço de destaque no 

cenário eleitoral e os cidadãos se informam através dela.  

Sendo assim, a mídia cria o elo de comunicação entre a esfera política e a sociedade, 

sendo, conforme estudos apontam atualmente, a fonte de informação política que é levada em 

conta na decisão do voto. 

As mídias encaminham as campanhas a novos parâmetros, incentivando a 

interatividade, o engajamento e a mobilização de acordo com a sociabilidade estabelecida por 

seus usuários. Portanto, existe uma potencialidade desse meio como elemento transformador 

das relações humanas, ampliando a participação popular e fazendo surgir novos 

comportamentos. 

    Em relação ao cenário eleitoral, as novas ferramentas da comunicação e tecnológicas, 

o marketing político e o marketing eleitoral, são considerados importantes no espaço político.  

Essas duas expressões que comungam o mesmo espaço político são diferentes, porém, 

ambas compõe o papel midiático e visam promoção de indivíduos que desejam conquistar o 

maior número possível de eleitores para ocupar um cargo ou manter-se no poder.  

Diante desse espaço social, o marketing político destina-se à formação da imagem em 

longo prazo com o objetivo de projetar publicamente um indivíduo, mas essa projeção torna-

se permanente quando se trata de ocupantes de cargos políticos que desejam sintonizar sua 

gestão administrativa com os desejos da população (SlLVA, 2008, p.16). 

Já o marketing eleitoral, trata-se de um processo desenvolvido em curto prazo, cujo 

objeto é angariar votos para obter sucesso nas eleições. Ambas as expressões definem 

estratégias a serem utilizadas na propaganda eleitoral.  

Determinadas pesquisas apontam que quanto maior a exposição do candidato ou 

agente político na esfera da visibilidade pública, especialmente na televisão, maiores as 

possibilidades de vantagem no pleito eleitoral. No entanto, faz-se necessário que a exposição 

da imagem seja positiva nos aspectos qualitativos e quantitativos para se obter o sucesso 

almejado. É relevante que a publicidade acarrete uma grande visibilidade pública aos atores 

políticos, além de manter a interação com os eleitores, prestando contas à sociedade na 

atuação dos seus mandatos e oportunizando o julgamento das suas ações no período eleitoral.  
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  No espaço de visibilidade midiática, a televisão ocupa um lugar privilegiado diante 

dos demais veículos de comunicação. Este fato ocorre do poder de atração que ela exerce 

sobre a sociedade através da imagem que ilustra os fatos noticiados. A televisão proporciona 

ao receptor-telespectador a visão do mundo e, através da representação visual o mesmo 

reproduz na mente as imagens recebidas. As imagens podem ser utilizadas para orientar ações 

e tomar decisões a curto e a longo prazo. É através delas que o eleitor-telespectador decide 

suas preferências, conforme aborda Silveira (2000, p.133): 

No terreno político, as imagens formadas adquirem um caráter 
acentuadamente moral. Os candidatos, os políticos e a política de modo 
geral são definidos em função de valores morais, associadas a certas 
características pessoais dos candidatos, relativas a sua aparência física, 
seu modo de falar, de vestir, de expressar sentimentos e emoções. 

 

Afirma Silva (2008, p.16) que o conceito de marketing político é “empregado como 

sinônimo de marketing eleitoral”.  O marketing político tem tradição nos Estados Unidos, 

onde surgiu, desde a década de 1950, e está em contínuo processo de desenvolvimento. Na 

atualidade, o marketing político é expressão utilizada corriqueiramente nos países 

democráticos (MAAREK apud OLIVEIRA, 2013). 

Segundo Rego (1985) marketing político é um esforço planejado para se cultivar a 

atenção, o interesse e a preferência de um mercado de eleitores, é o caminho seguro para o 

sucesso de quem deseja vencer na política. Trata-se de uma técnica, de um instrumento 

mercadológico, de interesses políticos, buscando entender as necessidades e desejos da 

sociedade. 

O marketing político não se preocupa apenas com a imagem do candidato e o visual de 

uma campanha. Envolve-se em toda a planificação e coordenação da mesma, ocupando-se de 

todos os detalhes que tomam tempo ao candidato. E tempo, em ano eleitoral, é sinônimo de 

votos (KUNTZ; LUYTEN, 1982, p. 24). 

A estratégia no marketing político é uma competição refletida, calculada, planejada na 

qual “as diferenças entre você e seu competidor” são à base de sua vantagem. (HENDERSON 

apud LAVAREDA, 2009, p.126). 

O norte americano Ralph Murphine enfatiza que o desafio é construir a estratégia 

vencedora com este candidato, contra este oponente, nesta conjuntura, nestas regiões 

geográficas, com estes eleitores (MURPHINE apud LAVAREDA, 2009, p.129). 

 Importante ainda ressaltar que a construção de um candidato e de suas estratégias 

políticas e eleitorais pode afetar positiva ou negativamente as campanhas eleitorais, 

aumentando ou reduzindo as chances de votos dos candidatos.  
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É fato que o indivíduo age ou reage, sofre influência do contexto em que está incluso. 

E esta escolha do indivíduo, é construída a partir do percurso numa dada trajetória.  Sendo 

assim, o contexto influencia o indivíduo e este pode vir a criar uma ambiência social. Na 

trajetória existem vários estágios; e em cada um, o indivíduo pode formar ou mudar sua 

preferência de escolhas já que causas diversas atuam na formação da sua tomada de decisão 

(PRZEWORSKI, 2005, p. 70). 

A escolha do indivíduo, portanto, não é vazia; ela deve ser endógena e dinamicamente 

compreendida, já que as escolhas dos indivíduos se formam na trajetória social e nesta 

ocorrem interações sociais como troca de valores, formação de crenças e modelos mentais  e a 

influência das instituições formais, cita-se por exemplo, regras eleitorais. Afirma diversos 

pesquisadores que as “interações sociais e instituições formais e informais influenciam ou 

condicionam a ação social do indivíduo”. (HALL; TAYLOR, 2003; PRZEWORSKI, 2005; 

AOKI, 2007; REZENDE, 2009). 

Além de vital para a democracia, a disseminação de informações políticas, também 

configura exercício de cidadania, porque quanto mais informada e politizada estiver a 

sociedade, maior será a discussão política e melhor será a sua conscientização. 

Diversos autores buscam discutir sobre as informações políticas e decifrar as quais as 

estratégias eleitorais e as ferramentas utilizadas pelos competidores, com o objetivo de 

conquistar o maior número de eleitores, como: (BORBA, 2005; CERVI; MASSUCHIN, 

2011; LAVAREDA, 2009; LIMONGI; MESQUITA, 2008; VEIGA, 2001). Há ainda 

trabalhos que mostram o papel e a importância das pesquisas qualitativas e quantitativas nas 

campanhas eleitorais (LAVAREDA; 2009; OLIVEIRA; ROMÃO; GADELHA, 2012). 

A ligação entre os candidatos e os eleitores é o voto, e este voto é uma ação de 

confiança do eleitor, que escolhe de acordo com a necessidade de tomar decisões. Diante 

dessa necessidade, Oliveira (2012) afirma que ao tomar a decisão, os eleitores procuram, 

maiores informações sobre os candidatos.  

E relação aos parlamentares entrevistados, conforme afirmação, eles utilizaram em 

2010, diversos instrumentos de estratégias eleitorais, dos meios de comunicação  e do 

marketing político, destacando-se, conforme mostra o Gráfico 21,  que 27,0% dos 

entrevistados afirmaram que “sempre” e “quase sempre”, fizeram uso e acreditam na 

importancia não só da propaganda gráfica como da propaganda eleitoral da mídia. Já 28,0%, 

afirmaram que raramente ou nunca utilizam este instrumento fora do pleito eleitoral.  
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Gráfico 21 – Propaganda 
  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

 

Desta forma, a propaganda política deve oferecer um discurso simples, facilmente 

compreensível e coerente, que apresente para o eleitor as propostas do  candidato. Mas uma 

das preocupações de uma campanha eleitoral é de cativar a confiança do eleitor. Pois, tão 

importante quanto as propostas de açoes políticas, ou até mais, é a garantia do seu 

cumprimento no futuro do pleito. O eleitor precisa acreditar, embora saiba que nunca chegará 

a ter certeza de que o político executará parcial ou total, algo que está prometendo, é preciso 

que o candidato desperte credibilidade no eleitor.  

Os parlamentares entrevistados ainda afirmaram que as visitas, as reuniões planejadas 

do candidato com a equipe da campanha, usam o telemarketing como uma ferramenta, e que 

faz parte da estratégia eleitoral. O telemarketing tem o objetivo de averiguar o 

reconhecimento do nome do candidato e do seu número, bem como iniciar uma pesquisa 

eleitoral de intenção de voto, portanto bastante útil e de resultados mais rápidos e diretos.  

Esse tipo de comunicação de telemarketing é considerada importante na visão dos 

deputados estaduais entrevistados, pois 37,0% afirmaram que “sempre” e “quase sempre” 

utilizam esta técnica de comunicação; já 27,0% informaram que utilizam “quando necessário” 

e somente durante a campanha eleitoral.  E os demais entrevistados usam “raramente” ou 

“nunca” pensaram sobre o assunto e nem consideraram necessário, conforme mostra o 

Gráfico 22.  
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Gráfico 22 – Telemarketing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Em relação as técnicas de comunicação, como a propaganda eleitoral utilizada nas 

campanhas eleitorais, também se faz uso de outras estratégias de persuasão sobre os eleitores, 

tais como, as mensagens eleitorais, que são estudadas conforme a estratégia política do 

candidato, sendo também um outro elemento forte, de influência midiática na sociedade e na 

política (Strömbäck e Kaid, 2008; Strömbäck e Esser, 2009). 

Essa persuasão sobre os eleitores definidos pela estratégia eleitoral do candidato 

utiliza diversos instrumentos da comunicação política, como apontam 36,0% dos 

parlamentares entrevistados, afirmam que “sempre” e “quase sempre”, isto é frequentemente, 

utilizam orientadores de ruas para divulgação de suas candidaturas e nas campanhas eleitorais. 

No momento das campanhas eleitorais, quando os eleitores escolhem entre os 

competidores, o seu candidato, os seus projetos, e as futuras ações políticas. A  informação 

chega ao eleitorado sobretudo, a partir, da cobertura que a mídia oferece às campanhas.  

As campanhas são consideradas um processo dinâmico interrelacionado com os 

partidos, com os candidatos, com os consultores, comunicação e a mídia e os cidadãos. Essas 

interações são essenciais para determinar o rumo dos acontecimentos na cena eleitoral.  

Os candidatos precisam dos meios de comunicação social, pois o eleitorado espera que 

os meios de comunicação forneçam informações sobre a campanha e os candidatos. Desta 

forma, os candidatos sabem que a sua presença na mídia pode facilitar a transmissão da sua 

mensagem eleitoral e que isso chegue ao seu eleitor com credibilidade, de forma positiva e 

favorável.   

Conforme apresenta o Gráfico 23, os 27,0% dos entrevistados apontaram que 

“sempre” concedem entrevistas jornalísticas e 55,0%  “quase sempre”, pois a visibilidade 

mídiatica é importante no cenário político eleitoral; 18,00% referiram que não concedem 

entrevistas.    
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A visibilidade midiática dos candidatos consegue atingir um número maior de cidadãos 

repassando informações políticas para os eleitores em locais diferentes, sendo, portanto 

importante, para que determinado fato fique publicamente conhecido. Ou seja, conforme 

afirma Gomes (2004b, p.20): “Em tempos de política midiática, a comunicação de massa 

torna-se decisiva para o ingresso no círculo da representação política, a chegada no poder e 

muito importante para se continuar nele.”  

 Desta forma, os entrevistados também participam de eventos de forma habitual e 

permanente, conforme aponta o Gráfico 24, no qual observamos que 91,0% dos entrevistados 

“sempre” e “quase sempre” estão presentes publicamente nos eventos. E apenas 9,0% 

somente quando necessário, mas que também não deixa de se fazer visto, nos diversos 

eventos. Isto demonstra que consideram a visibilidade fundamental para mantê-los ativos e 

participativos no cenário político e eleitoral. 

 
Gráfico 23 – Entrevista Jornalística                    Gráfico 24 – Participação em Eventos               

  
Fonte: Elaborado pela autora                                         Fonte: Elaborado pela autora  
 

            
Neste contexto, constatamos que os sujeitos da pesquisa, consideram que o espaço 

político, que usa a tecnologia da informação, como estratégia de comunicação, acaba 

facilitando a interação com os eleitores, podendo aumentar as chances de resultados positivos 

em suas campanhas.  

A esfera de visibilidade pública atual é principalmente midiática, e com a chegada da 

internet, mudou a comunicação entre emissor, mensagem e receptor, considerando que o 

público, pode participar ativamente desse processo, conforme aborda Fellice ( 2008): 

Em nível comunicativo, a passagem das tecnologias analógicas para aquelas 
digitais comporta a alteração do processo de repasse das informações, 
alterando a direção dos fluxos comunicativos e, sobretudo, a posição e a 
identidade dos sujeitos integrantes […] a comunicação digital apresenta-se 
como um processo comunicativo em rede e interativo. Neste, a distinção 
entre emissor e receptor é substituída por uma interação de fluxos 
informativos entre o internauta e as redes, resultante de uma navegação 
única e individual que cria um reumático processo comunicativo entre 
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arquiteturas informativas, site, blog, comunidades virtuais, conteúdos e 
pessoas (FELLICE, 2008, p.45). 

 

No Brasil, pesquisadores investigam as relações entre internet e política, entre os quais 

podemos citar Alessandra Aldé, Clóvis Barros Filho, Marcelo Coutinho, Sérgio Amadeu 

Silveira, Sérgio Braga, Venício  de Lima, Vera Chaia, Vladimir Safatle. 

Alguns autores consideram que “a tecnologia de comunicação em rede tem como 

característica intrínseca, justamente, a pluralização das emissões, com consequências 

benéficas intrínsecas para a democracia”. (ALDÉ, ESCOBAR e CHAGAS apud CARDOSO 

e ANGELI, 2010). 

Em relação aos espaços públicos digitais, estes são usadas para discussões e tomadas 

de posições públicas, para expressar opiniões e posicionamentos sobre determinados 

acontecimentos, com uma liberdade editorial e independente, interagindo com os leitores, 

iniciando debates sobre temas da política e do político. 

Os parlamentares estaduais entrevistados afirmaram significativamente que a mídia 

eletrônica é um recurso político fundamental para as campanhas eleitorais; sendo que 91,0% 

responderam que “sempre” e “quase sempre” utilizam essa ferramenta digital para interagir 

com seus eleitores e com o público em geral.  Somente 9,0%, isto é, apenas um deputado, faz 

uso somente quando necessário desse recurso tecnológico, conforme pode ser observado no 

Gráfico 25. 

Gráfico 25 – Mídia Eletrônica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Os candidatos demonstram considerar que a comunicação passa a ter importância 

fundamental na divulgação dos acontecimentos, dos atores politicos, da política institucional, 

tornando-os visível a toda sociedade. 

A cena política, como parte do espaço público, depende de determinados meios, tipos 

de recursos, as instituições e os agentes do sistema da comunicação de massa, sem os quais 

não haveria acesso relevante ao eleitorado, que, por sua vez, possui o recurso fundamental 

para o campo político: o voto. 



104 

 

Portanto a mídia tem um importante papel na formação do espaço público, mas não é 

única fonte de informação. Como a comunicação é abrangente e detém diversos meios, deve-

se, portanto serem utilizados outros recursos para essa visibilidade pública e midiática, como 

o uso da ferramenta do marketing político, que foi considerada como importante ferramenta 

para 100% dos entrevistados, conforme mostra o Gráfico 26: 

 

Gráfico 26 – Importância do Marketing Político 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Elaborado pela autora 
 

Todos os entrevistados foram unânimes que o Marketing político é importante, e 

desses onze. 

O Marketing político foi apontado como 1ª (primeira) prioridade, para nove dos onze 

parlamentares entrevistados, representando 81,82%, conforme podemos observar no Gráfico 

27. 

 
Gráfico 27 – Prioridade do Marketing 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
 
Apresentaremos o que os estudiosos do assunto, falam do marketing político nas 

campanhas eleitorais.  Portanto, as campanhas podem ser definidas como uma série de 

eventos planejados para comunicar determinadas mensagens a uma ou várias audiências, com 
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o intuito de ganhar o apoio dessas audiências, podendo, por isso, serem iniciadas por uma 

série de atores, desde os comerciais aos políticos, consoante os objetivos e os contextos. 

Destaca-se nesta pesquisa a importância das campanhas eleitorais, que são momentos 

privilegiados de comunicação na vida política, e que visam mobilizar e convencer os eleitores.  

A propaganda eleitoral e o marketing político foram apontados como importantes 

instrumentos que fazem o elo do candidato com o eleitor, conforme podemos observar na fala:  

Eu diria que são fundamentais porque o marketing e a propaganda é a 
nossa forma de levar as sua ideias para a população, e existe um momento 
que a lei garante que você tem acesso a televisão que você possa colocar 
suas propostas na televisão e no rádio, esse é o horário eleitoral gratuito, 
agora se o candidato não tem o que dizer não serve, mas se tem o que dizer 
é fundamental, então você tem que ter um marketing, uma forma de chegar 
na população, você conquista o voto é pedindo, Matogrosso tem 1 milhão e 
700 mil eleitores, então você não tem chegar em 1 milhão e 700 mil eleitores 
e pedir o voto, então você tem que chegar e causar interesse na sociedade, 
para a sociedade prestar atenção em você, se não a população não presta 
atenção em você e não vai querer saber quem você é, não é porque você é 
candidato que a população vai prestar atenção no que você tem pra dizer, 
você tem que ter o que dizer, então o marketing é fundamental, [...] e sempre 
ajudei a fazer várias campanhas aqui no estado de Matogrosso, ajudei 
governadores, senadores a se elegerem através da minha experiência [..] 
então chegou um momento que tudo que eu aprendi fazendo para os outros 
eu coloquei a minha disposição, coloquei a minha experiência a meu serviço 
e deu certo. (E12DEP12) 

 

Identificamos que a experiência em campanhas eleitoral anteriores, foi referida como 

importante para o sucesso eleitoral.  

Estudiosos como Dayan e Katz (1992) denominam as campanhas eleitorais como um 

acontecimento programado, limitado no tempo e no espaço, que apresenta um grupo ou uma 

personalidade, tem uma significação dramática ou ritual e possui ainda uma força específica 

que nos obriga a olhar para esse acontecimento. 

Quando se estuda a campanha eleitoral na perspectiva da comunicação política, é 

primordial incluir determinados elementos e interpretar as suas interações, tais como: os 

sistemas políticos, os atores políticos, os canais de comunicação e o impacto da informação e 

das mensagens e informações políticas aos seus eleitores. 

Já que os eleitores, o receptor da mensagem e da informação política é o grande foco 

na campanha eleitoral, pois o objetivo dos candidatos é a obtenção do maior número possível 

de votos, para vencer as eleições.  

 A midiatização da sociedade contemporânea deve ser vista como um processo no qual 

se amplia e se aprofunda a importância econômica da mídia e sua extensão e seu alcance 
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territorial, fortalecendo seu papel de provocar mudanças nos padrões cognitivos e culturais 

(ALMEIDA, 2002, p. 31).  

Vale ressaltar o poder de influência da mídia, que passou a desempenhar certas 

funções que antes eram exclusividade das organizações políticas, como a divulgação a 

respeito das ações governamentais para o público. (DOMINGUES, 2007, p. 7).  

Na disputa eleitoral, o resultado final de todas essas mudanças é que o candidato 

precisa estar presente na mídia para que, conhecido, consiga os votos dos eleitores. Diante 

desse fato, o autor André Toretta (2003, p. 84), defende que a comunicação é essencial 

inclusive na gestão administrativa, pois a sociedade tem o direito de saber o que tem sido feito 

com o dinheiro  público.  

A imagem, construída ou já existente, poderá encontrar respaldo ou não no eleitorado, 

isso vai depender da estratégia de comunicação adotada, onde os apoios servem de reforço 

para a imagem do candidato e para gerar uma expectativa no eleitorado; e as propostas, assim 

como a imagem, podem ou não ser aceitas pelo eleitorado (ALMEIDA, 2008; FIGUEIREDO, 

2008). 

  O candidato age e o eleitor reage. Os pesquisadores Oliveira, Romão e Gadelha 

(2012, p. 177) afirmam que as ações de um candidato provocam ou não reações no eleitorado, 

e essas reações a certo candidato constroem fenômenos sociais. Portanto, nas campanhas 

eleitorais os candidatos buscam interagir com seus eleitores, surgindo um movimento nestes 

ambientes digitais, de forma mais espontânea, onde os cidadãos poderm analisar, opinar, 

repercutir o debate político. 

Segundo Lavareda (2009) cada político é ímpar no seu traço, personalidade, argúcia e 

visão do processo. 

As mídias encaminham as campanhas a novos parâmetros, incentivando a 

interatividade, o engajamento e a mobilização de acordo com a sociabilidade estabelecida por 

seus usuários. Portanto, existe uma potencialidade desse meio como elemento transformador 

das relações humanas, ampliando a participação popular, surgindo novos comportamentos. 

   Almeida (2002) menciona que o marketing foi uma necessidade para os mercados 

complexos da sociedade de consumo de massas, tornou-se necessário para a atuação política 

em eleitorados massivos, como os das atuais democracias liberais. 

Parecido com o marketing empresarial, o marketing político, precisa de um tipo de 

planejamento estratégico,  que é  o processo de analisar uma organização sob vários aspectos, 

definindo sua direção através de metas e planejamento, para atingir os objetivos propostos.  

Assim e a cena política, implanta e implementa a parte operacional, monitora ações e os 
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resultados, pois se necessário for, mudança de rumos, porque a espaço político e eleitoral não 

é estático e sim dinâmico.  Deve-se maximizar as chances do candidato, para que o resultado 

eleitoral torne-se positivo.  

No marketing empresarial, ou comercial o foco das ações é o consumidor ou grupos de 

consumidores. E para o marketing político o foco das ações é o eleitor ou bases eleitorais com 

interesses e propostas comuns. Portanto, o foco e o aspecto social  é relativamente o mesmo. 

As marcas surgiram como mecanismo usado pelos produtores de bens de 
consumo para manterem seus clientes.[…] A função dos partidos políticos é 
regular a competição política, como condição de obter resultados concretos; 
caso contrário, os movimentos desordenados da “massa” dificultariam a 
escolha de alternativas para a sociedade (CERVELLINI, 2000, p. 88). 
 

Aproximando esses dois universos o empresarial e o político os dois caminham na 

mesma direção, buscam encantar seus clientes e seus possíveis eleitores. Ainda segundo a 

autora: 

Para cumprir sua função básica de regular a competição no mundo político 
ou no mundo comercial, os partidos e as marcas agem para influenciar as 
escolhas individuais, procurando mantê-las ao máximo sob seu controle.[…] 
Assim, cada marca ou cada partido tem como meta conquistar consumidores 
ou eleitores de forma perene, ou fidelizá-los (CERVELLINI, 2000, p. 89). 

 

As mídias encaminham as campanhas a novos parâmetros, incentivando a 

interatividade, o engajamento e a mobilização de acordo com a sociabilidade estabelecida por 

seus usuários. Portanto, existe uma potencialidade desse meio como elemento transformador 

das relações humanas, ampliando a participação popular, surgindo novos comportamentos. 

    Surgem nos cenários eleitorais também as novas ferramentas tecnológicas no campo 

da comunicação, o marketing político e o marketing eleitoral. Baseada na ideia de diversos 

especialistas, Silva (2008) aponta que o conceito de marketing político é empregado como 

sinônimo de marketing eleitoral.  

Essas duas expressões que comungam o espaço político são distintas, porém, ambas 

compõe o papel midiático e visam promoção de indivíduos que desejam conquistar o maior 

número possível de eleitores para ocupar um cargo ou manter-se no poder.  

Diante desse espaço público, o marketing político destina-se à formação da imagem 

em longo prazo com o objetivo de projetar publicamente um indivíduo, mas essa projeção 

torna-se permanente quando se trata de ocupantes de cargos políticos que desejam sintonizar 

sua gestão administrativa com os desejos da população (SlLVA, 2008, p.16). 
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Destaca Almeida (2002) que o marketing político é tido como a utilização dos 

princípios do marketing na atividade política, seja ela de governos, partidos ou personalidades 

políticas, estado em imediato processo eleitoral ou não. 

Afirma Figueiredo (2000) define que: 

O marketing político é ium conjunto de técnicas e procedimentos cujo 
objetivo é avaliar, através de pesquisas qualitativas e qunatitativas os 
humores do eleitorado para, a partir daí, encontrar o melhor caminho para 
que o candidato  atinja a maior votação possível. A sequência é a seguinte: 
análise do clima de opinião, do quadro político e dos adversários, 
planejamento e realização de pesquisas, análise das pesquisas e elaboração 
da estratégia, com a definição dos melhores meios de comunicação para se 
atingir os fins desejáveis, e novas pesquisas para aferir a eficácia do caminho 
escolhido e, se necessário, corrigir os rumos anteriormente traçados 

(FIGUEIREDO, 2000, p.14). 

  
Aborda ainda a autora Silva (2008) assim define  que o marketing eleitoral  trata-se de 

um processo desenvolvido em curto prazo, cujo objeto é angariar votos para obter sucesso nas 

eleições.  

A utilização de ambas as expressões, a partir de uma sequência lógica estabelece a 

definição de estratégias a serem utilizadas na propaganda eleitoral então, é fundamental que 

se realize: 

(…) análise do clima de opinião, do quadro político e dos adversários; 
planejamento e realização das pesquisas; análise das pesquisas e elaboração 
da estratégia, com a definição dos meios de comunicação para atingir os fins 
desejáveis; e novas pesquisas para aferir a eficácia do caminho escolhido e, 
se necessário, corrigir os rumos anteriormente traçados (FIGUEIREDO, 
2000, p. 14). 

Pesquisas já apontam que, quanto maior a exposição do candidato ou agente político 

na esfera da visibilidade pública, especialmente na televisão, maiores as possibilidades de 

vantagem no pleito eleitoral. Faz-se necessário que a exposição da imagem seja positiva nos 

aspectos qualitativos e quantitativos para obter o sucesso almejado. 

É relevante que a publicidade acarreta uma grande visibilidade pública aos atores 

políticos, além de manter a interação com os eleitores, prestam contas à sociedade na atuação 

dos seus mandatos e oportunizam o julgamento das suas ações no período eleitoral. 

Portanto a comunicação e a mídia são importantes e eventualmente poderosas durante 

uma campanha eleitoral, não porque têm a capacidade de mudar de forma direta os votos num 

partido ou no candidato, mas porque uma simples notícia pode chamar a atenção para um 

candidato, ou para um aspecto particular da campanha e, dessa forma, permitir uma 
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reformulação da atitude do eleitor, influenciar a sua percepção sobre o ambiente da campanha, 

ou sobre a mensagem ou a imagem de um candidato. 

A dinâmica de uma campanha eleitoral deve ser vista como um processo social, onde 

candidato e eleitor  interagem a todo momento, pois o competidor apresenta sua imagem, suas 

qualidades, seu passado, sua visão de futuro, seus apoios e suas propostas para o eleitor, que 

por sua vez atribuirá um voto de confiança a esses parlamentares estaduais. 
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5.0 CONSIDERAÇÕES  

 
Neste estudo, através da percepção dos sujeitos da pesquisa associados a aspectos 

informais, identificamos que existe um forte elemento regional nas articulações e formação 

dos arranjos políticos partidários nas disputas pelo legislativo estadual. E, na intenção de 

identificar as principais ferramentas do voto para as disputas proporcionais em Mato Grosso, 

dos Deputados Estaduais, no ano de 2010, as principais ferramentas identificadas como 

fundamentais e que influenciam para o sucesso eleitoral foram: os apoios políticos do 

Governador e de Prefeitos; o apoio de lideranças locais e regionais; as estratégias eleitorais; a 

conjuntura política; o marketing eleitoral; e os recursos financeiros. 

 Compreendemos que o Estado de Mato Grosso foi formado por migrantes oriundos 

das colonizadoras públicas e privadas das diversas localidades do Brasil, o que o tornou um 

estado de diversas tradições, cujos deputados estaduais entrevistados, em sua maioria, não 

nasceram no próprio Estado, más já estabeleceram raízes sociais e econômicas e o poder de 

atuação política dentro dele. 

Algumas das principais características sociais e políticas dos Deputados Estaduais 

entrevistados foram a predominância do sexo masculino, que se contrapõem ainda com a 

baixa representatividade feminina de apenas 02 (duas) parlamentares, na qual detectamos uma 

estreita ligação com as heranças políticas de seus parceiros e familiares.  

A faixa etária dos deputados concentra-se entre 36 a 50 anos de idade, havendo porém 

parlamentares com a idade acima de 50 anos de vida. O tempo de vida pública é de oito anos, 

existindo alguns com dezoito e outros com mais de trinta anos de trajetória pública e 

majoritariamente possuem de dois a três mandatos de carreira política no legislativo estadual, 

demonstrando um alicerce no capital político. 

A escolaridade na ALMT é consideravelmente alta, onde apenas um dos deputados 

ainda esta cursando o ensino superior e os demais já cursaram, existindo um parlamentar 

Mestre, o que nos apresenta um cenário, pelo menos teórico, que representa haver preparo 

intelectual, acima da média da população do estado. 

As atividades profissionais dos deputados estaduais de Mato Grosso estão 

concentradas na área do Direito, seguida da Medicina e da área da comunicação, profissões 

consideradas comuns, em boa parte dos parlamentos estaduais brasileiro. 

Quanto à trajetória política, os parlamentares entrevistados, demonstram ter 

experiência, principalmente no legislativo e alguns no poder executivo municipal. Há uma 



111 

 

boa proporção de parlamentares com mais de dois mandatos consecutivos na ALMT, 

indicando um bom capital político, elemento importante a ser considerado dentro da disputa 

eleitoral legislativa. 

Parte dos parlamentares entrevistados já atuou junto ao poder executivo, como Prefeito 

de algum município do estado de Mato Grosso, que por sua vez indica um vínculo forte com 

seus municípios, e ao se candidatarem ao cargo de Deputado Estadual, demonstram sua força 

política municipalista ou ainda manteram-se em evidência para a sua base eleitoral. Possuem 

uma vida política repleta de passagens pela administração pública e ainda em outros pleitos 

eleitorais. A sua carreira política reafirma a importância dos espaços locais como mecanismo 

de crescimento eleitoral.  

Ocorre certa tendência dos parlamentares da ALMT, em disputar a reeleição ou, então, 

consolidar espaços na administração pública, como vaga no Tribunal de Contas do Estado 

(TCE-MT), ou ainda disputar as eleições para a Câmara Federal ou ao Senado. Também 

constitui área de interesse a disputa pela Prefeitura Municipal, considerado bastante comum 

essas aspirações no cenário político regional. 

Este aspecto nos mostra que alguém que vive da política e como homem político, 

acaba de certa forma adquirindo uma capacidade e estoque de capital social e habilidades 

políticas, onde, muitas vezes o sucesso do parlamentar depende dessa habilidade do 

candidato, de cultivar suas reservas eleitorais, mobilizando-as a seu favor quando necessário e 

limitando, algumas vezes, a interferência da liderança partidária. Percebemos ainda que o 

político profissional pode apresentar uma inclinação vocacional, que o torna atrativamente 

capaz de transitar pelo espaço político.  

Quanto à reeleição, verificamos que as chances aumentaram para os deputados 

estaduais entrevistados, quando estes apresentavam bons resultados oriundos dos serviços 

prestados à sociedade, destacando-se para estes casos a utilização do marketing político e 

eleitoral e o fortalecimento da relação com seus líderes e eleitores.  

As escolhas de carreira política no Brasil e no estado de Mato Grosso são fortemente 

orientadas pelos custos eleitorais de encarar eleições mais difíceis de vencer. No Estado de 

Mato Grosso, averiguamos que na dinâmica das coligações partidárias nas disputas eleitorais, 

tanto no executivo, quanto no legislativo, tendem habitualmente para grandes composições 

partidárias.  

Nas eleições de 2010, os partidos de maior representação no espaço eleitoral de Mato 

Grosso, tanto nas eleições majoritárias e como nas proporcionais foram: o PR/PPS, PMDB, 
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PFL/DEM, PDT, PSDB, PPB/PP, PSB, PT e o novo PSD, sendo que esses partidos também 

são os mais reconhecidos nacionalmente.  

O cenário político estadual demonstra que os arranjos regionais são considerados mais 

importantes que os partidários, o que sempre existiu em Mato Grosso. Esses fatores e os 

elementos regionais particularizaram a cultura política estadual. Registramos ainda que, após 

1990, a maioria desses municípios nasceu do processo de colonização privada e pública e, 

percebemos que a representação dos parlamentares estaduais, está interligada aos setores 

dominantes da economia e da política tradicional do estado. 

A relação candidato e eleitor, no espaço político do Mato Grosso, traçam um caminho 

que dependem de um conjunto de fatores complexos sendo analisados pelas ações do passado 

e o planejamento dos benefícios do futuro, que podem interferir no depósito do voto nas 

urnas.  

Os parlamentares entrevistados demonstraram que o apoio dos prefeitos não é 

considerado como determinante para o sucesso eleitoral, pois o poder executivo municipal 

tende a apoiar simultaneamente vários candidatos ao cargo de deputados estaduais durante o 

período eleitoral, sendo que, a grande maioria dos entrevistados se elegeu sem receber o 

referido apoio municipal. 

De forma unânime, os parlamentares consideram que os candidatos precisam de 

líderes, de parceiros, de colaboradores, de verdadeiros operadores de campo, considerados 

como líderes locais, profissionais da política operacional, pois esses apoiadores consistentes 

representam a espinha dorsal de uma campanha eleitoral estadual. Sendo assim, consideramos 

que a dinâmica política local deve ser estudada de forma específica e autônoma, em relação 

aos interesses do governo, dos líderes locais, da população, do mercado privado e, não 

devemos desconsiderar as formações de grupos políticos, a atuação individual do parlamentar, 

o apoio político e partidário e a sustentação de grupos no poder, utilizados como estratégias 

de sobrevivência política. 

O papel das lideranças foi apontado como fundamental na vitória do pleito eleitoral, 

que coadunam com os serviços prestados pelos parlamentares à sociedade mato-grossense. 

Ficou-nos evidente que o apoio dos líderes políticos e líderes locais, com perfil de origem 

eleitoral bastante regionalizado, vinculados aos sindicatos rurais, demais sindicatos e 

entidades de classes, associações nas diversas áreas e segmentos, movimento sociais, e 

empresariado local, todos esses setores, pavimentam a base de apoio dos legisladores 

estaduais. 
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Os parlamentares apontaram que as trocas de informações com os municípios, são 

fundamentais e aumentam sua participação política, transformando a realidade local, atuando 

ativamente na base eleitoral, ampliando assim as chances de majorar seus votos e a vitória 

eleitoral, sendo que, a baixa identidade partidária e a independência dos candidatos durante as 

eleições geram condições favoráveis ao personalismo na ação parlamentar e a concentração 

de esforços para uma representação regional, o que pode significar a maximização de ganhos 

no pleito eletivo. 

Em relação aos recursos financeiros efetivamente gastos, estes são dilemas de difícil 

resolução, nos quais possíveis pistas podem ser encontradas na análise dos benefícios e 

limites oferecidos pelo conjunto de regras que regem tanto a forma de alocação e distribuição 

de poder na arena eleitoral, bem como as instituições que regem o processo decisório dentro 

da arena legislativa. 

De acordo com algumas conversas informais, alguns grupos podem comprar acesso e 

não especificamente um voto em uma determinada questão, como por exemplo, quando 

investem nas campanhas eleitorais, determinados grupos específicos, muitas vezes não exige 

recursos financeiros envolvidos, porém pode exigir prestação de serviços a médio e longo 

prazo.  

Embora não apresentem recursos financeiros envolvidos, existe o retorno e a troca de 

apoios pelos votos, como por exemplo, empresas com benefícios e incentivos fiscais no 

estado de Mato Grosso e renúncia de receita tributária. 

A expansão dos benefícios fiscais em Mato Grosso tem evoluído a um ritmo maior que 

os gastos com educação, saúde, segurança e que o crescimento do PIB estadual. As decisões 

acerca das políticas públicas cabem à cidadania, que as define por meio de seus representantes 

eleitos, nos Poderes Executivo e Legislativo. 

Considerando que em Mato Grosso o clientelismo sempre foi uma forma de 

particularismo político, isto é, de distribuição de recursos públicos a grupos específicos, com 

repartição dos custos correspondentes por toda a população, outros observadores acreditam 

em uma política voltada para o mercado eleitoral, destacando a solidariedade social, com a 

maximização dos resultados também por parte do eleitor, que desenvolve uma espécie de 

tolerância para com a amoralidade, devido a torna-se comum e corriqueiro. Ainda na 

percepção de alguns estudiosos, os parlamentares estaduais desfrutam de interesses públicos, 

privados e da máquina pública, se misturando e dando certa legitimidade, convencendo  

assim, que os interesses particulares são públicos. 
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As campanhas eleitorais, momentos especiais e cruciais para as democracias, quando 

os eleitores escolhem entre os candidatos e os seus programas políticos, foram consideradas 

relevantes no processo dinâmico entre os partidos, os candidatos e os seus consultores, a 

comunicação, a mídia e os cidadãos. As interações entre eles são essenciais para determinar o 

curso dos acontecimentos. 

Os deputados entrevistados elegeram o marketing eleitoral e a comunicação política 

como fundamentais e relevante para a disputa eleitoral estadual e em seguida o dinheiro, pois 

eles necessitam dos meios de comunicação social e sabem que o eleitorado espera que os 

jornais, a televisão, a rádio e as redes sociais lhes forneçam informações sobre a campanha e 

os candidatos. Abordaram que ocorre uma diferenciação entre os candidatos concorrentes e o 

os instrumentos utilizados no marketing eleitoral, sendo este último identificado como uma 

das principais ferramentas que influencia o sucesso eleitoral.  

Ficou evidente que os meios de comunicação têm a função de trazer as informações da 

esfera do poder ao conhecimento do homem comum e de levar as demandas do homem 

comum até as esferas decisórias. Desta forma, a imprensa tem grande relevância para o 

processo eleitoral.  

Ao analisar a dinâmica do processo eleitoral em Mato Grosso, identificamos que não 

se deve desprezar a conjuntura política, pois, através dela, torna-se possível identificar o papel 

dos atores, para melhor compreensão dos contextos sociais, políticos e dos resultados 

eleitorais. Neste tocante, pudemos identificar que o processo de reforma do Estado de Mato 

Grosso, fortemente reiniciado a partir dos anos 1990, alterou profundamente a composição 

das elites econômicas e políticas regionais. Novos atores políticos e beneficiários do espaço 

público assumiram o controle do Estado e de suas políticas públicas, substituindo as antigas 

lideranças. 

Na percepção dos deputados, o apoio do governador é importante, porém não foi 

detectado como fundamental, sendo identificado que, no estado de Mato Grosso, a capacidade 

de coordenação, a força política centralizadora e agregadora, que organiza uma ação coletiva, 

surge dos parlamentares estaduais, capazes de pressionar o poder executivo. Isso nos permite 

refletir que talvez falte ao executivo desenvolver esta habilidade inversa, pois atualmente o 

apoio dos deputados demonstra-se relevante para o poder executivo estadual, demonstrado 

nos arranjos políticos, nas aprovações dos projetos de lei, nas grandes e poderosas coligações 

partidárias, sem contabilizar as regras informais, o espaço institucional e a dimensão dos 

diversos recursos que cada ator político detém, sendo estes, elementos a serem considerados 

no equilíbrio do jogo político local. 
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A pesquisa apontou que em Mato Grosso, os deputados dominam a agenda política, 

independente do alinhamento deste com o poder executivo estadual, e a formação de 

importantes alianças regionais com forte articulação política, também explicando daí o 

sucesso eleitoral. É bastante visível que as lideranças locais e regionais são muito influente na 

comunidade que esta inserida, demonstrando assim as habilidades e o poder dos 

parlamentares estaduais. 

Os deputados estaduais reeleitos resgataram suas trajetórias e carreiras políticas no 

estado, enfatizando suas experiências, capital político, prestígio e poder, contexto bastante 

favorável para a reeleição.  

A Mídia eletrônica e as redes sociais foram consideradas recursos políticos 

fundamentais para as campanhas eleitorais que são utilizadas habitualmente como ferramentas 

digitais e tecnológicas para interagir com os eleitores, com o público em geral e com a 

sociedade.  

O marketing político foi apontado como uma grande ferramenta utilizada pelos 

parlamentares para alcançarem visibilidade pública e uma repercussão positiva de sua imagem 

no cenário político, tendo as campanhas eleitorais um papel fundamental para a divulgação 

dos candidatos. Para os candidatados que disputam eleições proporcionais, foi apontado que o 

trabalho de marketing político deve ser feito antecipadamente às eleições, pois é através dele 

que é feito o trabalho de construção de imagem, de identificação de oportunidades e de 

estratégia de ação.  

Hoje, com a comunicação social em tempo real, fornecida pelos meios de comuniação, 

pelas redes sociais e pelos recursos tecnológicos, como a mídia, internet e até mesmo pelo 

celular, as informações políticas e a visibilidade pública, através da construção da imagem 

púbica, agregados a um conjunto de requisitos biográficos, como vida familiar, finanças, 

relações sociais, um currículo político e suas realizações na trajetória pública, pode aumentar 

e contribuir para o sucesso eleitoral.  

Portanto, as ações dos políticos afetam as chances da permanência no poder e a 

possibilidade de reeleição interfere nas ações desses políticos cujas chances de reeleição 

aumentam quando existe uma ampla divulgação dos bons resultados de um trabalho, 

fortalecendo a função do marketing politico e a sua ligação com ações eleitorais.  

Esta pesquisa ampliou nosso conhecimento sobre assembléias estaduais, tema que 

ainda é insuficiente na Ciência Política, sendo que, no que tange o estudo das instituições 

representativas locais brasileiras, alguns elementos aqui tratados como dominância, sucesso, 
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conteúdo dos projetos, vetos, demonstraram alguns elementos que visualizam a dinâmica 

legislativa estadual como sendo um pouco mais complexa daquela inicialmente imaginada.  

Concluímos que as ferramentas do voto proporcional são relevantes, porém não existe 

uma receita determinante e acabada para o sucesso eleitoral. No entanto, caso não se utilize 

desses importantes elementos e instrumentos, poderá ser esta ação uma receita para perder nas 

disputas eleitorais. 

A análise das ferramentas das eleições proporcionais, na percepção dos deputados 

estaduais, apresentou ainda alguns resultados inconsistentes para explicar o complexo cenário 

eleitoral existente. Portanto, consideramos que a pesquisa continuará sendo um passo 

necessário, embora não suficiente, para confirmar os instrumentos e ferramentas do voto para 

o sucesso eleitoral em um sistema proporcional com lista aberta. Sendo assim, acreditamos ter 

cumprido o objetivo deste estudo e, apesar das suas limitações, nos deparamos com algumas 

pistas que ainda precisam ser investigadas para entender as regras formais e informais e as 

ferramentas utilizadas nesta conexão eleitoral, quanto à busca da compreensão da influencia 

dos recursos financeiros no sucesso eleitoral estadual, pois a campanha proporcional é cara 

por natureza, e ainda investigar a compreensão das ferramentas do voto nas disputas 

proporcionais, na percepção dos eleitores no estado do Mato Grosso, podendo ser esta uma 

nova agenda de pesquisa. 
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7.0 APÊNDICES 
 

Apêndice A 
 
Em busca das ferramentas do voto nas disputas proporcionais em Mato Grosso, na percepção 

dos Deputados Estaduais. 
 

INSTRUMENTO DE COLETA-APLICAÇÃO: DEPUTADOS ESTADUAIS DE MATO 
GROSSO 
 

Estamos realizando uma pesquisa de Mestrado em Ciência Política pela UFPE/IFMT.  

Solicitamos a atenção de V. Excelência no sentido de responder as perguntas que constam 

neste documento. Suas informações são de extrema importância para a evolução do 

conhecimento científico na área. Asseguramos que os questionários serão tratados de forma 

agregada não permitindo a identificação de nenhum político. Desde já agradecemos a sua 

participação. 

 
I Parte – Questionário 
 
PERFIL DO DEPUTADO 
01) Sexo   1. ( ) Masculino 2. ( ) Feminino 
 
02) Idade 1.(  ) 21 –35anos    2.(  )   36 – 50 anos     3.( ) Acima de 50 anos 
 
03) Partido_____________ 
 
04) Quanto tempo de vida pública ( carreira política) Vossa Excelência possui? 
1 ( ) Até 4 anos 2 ( ) Entre 5 e 7 anos 3 ( ) Acima de 8 anos 
4 ( ) Outro _________ 
 
05) Quantos Mandatos Vossa Excelência possui na Assembléia Legislativa de MT? 
1 ( ) Um 2 ( ) Dois 3 (  ) Três 4 ( ) Mais de três mandatos 
 
06) Caso Vossa Excelência já tenha exercido um outro Mandato que não o(a) de Deputado(a) 
Estadual, favor marcar logo abaixo. 
 
1 ( ) Deputado (a) Federal 2 ( ) Vereador(a) 3 ( ) Prefeito(a) 
4 ( ) Senador 5 ( ) Governador(a) 
 
07) Grau de Instrução 
1 ( ) Fundamental Completo 
2 ( ) Fundamental Incompleto 
3 ( ) Médio Completo 
4 ( ) Médio Incompleto 
5 ( ) Superior completo 
6 ( ) Superior Incompleto 
7 ( ) Pós-Graduação Completa 
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8 ( ) Pós-Graduação Incompleta 
9 ( ) Outro _________________ 
 
 
08) De quanto é composta sua equipe de assessores na AL? 
1 ( ) Entre 1 e 5 assessores 2 ( ) Entre 6 e 10 assessores  
3(  ) Acima de 10 Assessores 
 
 
INSTRUMENTOS DE MARKETING- 
 
1 OS INSTRUMENTOS DE MARKETING ELEITORAL 
 
1.Vossa excelência , para as questões abaixo, favor assinalar a que é uma prática para o(a) 
Sr (a) durante a campanha eleitoral: 
 
1.1 Para definir sua ação eleitoral…(Favor assinalar as três principais) 
 
1 ( ) Recebe sugestões dos eleitores visando adequar suas propostas às suas necessidades 
 
2 ( ) Procura informações a respeito dos outros candidatos concorrentes 
 
3 ( ) Baseia-se nas necessidade e desejos da população 
 
4 ( ) Baseia-se numa análise da conjuntura política, econômica e social do estado e do país 
 
5 ( ) Baseia-se em sua experiência política e no que lhe convém. 
 
6 ( ) Outros: ________________________________________ 
 
1.2) Para diferenciar-se dos candidatos concorrentes Vossa Excelência… (Favor assinalar 
as duas principais) 
1 (  ) Procura desenvolver uma marca específica junto aos eleitores 
2 ( ) Apresenta o desempenho político durante a sua estada na AL (caso tenha sido já 
deputado(a)) 
3 (  ) Mostra os benefícios alcançados para a comunidade 
4 ( ) Cria um mecanismo de comunicação que mantém seu nome sempre em evidência nos 
meios de comunicação. 
5 ( ) Outros: ___________ 
 
1.3) Para definir a imagem percebida pela sociedade de forma diferenciada e positiva, 
Vossa Excelência…Com que freqüência Vossa Senhoria Utilizou os Instrumentos abaixo 
relacionados na última campanha eleitoral. 
 
(Sempre =5; Quase Sempre =: 4 ; Quando Necessário =3 ; Raramente= 2; Nunca = 1) 
 
2. ITEM – ESTRATÉGIAS ELEITORAIS  
 
2.1 Propaganda em Jornais e outras correspondências 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo foi: 
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1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário   3 ( ) Nunca pensou sobre o assunto    
4 (  ) Outros 
 
2.2 Orientador de rua (ação direta) 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo foi: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário  3 ( ) Nunca pensou sobre o assunto  
 4 (    ) Outros 
 
2.3 Mídia Eletrônica: Internet, Blog, Twitter e demais redes sociais 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo foi: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o assunto  
4 ( ) Outros 
 
2.4 Contatos por telefone (Telemarketing Ativo) 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo foi: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o 
assunto 4 ( ) Outros 
 
2.5 Reuniões Planejadas 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo foi: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o 
assunto 4 ( ) Outros 
 
2.6 Reuniões comunitárias ( demais formadores de opinião) 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo foi: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o assunto  
4 ( ) Outros 
 
2.7 Meios de divulgação estratégicos e pessoais (boca a boca, amigos etc) 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo é: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o assunto  
4 ( ) Outros 
 
2.8 Entrevistas com jornalistas em rádios, TV e jornais 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo foi: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o assunto 
4 ( ) Outros 
 
2.9 Participação em eventos 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo foi: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o assunto  
4 ( ) Outros 
 
2.10 Utilização de pesquisas eleitoriais 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo foi: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o assunto  
4 ( ) Outros 
 
2.11 Mantém cadastro atualizado de eleitores 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo é: 
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1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o 
assunto 4 ( ) Outros 
 
2.12 Mantém cadastro atualizado de políticos parceiros 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo é: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o assunto  
4 ( ) Outros 
 
2.13 Troca informações com os municípios estratégicos sobre CC 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo é: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o assunto  
4 ( ) Outros 
 
2.14 Monitoramento dos candidatos concorrentes no período eleitoral 1 2 3 4 5 
Se o número marcado for 1, o motivo é: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o assunto  
4 ( ) Outros 
 
2.15 Visitas programadas aos municípios chaves durante períodos não eleitorais 
1 2 3 4 5 
 
Se o número marcado for 1, o motivo é: 
1 ( ) Falta recursos 2 ( ) Não achou necessário 3 ( ) Nunca pensou sobre o assunto   
4 ( ) Outros 
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Apêndice B 
 

Em busca das ferramentas do voto nas disputas proporcionais em Mato Grosso, na 
percepção dos Deputados Estaduais. 

 
INSTRUMENTO DE COLETA-APLICAÇÃO: DEPUTADOS ESTADUAIS DE MATO 
GROSSO 
 
Estamos realizando uma pesquisa de Mestrado em Ciência Política pela UFPE/IFMT.  
Solicitamos a atenção de V. Excelência no sentido de responder as perguntas que constam 
neste documento. Suas informações são de extrema importância para a evolução do 
conhecimento científico na área. Asseguramos que os questionários serão tratados de forma 
agregada não permitindo a identificação de nenhum político. Desde já agradecemos a sua 
participação. 
 

1) Em sua opinião, em que contribuiu para a sua vitória? 
2) A Conjuntura política propiciou – Governador Eleito - contribui para o seu sucesso 

eleitoral?  
3) O Apoio dos Prefeitos?  Contribui para o seu sucesso eleitoral?  
4) E o Apoio das lideranças?  E quais são essas lideranças? 
5) Quais segmentos estas lideranças pertencem? 
6) Como o Senhor  ( V. Excelência)  conquistou essas lideranças? 

Discurso, Propostas, recurso financeiro (dinheiro). 
7) Como o Sr. ( V. Excelência)  conquistou os Prefeitos? 

Discurso, Propostas, recurso financeiro (dinheiro), obras. 
8) O candidato a governador lhe ajudou  de alguma forma?  
9) E os gastos? Quando custou sua campanha? 
10)  Em sua opinião o dinheiro pesa na consquista do mandato? 
11)  E a comunicação? Marketing Político, Publicidade são peças importantes de 

campanha? 
 
Muito obrigada pela sua atenção! 
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Apêndice C 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), do Projeto de 

Pesquisa sob o título Em busca das ferramentas do voto nas disputas proporcionais em 

Mato Grosso, na percepção dos Deputados Estaduais.  Meu nome é DEJENANA KEILA 

OLIVEIRA CAMPOS, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é Ciência 

Polícia (UFPE/IFMT). Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Descrever resumidamente em 

linguagem acessível a justificativa, os objetivos, a relevância/importância da pesquisa, os 

procedimentos que serão utilizados, qual o caminho a ser percorrido; Especificar: 

desconforto e riscos possíveis e os benefícios decorrentes da participação da pesquisa; Forma 

de acompanhamento; Garantir sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos 

dados confidenciais envolvidos na pesquisa, pautados na Ética aplicada a pesquisa. 

Apresentar a garantia expressa de liberdade do sujeito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu 

cuidado; Do uso de áudio. 
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Apêndice D 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu, ________________________________________, RG /CPF ____________________, 

abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo, como sujeito. Fui devidamente 

informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador (a) ________________________________ 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade  

Local e data __________,____ de _________ de 20 __. 

 
 

_____________________________ 
Assinatura do pesquisado  

 

 

Eu, __________________________________ obtive de forma voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido do sujeito da pesquisa ou representante legal para a participação da 

pesquisa.  

 

__________________________________ 
        Assinatura do pesquisador responsável  

 
 
 




