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RESUMO
Recorrentemente discute-se a relevância das bases eleitorais sobre o comportamento dos
parlamentares. A partir de dados sobre a concentração territorial de votos este trabalho analisa a
evolução do localismo entre os deputados federais no período de 1994 a 2014 e testa a hipótese de
que este modo de representação perdeu espaço na Câmara dos Deputados. Além disso, analisa a
atividade legislativa dos deputados federais na 54ª Legislatura, de 2011 a 2014, a fim de entender
se parlamentares localistas se envolvem menos que os demais na produção de políticas públicas.
As evidências econométricas permitem sustentar, com razoável segurança, que o localismo
diminuiu na Câmara dos Deputados. No entanto, embora haja fortes evidências de que deputados
localistas se envolvem menos com a produção de políticas públicas, são necessárias mais
investigações.
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ABSTRACT
The influence of electoral bases on deputies’ behavior is a recurrent discussion. Using data about
geographical concentration of votes this work analyses the evolution of localism among federal
deputies’ between 1994 to 2014 and test the hypothesis that representation profile lose relevance
in the Câmara dos Deputados. Furthermore, it analyses the legislative activity of federal deputies
in the 54ª Chamber (2011-2014) to evaluate if localist deputies engage less than their counterparts
in public policy formulation. The econometric evidence allows to sustain that localism has
decreased in Câmara dos Deputados. Conversely, although there are strong evidences that localist
deputies engage less in the production of public policy, more investigations are needed.
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INTRODUÇÃO
A ideia de democracia está intimamente relacionada ao conceito de representação. Em uma

democracia ideal, o governo é eleito pelos cidadãos e deve produzir políticas que os beneficiem.
Entre o conceito normativo de governo democrático e a realidade, porém, há uma miríade de fatores
que afetam os beneficiários das políticas públicas.
Segundo modelos de representação partidário-programático (DOWNS, 1957; LIPSET e
ROKKAN, 1967), a produção de políticas públicas seria resultado da atuação estratégica de
partidos, formuladores de pacotes de políticas públicas, e de eleitores, responsáveis por avaliar e
recompensar a atuação partidária. A partir dessa perspectiva, a política pública seria, em última
instância, determinada pela preferência do eleitor mediano. Por outro lado, modelos de
representação clientelista preveem outro modo de funcionamento para o sistema político
(KITSCHELT e WILKINSON, 2007). De acordo com eles, os recursos estatais são direcionados
para beneficiar exclusivamente os apoiadores eleitorais dos políticos (e.g. um setor econômico,
uma classe de pessoas ou os membros de uma localidade).
No Brasil, são recorrentes as discussões sobre a prevalência e os efeitos do localismo, uma
forma de representação política baseada na promoção de interesses de grupos locais. De acordo
com parte da literatura (AMES, 1995a; MAINWARING, 1990), o sistema político brasileiro
incentiva o personalismo eleitoral e o particularismo legislativo o que acaba por privilegiar as bases
locais e por comprometer a produção de políticas públicas de caráter nacional. Nessa linha,
atividades como a apresentação de emendas ao orçamento teriam grande relevância na rotina dos
parlamentares e seriam consequência de um sistema eleitoral que, ao fortalecer os laços pessoais
entre políticos e eleitores, incentiva o atendimento de demandas específicas, localistas.
Em outra frente, estudiosos apontam que o funcionamento do sistema político nacional é
fortemente influenciado por aspectos partidários com espaço bastante reduzido para atuação do
personalismo e do particularismo (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2002). Assim, argumentam que a
eleição de deputados federais depende, em grande medida, do desempenho do partido. As emendas
orçamentárias, por sua vez, seriam mais uma demonstração da força que da fraqueza dos partidos.
Nesse sentido, demonstram que o Congresso opta por alterar apenas parte diminuta do orçamento,
ainda que possa fazê-lo sobre parcela bem maior.

Neste trabalho pretende-se contribuir com a discussão em dois pontos. Primeiramente,
avalia-se a evolução do localismo entre os deputados federais. O objetivo é esclarecer se o
localismo perdeu espaço como modo de representação política na Câmara dos Deputados. Além
disso, analisa-se a atividade legislativa dos deputados a fim de entender se parlamentares localistas
se envolvem menos que os demais na produção de políticas públicas.
No período recente – que em boa medida coincide com o período pós-redemocratização –
ocorreram importantes mudanças socioeconômicas que podem ter contribuído para a queda da
demanda de benefícios clientelistas. Nesse sentido, o controle da inflação e do gasto público, a
redução de desigualdades, o aumento do mercado de trabalho formal, a federalização do gasto
social são algumas das causas que, possivelmente, teriam tornado parte da população menos
propensa a se engajar em relações clientelistas e, com isso, reduzido a incidência de representações
localistas. No entanto, ao que se saiba, com exceção de Avelino et al. (2016), não há estudo que
tenha se dedicado a investigar a evolução do localismo. Inova em relação ao anterior pois se insere
controles na análise da queda.
Já a investigação sobre atividade legislativa dos deputados federais visa destacar o papel
dos parlamentares na produção de políticas públicas. Há muito, o foco de estudo sobre o
comportamento parlamentar tem sido a atuação dos deputados na aprovação de emendas
orçamentárias e nas votações em plenário, especialmente de matérias de iniciativa governamental.
Em um contexto de grande dominância do Executivo, a pesquisa sobre a atuação dos parlamentares
na produção de políticas públicas não se mostrava muito promissora. No entanto, como aponta
Almeida (2016), ao longo dos anos 2000 observam-se transformações importantes nesse cenário:
houve crescimento absoluto e relativo da produção legislativa de origem parlamentar e crescimento
da participação das comissões permanentes no processo decisório. Ainda assim, com exceção de
poucos trabalhos como os de Carvalho (2003) e Amorim Neto e Santos (2003), pouco se investigou
sobre a atividade legislativa dos parlamentares.
A partir de testes econométricos realizados com dados eleitorais, produzidos por Avelino
et al. (2016), as evidências empíricas encontradas no presente trabalho, argumenta-se, suportam
com razoável segurança a hipótese de que o localismo na Câmara dos Deputados declinou entre os
anos de 1994 e 2014. No mesmo sentido, mas com importantes limitações, há evidências
econométricas de que o grau de localismo dos deputados está relacionado a menor atividade
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legislativa na 54ª Legislatura da Câmara dos Deputados. Não obstante, os testes corroboram, em
boa medida, a influência de aspectos partidários sobre a produção de políticas públicas.
Além desta introdução, o trabalho está organizado da seguinte maneira. O primeiro capítulo
apresenta e discute a literatura sobre os incentivos e as consequências do localismo de acordo com
a literatura internacional e brasileira, bem como os trabalhos que contestam a prevalência do
localismo no Brasil, e, ao final, deriva as hipóteses de trabalho. O segundo capítulo é dedicado a
testar as hipóteses de que houve declínio do localismo na Câmara dos Deputados, principalmente
entre os deputados da região Nordeste, e de que os deputados localistas tiveram menor atividade
legislativa durante a 54º Legislatura em comparação aos demais. Por fim, apresenta-se uma breve
conclusão com os principais achados da pesquisa.
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTOS DO LOCALISMO
O objetivo deste capítulo é discutir a literatura sobre o localismo e apresentar os
elementos teóricos e empíricos que justificam as suspeitas sobre o declínio e a influência do
localismo sobre a atuação legislativa dos parlamentares.
O localismo, ou pork-barrel politics, é tema recorrente nos estudos legislativo e nos
trabalhos sobre representação política, tanto no Brasil quanto no exterior. Grosso modo, a ideia de
representação localista significa que um político é eleito por uma certa localidade – um município
ou uma região circunscrita - para representá-la numa arena política mais ampla – o Estado ou o
Congresso - e lá atua de modo defender os interesses de sua base territorial. Por meio deste tipo de
representação, a tarefa do político seria buscar benefícios para sua localidade, bring the bacon
home, na expressão inglesa.
O debate se encaixa em um contexto mais amplo a respeito dos vínculos que unem
cidadãos e a elite política, dado que em um sistema democrático espera-se que políticos prestem
contas e se adaptem aos interesses de seus eleitores (KITSCHELT, 2000). O tema tem relevância
tanto para a teoria política normativa quanto para a teoria política positiva. Enquanto a primeira
discute a justificação e a conveniência de diferentes tipos de vinculação, a última se preocupa em
determinar as condicionantes empíricas que levam a tal e qual tipos de vínculos eleitorais e quais
as consequências disso para o funcionamento do sistema político.
Segundo KITSCHELT e WILKINSON (2007, p. 2), a literatura da ciência política seria
dominada pelo modelo do “governo partidário responsivo” (DOWNS, 1957; LIPSET e ROKKAN,
1967), que vê a política como o resultado da interação entre representados (principals, e.g.
cidadãos, eleitores) e representantes (agents, e.g. partidos políticos). Os eleitores escolheriam os
partidos que oferecessem uma cesta ou pacote de políticas públicas mais próximas de suas
preferências sobre de uma gama de assuntos e de recursos. Eleitos, os partidos implementariam os
programas de governo visando atender às preferências dos eleitores que, por sua vez, na próxima
eleição, responsabilizariam os partidos de governo e de oposição com base em seu desempenho e
esforço.
No entanto, afirmam os autores, esse modelo não dá conta de outro tipo de
representação política, a clientelista. Em suas palavras (KITSCHELT e WILKINSON, 2007, p. 2):

A responsabilização democrática em tais sistemas [clientelistas] não
resultam primariamente do sucesso dos políticos em entregar bens
coletivos como crescimento econômico, empregos, estabilidade monetária,
sistema de cuidado à saúde nacional, nem reside na melhora dos resultados
distributivos gerais de acordo com as linhas preferidas por ampla categoria
de cidadãos (...). Ao invés, a responsabilização clientelista representa uma
transação, a permuta direta do voto em contraprestação a pagamentos ou
acesso continuado a emprego, bens e serviços (grifos no original)1
Nessa linha, conceitualmente, relações clientelistas são marcadas por uma troca direta
entre, de um lado, eleitores – seja com votos ou com recursos para financiar a empreitada política
-, e, de outro, políticos - pela a entrega de pequenos favores, empregos, subsídios, monopólios,
contratos públicos etc (HICKEN, 2011).
A diferença crucial entre os dois modelos reside no procedimento da troca política.
Enquanto no clientelismo o benefício que o cidadão deriva de seu voto é direto, na relação
programática ele é intermediado por um programa de governo. Uma consequência relevante é que
no clientelismo o “retorno do voto” é circunscrito: os apoiadores do político eleito obtêm benefícios
direcionados a si (e.g. contratos públicos em troca de doação de campanha); já no modelo
partidário-programático a contraprestação do voto é generalizada: tanto eleitores quanto não
eleitores do partido que esteja no governo se beneficiam da atuação estatal (e.g. programa de
assistência social disponível a todos cidadãos em troca de reconhecimento do partido como “bom
governante” e, consequentemente, de votos).
Importante ressaltar que, no sentido adotado pela literatura, o critério para determinar
se uma troca política é direta (ou não) é a existência de um programa partidário como
intermediador. Isso quer dizer que relações clientelistas podem se dar tanto diretamente entre
político e eleitor como também intermediadas por terceiras pessoas, os brokers (HOLLAND e
PALMER-RUBIN, 2015). Ou seja, o político pode nem mesmo conhecer pessoalmente seu
apoiador e, ainda assim, manter com ele uma relação clientelista, pois esse último oferece seu apoio
em troca de favores.

1

Em tradução livre de: “Democratic accountability in such a system does not result primarily from politicians’ success
in delivering collective goods such as economic growth, jobs, monetary stability, or national health care, nor does it
rest on improving overall distributive outcomes along the lines favored by broad categories of citizens (e.g., income
and asset redistribution through taxes and social benefits schemes). Instead, clientelistic accountability represents a
transaction, the direct exchange of a citizen’s vote in return for direct payments or continuing access to employment,
goods, and services.” (grifos no original)
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Apesar de não ser uma classificação excludente e de suas consequências não serem
inexoráveis, sistemas com predominância de relações programáticas seriam relacionados a maior
despersonalização da política, a maior provimento de bens coletivos, a maior institucionalização2
e a menores níveis de corrupção quando comparados a sistemas baseados em relações clientelistas
(KITSCHELT, 2000, p. 853). Segundo Hicken (2011), a literatura indica que o clientelismo estaria
negativamente associado ao desenvolvimento, tanto entre como dentro dos países: o clientelismo
seria mais prevalente em países em desenvolvimento e as pessoas pobres seriam mais suscetíveis
a ofertas clientelistas.
A oposição de vínculos clientelistas e programáticos se relaciona fortemente com outra
dicotomia bastante presente na literatura: o voto pessoal e o voto partidário. Conforme definição
clássica de Cain et alli (1987) o voto pessoal é a parcela dos votos recebidas por um candidato que
se baseia em suas características individuais, enquanto que o voto partidário consistiria na fração
dos votos que decorrem das características da agremiação.
Partindo dessa distinção vários estudos relacionam as instituições eleitorais com o tipo
de relação – pessoal ou partidária - travada entre políticos e eleitores e o funcionamento do sistema
político (CAREY e SHUGART, 1995; MAINWARING, 1990).
Em apertada síntese, o número de representantes por distrito (a magnitude do distrito),
a proporção de votos mínimos necessários para um candidato se eleger (relacionada aos sistemas
majoritário e proporcional), a possibilidade de o eleitor manifestar preferência sobre um candidato
(a abertura da lista) seriam importantes aspectos para determinar a prevalência de relações
partidárias ou pessoais entre políticos e eleitores.
Enquanto sistemas com predomínio de relações partidárias entre eleitores e políticos
estariam relacionadas a maior governabilidade, aqueles sistemas em que prevalecem as relações
pessoais teriam comprometida a capacidade do governo de produzir políticas públicas nacionais.

2

Nas palavras de Mainwaring (1999, p. 25): "Institucionalização refere-se ao processo pelo qual uma prática ou uma
organização se tornam bem estabelecidas e amplamente conhecidas, quando não universalmente aceitas. Os atores
desenvolvem expectativas, orientações e condutas baseados na premissa de que essa prática ou orientação irão
prevalecer num futuro previsível. Em política, institucionalização significa que os atores políticos têm expectativas
claras e estáveis sobre a conduta de outros atores." Em tradução livre de: “Institutionalization refers to a process by
which a practice or organization becomes well established and widely known, if not universally accepted. Actors
develop expectations, orientations, and behavior based on the premise that this practice or organization will prevail
into the foreseeable future. In politics, institutionalization means that political actors have clear and stable expectations
about the behavior of other actors.”
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Nesse contexto, um indicador dos laços pessoais entre políticos e eleitores em sistemas
proporcionais, que possibilitam a representação de minorias geograficamente dispersas, consistiria
na formação de “distritos informais”. Com a possibilidade de angariar votos em qualquer parte do
distrito eleitoral, a expectativa é que políticos se elegessem com votos territorialmente dispersos.
No entanto, em decorrência, por exemplo, dos laços pessoais havidos entre um político e os
eleitores ou as lideranças políticas de certa localidade (brokers), é possível que aquele se eleja com
votos altamente concentrados em uma região, formando subdistritos dentro do território do distrito
oficial.
Devido aos fortes laços com as localidades que os elegeram, espera-se que esses
políticos atuem na arena legislativa nacional não dedicados a representar todo o distrito pelo qual
se elegeram, mas sim a direcionar recursos federais para a localidade, o distrito informal que o
elegeu.
Na literatura especializada sobre o sistema político brasileiro existem interpretações
quase antagônicas sobre a ocorrência e os efeitos do localismo. De acordo com a visão de parte da
literatura, originada a partir dos trabalhos de Mainwaring (1990) e Ames (1995), o sistema
proporcional de lista aberta combinado com distritos de grandes magnitudes seria uma causa
relevante da instabilidade do apoio legislativo ao Presidente e da excessiva produção de políticas
localistas. Uma outra vertente, capitaneada por Figueiredo e Limongi (2002), sustenta que os
incentivos das regras eleitorais da Câmara dos Deputados para criação de laços pessoais não seriam
tão acentuados como sustentam aqueles autores e, tampouco, isso se refletiria na produção
desmedida de benefícios locais e em instabilidade do apoio legislativo. Conforme argumentam, o
papel desempenhado pelos partidos, tanto na arena eleitoral, quanto na arena decisória, demonstra
que o sistema político brasileiro não é dominado por interesses individualistas.
Nas seções seguintes apresentam-se os principais aspectos teóricos e as evidências
empíricas encontradas na literatura para relacionar as regras eleitorais ao tipo de vínculo
estabelecido entre políticos e eleitores e este vínculo ao comportamento parlamentar.

1.1 O incentivo ao localismo
Grande parte da literatura acerca do comportamento de políticos se constrói a partir da
tese da conexão eleitoral de Mayhew (1974). Segunda essa concepção, políticos são agentes que
valorizam seus cargos e, numa democracia, para mantê-los é necessário ganhar eleições. Logo, o
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objetivo imediato dos políticos é a reeleição e, dado que ela depende do contentamento dos
eleitores, as atividades no curso do mandato são orientadas para o atendimento das demandas de
seu eleitorado.
Carson e Jenkins (2011) apresentam quatro elementos que condicionariam a existência
de uma conexão eleitoral nos termos propostos por Mayhew, quais sejam: ambição, autonomia,
responsividade e responsabilização. Primeiro, o político deve ambicionar a reeleição ou, pelo
menos, que sua carreira política perdure por determinado tempo. Segundo, o político deve ter
autonomia, deve ser capaz de gerir seus esforços de campanha com liberdade, ou seja, é preciso
que ele possa selecionar os alvos de sua campanha e o modo de alcançá-los. O terceiro elemento
tem que ver com a liberdade no exercício do mandato. A conexão eleitoral exige que o parlamentar
possa adotar certas atitudes que aumentem suas chances de reeleição e, principalmente, que esse
comportamento possa ser percebido pelos seus eleitores. Por fim, é preciso que o eleitor seja capaz
de avaliar e responsabilizar pessoalmente o político por seu desempenho parlamentar.
No caso da House of Representatives, dos Estados Unidos, a explicação para a
existência de um vínculo pessoal com base territorial, a partir das regras eleitorais, é intuitiva.
Cada distrito eleitoral – atualmente, são 435 - elege por maioria simples apenas um parlamentar.
Como os candidatos concorrem, nas eleições prévias, com os membros de seu próprio partido, eles
necessitam se diferenciar de seus correlegionários, o que dá abertura, senão impõe, que atributos
pessoais (e não partidários) sejam utilizados para conquistar o eleitorado. Nesse contexto, o político
eleito ajudaria seus eleitores a resolver problemas junto a burocracia, manifestar-se-ia
publicamente a respeito de assuntos relevantes, participaria de comissões no Congresso e
direcionaria recursos federais (pork barrel) com o intuito de desenvolver sua reputação pessoal no
distrito. Nas eleições seguintes, os cidadãos avaliam se o parlamentar atuou conforme seus
interesses e decidem se o reelegem. A força e a relevância desse padrão de comportamento se
refletiriam nas elevadas taxas de reeleição, em torno de 90%.
A transposição desse tipo de conexão eleitoral para outros sistemas políticos não é,
contudo, automática. Se esse comportamento parlamentar é decorrência das regras eleitorais e da
preferência dos eleitores, seria esperado que sob outras condições as consequências fossem
distintas. No Brasil, por exemplo, o sistema eleitoral adotado para a Câmara dos Deputados não é
majoritário de único representante, mas proporcional com magnitude de distrito variando entre 8 e
70 membros, e a extensão territorial do distrito cobre toda a área da unidade federativa (Estados e
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Distrito Federal). Diante das diferenças relevantes entre o sistema brasileiro e o estadunidense é
lícito questionar a ocorrência desse tipo de conexão eleitoral no Brasil. Não obstante, vários estudos
apresentam evidências de que o sistema adotado pelo Brasil também viabiliza este tipo de relação
entre deputados e eleitores.
Um importante trabalho sobre os incentivos gerados por diferentes sistemas eleitorais
para que os candidatos cultivem votos pessoais – aqueles baseados nas suas características
individuais e não na imagem partidária - com os eleitores foi elaborado por Carey e Shugart (1995).
De modo geral, eles sustentam que em sistemas cujas eleições são definidas por elementos pessoais
(e.g. a liderança do partido não controla o acesso e a ordem da lista de candidato ou os votos são
contabilizados por candidatos individuais e não por partidos) o incentivo para políticos cultivarem
laços pessoais seria muito maior do que naqueles sistemas em que esses elementos estão ausentes
e, portanto, a competição eleitoral é centrada em características do partido. Mais ainda, esses efeitos
seriam exacerbados a depender da magnitude do distrito. Assim, em eleições centradas em
elementos partidários, quanto mais vagas por distrito forem disputadas, menor o incentivo ao voto
pessoal. Ao contrário, em sistemas centrados em candidatos individuais, quanto maior o número
de vagas, maior o incentivo para que os candidatos criem laços pessoais com seus constituintes.
O sistema eleitoral adotado para a Câmara dos Deputados fez com que os autores
atribuíssem a nona colocação para o Brasil numa escala de 1 (maior influência partidária) a 13
(maior influência pessoal). De fato, os partidos brasileiros exercem pouco controle sobre a
composição da lista. Primeiro, as listas são grandes e não induzem que os partidos realizem um
forte controle sobre o acesso a elas. De acordo com as regras eleitorais vigentes, cada partido pode
apresentar um número de candidatos equivalente a até 1,5 vezes a magnitude do distrito eleitoral.
Segundo, o acesso dos candidatos às listas não é controlado pela cúpula nacional dos partidos, mas
por suas unidades estaduais (ou distrital, no caso do DF), diminuindo a influência de uma estratégia
nacional vis-à-vis interesses locais. Terceiro, as listas não são ordenadas e os eleitores podem
livremente direcionar votos para um candidato específico. E, quarto, os distritos são muito grandes,
com magnitudes variando de 8 a 70 cadeiras.
As previsões de Carey e Shugart são confirmadas por André et alli (2015) que ainda
acrescentam ao debate evidências sobre o efeito da vulnerabilidade eleitoral dos candidatos. A
partir de estudo comparativo envolvendo 14 países, eles demonstram que o efeito da magnitude do
distrito aumenta à medida que o candidato tenha mais riscos de não se reeleger. Embora se
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desconheça estudo que trate especificamente da segurança eleitoral dos deputados brasileiros, a
evidência de que apenas parte diminuta deles obtém votos nominais superiores ao quociente
eleitoral (LESSA, 1998; apud SANTOS, 1999), pode servir como justificativa para a suspeita de
que o destino eleitoral deles não é garantido.
Em artigo seminal, Myerson (1993) demonstra como diferentes sistemas eleitorais
geram incentivos para que os candidatos favoreçam minorias, na medida em que influenciam a
melhor estratégia para obter os votos necessários para se eleger. De modo geral, quanto menor for
a participação de votos exigida para que um candidato se eleja, maior será o incentivo para ele
prometer benefícios para uma parcela mais restrita do eleitorado. A intuição por detrás do
argumento é que na disputa eleitoral venceriam os candidatos que oferecessem o maior benefício
para um subconjunto de eleitores suficientes para garantir uma vaga no poder. Em decorrência, ao
se se concentrar em uma parcela do eleitorado, os candidatos podem ofertar mais benefícios a cada
eleitor ou grupo de eleitores. Comparativamente, um sistema majoritário - em que o candidato
necessita de mais da metade dos votos para se eleger - permitiria que os candidatos façam
promessas críveis para um eleitorado muito mais amplo que um sistema proporcional, cuja
participação dos votos necessária para a vitória eleitoral é menor que a maioria.
Aqui, novamente, a magnitude dos distritos brasileiros é elemento que favorece os
vínculos pessoais. Considerando-se que nos menores distritos brasileiros há oito vagas de
deputados federais, na hipótese mais exigente, é possível que um candidato se eleja com o apoio
de apenas 12,5% (ou um oitavo) do eleitorado. No caso do maior distrito, com 70 vagas, é
necessário apenas o apoio de 1,43% (ou um setenta avos) do eleitorado para que um candidato à
Câmara dos Deputados seja eleito.
O cultivo de laços pessoais no sistema proporcional, contudo, enfrenta um problema
de responsabilização. Tendo um distrito vários representantes, se torna mais difícil para o eleitor
identificar o responsável pelos benefícios recebidos (ou não) pela localidade e, por consequência,
de responsabilizá-los por este tipo de comportamento. Sem a possibilidade de ser recompensado
por seu comportamento, o político não se engajaria em atividades pelas quais não poderia obter
retorno. Como sugerem Ashworth e Mesquita (2006) ao comparar sistemas majoritários (single
member districts - SMD) e proporcionais (multimember districts – MMD), devido à incerteza do
eleitor sobre qual representante é o responsável pelo benefício político obtido, haveria menor
tendência à produção de particularismo. Entretanto, como os próprios autores reconhecem ao citar
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o caso japonês, eleitores e políticos podem encontrar meios de superar os problemas de
responsabilização (accountability) em distritos multinominais e, assim, viabilizar a entrega de
pork.
Um aspecto relevante, contudo, é que, pelo menos do ponto de vista teórico, não há
relação necessária entre compartilhamento de preferências e localização geográfica. Um
subconjunto de eleitores do distrito pode ter afinidades ideológicas ou econômicas, sem que se
concentrem em determinada parcela do território, e, ainda assim, ser capaz de eleger um
representante próprio. Assim, ainda que sob um sistema político proporcional com distritos de
grandes magnitudes, como o brasileiro, explicar os motivos pelos quais políticos utilizam o critério
territorial para definir os alvos de suas campanhas exige considerações adicionais sobre o papel da
dimensão geográfica na representação política.
Nesse sentido, um primeiro ponto a destacar é que o aspecto geográfico importa para a
representação política e, pelos menos em certa medida, está relacionado com as regras eleitorais.
Por exemplo, Shugart et al. (2005) ao oferecem evidências de que a magnitude do distrito e o
sistema de lista aberta estão correlacionadas com maior probabilidade de o político conhecer
demandas locais. A partir de estudo comparado com 1.100 legisladores em 6 países europeus, eles
constatam que a interação entre magnitude do distrito, em logaritmo, e a lista aberta é positiva e
estatisticamente significante relacionada com a probabilidade de eleição de parlamentares que
tenham nascido e tenham experiência política no distrito pelo qual se elegeram. Por sua vez, André
e Depauw (2016), a partir de estudo comparativo envolvendo parlamentares de 12 países europeus3,
constatam que membros de legislaturas eleitos em distritos multinominais são muito mais
propensos a admitir que a promoção dos interesses de uma localidade, especificamente sua cidade
natal, é mais importante que o interesse de todo o distrito.
Uma das razões para a importância do aspecto geográfico é esclarecida por Crisp e
Desposato (2004) a partir do caso colombiano e tem a ver com os custos e as dificuldades de se
construir redes de relacionamento e de influência. Antes da década de 90, senadores colombianos
eram eleitos em distritos equivalentes aos estados, com magnitudes que variavam de 2 a 15
membros. Sob este cenário, não havia muito espaço aos legisladores para escolher a quem
representar, a opção era dada institucionalmente. O sistema foi alterado por uma constituinte que
3

Os países são Áustria, Bélgica, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Noruega, Polônia, Portugal, Espanha, Suíça e
Reino Unido, os quais utilizam sistemas eleitorais que variam entre majoritário e proporcional e, neste caso, entre
distritos de várias magnitudes.
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estabeleceu um único distrito, equivalente a todo o território nacional colombiano, com magnitude
de 100 assentos. A partir de análise econométrica do número de viagens dos senadores
colombianos, controlada por variáveis como tentativa de eleição, insegurança eleitoral, atratividade
do destino e tamanho do município, os autores encontraram as evidências que suportam a tese de
que, não obstante pudessem representar qualquer área do distrito, os políticos optariam por visitar
aqueles municípios que já dominavam e por não cultivar laços em áreas dominadas por outros
políticos. Segundo argumentam os autores, manter uma base eleitoral pré-existente seria menos
custosa que o desenvolvimento de novos laços com um novo eleitorado e, além disso, a
concorrência com políticos entrantes seria menos acirrada se comparada com a que se enfrentaria
ao contestar políticos incumbentes4.
Além disso, a geografia está relacionada com um aspecto muito relevante para
estabelecer as preferências políticas dos eleitores: o grau de desenvolvimento socioeconômico.
Segundo a literatura, pessoas pobres e sem educação formal estariam mais propensas a trocar seu
voto por recursos materiais porque valorizariam mais benefícios de curto prazo e diretos –
atendidos por vínculos clientelistas – que retornos incertos e distantes, característicos dos vínculos
programáticos (KITSCHELT, 2000). Como o desenvolvimento socioeconômico é influenciado por
questões geográficas, cidadãos residentes em localidades com baixos índices socioeconômicos
seriam mais propensos a eleger representantes que lhes oferecessem tais benefícios. De modo
diverso, populações que usufruem de melhores condições socioeconômicas seriam menos
propensas a estabelecer esse tipo de vínculo político.
Em suma, há evidências que fundamentam a expectativa de que o sistema eleitoral
brasileiro viabiliza uma conexão eleitoral de cunho local.

1.2 As consequências do localismo
Alinhada com as considerações a respeito dos incentivos gerados por diferentes regras
eleitorais e de preferência de eleitores, a literatura apresenta qualificações sobre as consequências
eleitorais e legislativas do localismo. De modo geral, os estudos apontam que a menor dependência
dos políticos perante seus partidos faz com que eles sejam menos propensos a seguir as orientações

4

Em linha com essa linha de raciocínio, Ames argumenta que, no caso brasileiro, o padrão de votos se originaria do
poder político da família do candidato numa região, da experiência política prévia em cargos locais ou de acordos com
líderes locais (AMES, 1995b, p. 410).
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partidárias e mais livres para adotar um comportamento que privilegie os interesses particularistas
de seus apoiadores eleitorais em detrimentos dos interesses da sigla. Num sistema eleitoral que
privilegia o personalismo eleitoral, como o da Câmara dos Deputados, isso significa que seria de
se esperar que a atuação dos parlamentares fosse bastante influenciada pelos interesses de suas
bases.
Por exemplo, em estudo comparativo envolvendo 19 países, Carey (2007) destaca o
papel que o voto pessoal exerce sobre a unidade partidária, ali entendida como a votação no mesmo
sentido pelos membros de determinada legenda. O autor argumenta que, não obstante quase todo
parlamentar esteja sujeito à influência de uma liderança partidária, a coesão dos membros de uma
legenda é afetada pela existência (e pela divergência) de interesses de outros atores capazes de
influenciar esses políticos (o que chama de competing principals). Nesse sentido, são apresentadas
evidências econométricas de que a unidade partidária está negativamente relacionada com a
competição intrapartidária nas eleições, o que, segundo ele, decorreria dos incentivos ao voto
pessoal. Na mesma linha, Tavits (2009) demonstra que os efeitos negativos do voto pessoal sobre
a coesão partidária são relevantes inclusive em sistemas parlamentaristas, comumente associados
a partidos fortes.
A influência do localismo e do financiamento de campanha sobre o comportamento
parlamentar também é detectada por Batto (2005), em estudo sobre o sistema político de Taiwan.
O autor argumenta que a estratégia eleitoral baseada em relações clientelistas de base local é muito
mais dispendiosa que outra fundada em propaganda. Em decorrência, políticos localistas se
envolveriam mais em atividades legislativas propícias ao rent-seeking que parlamentares que não
se valem dessa estratégia eleitoral. Os resultados econométricos demonstram haver correlação
positiva e estatisticamente significante entre a concentração geográfica de votos e a atuação em
comissões parlamentares mais propícias a atividades de rent seeking.
Stratmann e Baur (2002) também constatam que comissões com diferentes
oportunidades de rent-seeking são ocupadas por parlamentares com diferentes perfis eleitorais,
conforme seu valor eleitoral. Neste estudo, eles investigam o comportamento de dois grupos de
parlamentares alemães – um de eleitos pelo sistema majoritário de lista aberta e outro pelo sistema
proporcional de lista fechada - em três períodos distintos no Bundestag. Os resultados demonstram
que parlamentares eleitos sob o sistema majoritário de lista aberta buscam significativamente mais
as comissões que lhes permitem direcionar recursos para seus distritos eleitorais enquanto que os
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legisladores eleitos pelo sistema de lista proporcional fechada se dedicam às comissões com maior
capacidade de beneficiar os eleitores vinculados à imagem do partido.
A análise do pertencimento a comissões também oferece evidências de que os
parlamentares que enfrentam a concorrência intrapartidária durante as eleições utilizam o mandato
legislativo a fim de reforçar seus atributos individuais perante seus eleitores. Nesse sentido, Ono
(2015) demonstra que a experiência profissional dos legisladores japoneses está correlacionada aos
tipos de comissões que irão integrar. Especificamente, ela apresenta evidências de que
parlamentares com experiência na política local se envolvem mais em atividades relacionadas a
pork barrel que seus pares. Similarmente, políticos com treinamento jurídico se dedicam
significativamente mais a atividades de produção de política pública, o que reforçaria o
reconhecimento de sua expertise legal por parte de seu eleitorado.
No âmbito da América Latina, há evidências de que o sistema eleitoral personalista,
típico do localismo, está relacionada à produção de políticas públicas particularistas. Baseando-se
nas características dos sistemas eleitorais analisadas por Carey e Shugart, Crisp et al., (2004)
estimam as probabilidades de um projeto de lei ser direcionável (ou, em outros termos, de gerar
um benefício local ou privado), de ser proposto por mais de um parlamentar e de ser aprovado a
partir da análise de projetos de lei, em seis países na América Latina 5, não incluindo o Brasil. A
expectativa teórica é que características como a lista aberta, os distritos com grandes magnitudes e
a ausência de controle partidário sobre a composição da lista estejam positivamente relacionadas
com a proposição e a aprovação de projetos de lei particularistas. Espera-se, ainda, que nesses
sistemas, projetos de lei direcionáveis sejam propostos por apenas um parlamentar, porquanto
supõe-se que a coautoria desse tipo de proposição dificultaria que os políticos reclamassem a
responsabilidade pelo resultado parlamentar.
Conforme os resultados relatados no trabalho, as suspeitas são confirmadas.
Características do sistema eleitoral que incentivam a promoção do candidato são variáveis
estatisticamente significantes e positivamente relacionadas com a probabilidade de um projeto ser
direcionável. Os autores ainda identificam que o mesmo efeito se verifica com relação ao fato de
o parlamentar pertencer ao partido do presidente. O argumento, neste caso, é que o alinhamento de
preferências com o chefe do executivo permitiria que esses parlamentares fossem menos atuantes
em questões nacionais, pois o papel já seria desempenhado pelo presidente, e ainda tornaria menos
5

Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Honduras e Venezuela.
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provável eventual veto. Os mesmos resultados são encontrados quanto estimam a probabilidade de
um projeto de lei direcionável ter apenas um autor e de esses projetos serem aprovados. Em suma,
como sustentam os autores, "a falta de efeitos individualizadores, para o bem e para o mal, aumenta
fortemente as chances de um comportamento parlamento mais programático e nacional"6 (CRISP
et al., 2004, p. 843).
Uma das consequências mais debatidas dos laços pessoais entre políticos e eleitores
talvez seja o seu efeito sobre a organização legislativa. Não obstante as explicações alternativas
oferecidas pela teoria informacional (KREHBIEL, 1992) e pela teoria partidária (COX e
MCCUBBINS, 2007), há muito a teoria distributivista (SHEPSLE, 1979; SHEPSLE e
WEINGAST, 1987) argumenta que a causa de o Congresso norte-americano ser organizado em
torno de um sistema de comissões fortes (com áreas temáticas bem definidas, vedação de emenda
no plenário, ocupação por senioridade), é exatamente o interesse desses políticos em direcionar
benefícios para seus distritos eleitorais e, com isso, aumentar suas chances de reeleição. O sistema
de comissões tornaria o processo decisório descentralizado e permitiria intensa participação dos
parlamentares. Além disso, numa primeira visão, serviria como uma estrutura indutora de
equilíbrios (soluções estáveis) para uma série de problemas de escolha social e, em outra, como
um arranjo que facilitaria acordos políticos de execução diferida no tempo, reduzindo custos de
transação.
Uma contribuição importante no âmbito das teorias distributivistas sobre a organização
legislativa é a qualificação que Martin (2011) oferece sobre os diferentes mecanismos de cultivo
de laços pessoais com os eleitores. Conforme ele argumenta, um sistema de comissões forte está
associado a sistemas políticos que possibilitam que os parlamentares obtenham retornos eleitorais
a partir de sua atuação dentro do parlamento. Em outros sistemas, nos quais não há possibilidade
de se entregar benefícios particularistas por meio da atividade parlamentar (e.g. quando o
Executivo controla sozinho a iniciativa de leis que representam aumento de despesa, como no caso
do Reino Unido), os parlamentares se dedicam precipuamente a atividades extralegislativas e, por
consequência, o sistema de comissões se torna fraco.
Interessante notar que no Congresso brasileiro, apesar de receberem o nome de
“comissões”, existem órgãos distintos cujas atividades estão claramente relacionadas a diferentes

6

Em tradução livre de: “The lack of personalizing effects, for better or worse, greatly enhances the prospects of a more
programmatic or national form of responsiveness.”
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mecanismos de cultivo de votos pessoais. Por um lado, a Comissão Mista de Orçamento7 é o locus
onde se realiza a etapa legislativa da distribuição de pork barrel por intermédio das “emendas
orçamentárias”. Apesar de ser uma atividade legislativa, a proposição e a aprovação de emendas
ao orçamento não é costumeiramente envolvida por maiores considerações a respeito das políticas
públicas e consiste, basicamente, na alocação de verba a determinados projetos localmente
definidos. Por outro lado, as comissões temáticas permanentes da Câmara dos Deputados são os
órgãos precipuamente dedicados a atividade legislativa típica: proposição, discussão, análise e
votação de políticas públicas.
Nesse contexto, assumindo-se correta a diferenciação de Martin, somente se
observariam comissões temáticas fortes (e as atividades nelas intensas) na medida em que os
deputados derivassem benefícios eleitorais dessa forma organizacional, ou seja, se o mecanismo
de cultivar votos pessoais se baseasse em atividade legislativa. Por outro lado, quando os
mecanismos de cultivo de votos pessoais estão alicerçados em atividades extralegislativas, como
auxílio de eleitores perante a burocracia ou a entrega de projetos paroquialista, um sistema de
comissões ser forte seria de pouca utilidade, logo, não ocorreria.
A lógica proposta por Martin tem forte consonância com outra tese de relevo sobre a
divisão de trabalho em regimes presidencialistas na América Latina: o segredo ineficiente de
Shugart e Carey (1992). Um sistema eficiente seria aquele em que os cidadãos são capazes de
discernir claramente as propostas eleitorais a partir de critérios programáticos e produz bens
públicos em benefício de toda coletividade (COX, 2005). Assim, a teoria do segredo ineficiente
explica o funcionamento de sistemas políticos em que, na campanha eleitoral, não são oferecidas
propostas de programas de governo claras aos eleitores e boa parte dos recursos sociais é
direcionada para a produção de benefícios exclusivos a parcelas da população.
Num regime parlamentarista, os membros da assembleia são responsáveis por formar
e sustentar o governo, o que somente se consegue por meio de uma coalizão majoritária
disciplinada e unida em torno de um programa nacional de governo. Desvios comprometem todo
o grupo, na medida em que pode levar ao insucesso governista e até a perda de seus cargos em caso
de convocação de novas eleições. Nesse contexto, o interesse particularista dos parlamentares –
assumindo-se que existem e são relevantes - cede espaço para o interesse comum do partido, com
a concentração de poderes legislativos na figura do líder partidário. Ausente (ou fortemente
7

Oficialmente, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
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atenuada) a possibilidade dos parlamentares de prestarem serviços a um eleitorado específico, o
principal recurso disponível para se promoverem nas eleições passa a ser a “marca partidária”
decorrente da produção de políticas públicas universais o que permite aos eleitores podem fazer
escolhas claras entre programas partidários.
Contrariamente ao parlamentarismo o presidencialismo não torna os legisladores
responsáveis e responsabilizáveis pela formação e manutenção do governo nacional. Dadas as
regras eleitorais, o Presidente inevitavelmente representará interesses mais amplos que os
legisladores, tornando-o “o responsável”, aos olhos do eleitor, pela produção de políticas nacionais.
Os congressistas, por outro lado, não necessitando se envolver com questões nacionais, se tornam
livres para se dedicar a problemas locais que lhes permitem aumentar o capital político em seus
distritos. Em tal contexto, partidos fortes e um programa de governo claro são desnecessários,
senão indesejados, pelos parlamentares. A consequência é a produção elevada de políticas
particularistas e a perda da capacidade dos eleitores de diferenciar e escolher programas de políticas
públicas (SHUGART e CAREY,1992).
Utilizando a nomenclatura de Martin, o ponto que merece destaque é que no modelo
do segredo ineficiente as atividades legislativas típicas não são um mecanismo de cultivo de votos
pessoais, dada a forte delegação de poderes legislativos ao Presidente. Portanto, seria de se esperar
que os parlamentares motivados por interesses localistas se envolvessem menos na produção de
políticas públicas nacionais e mais em atividades de cunho local, que possuem maior aptidão para
ampliar seu capital político.

1.3 Localismo na Câmara dos Deputados
Conforme relatam Avelino et alli (2016, p. 1093), os primeiros trabalhos sobre o
localismo no Brasil surgiram como uma constatação de que o sistema proporcional com distritos
grandes - idealizado para permitir a representação de interesses mais “modernos” e dispersos -,
estaria sofrendo deturpação e contribuindo para a eleição de candidatos ligados à “velha política”,
rural, localista e retrógrada. Apenas numa segunda fase a concentração de votos passou a ser
entendida como uma estratégia eleitoral e houve a preocupação de entender quais seriam os efeitos
dessa estratégia sobre o comportamento parlamentar.
As primeiras análises sobre as instituições políticas brasileiras do recente período
democrático são marcadamente pessimistas (POWER, 2010). Centrais nessa linha de pensamento
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são os trabalhos de Scott Mainwaring e Barry Ames. De modo geral, eles ressaltam que a
governabilidade e a produção de políticas de interesse nacional restariam prejudicadas em virtude
da fragmentação e da fraqueza partidária, de um sistema eleitoral inibidor de responsabilização
(accountability) e de um federalismo robusto.
Em tom forte, Mainwaring (1990, p. 4) afirma que "nenhuma outra democracia garante
tanta autonomia aos políticos vis-à-vis aos seus partidos"8 que o sistema brasileiro. Para dar suporte
a essa conclusão, ele cita dois aspectos, já tratados quando da apresentação da literatura
internacional: o sistema de eleição proporcional e a magnitude do distrito. Os distritos teriam entre
8 e 60 representantes9 e abrangeriam todo o território dos Estados, o que, mediante o sistema
proporcional, permitiria a eleição de deputados com número de votos muito inferior ao necessário
em um sistema majoritário. A consequência dessas regras é um elevado nível de fragmentação
partidária que, por sua vez, tenderia à formação de governos minoritários, incapazes de executar a
agenda política vitoriosa nas eleições, senão por meio de barganhas com legisladores sem
comunhão de interesses programáticos.
Além disso, as regras eleitorais também incentivariam o comportamento antipartidário
por parte dos políticos, dada a ampla possibilidade de o eleitor direcionar seus votos para um
candidato preferido. Diferentemente do que ocorre no Brasil, em outros sistemas que utilizam a
regra proporcional, como a Argentina, Venezuela, Israel e Espanha, os eleitores votariam em uma
lista fechada apresentada pelo próprio partido, o que restringiria o laço pessoal e aumentaria a
dependência do candidato para com o partido. O sistema brasileiro seria mais centrado no
candidato, inclusive, do que os de outros países que também elegem parlamentares pelo sistema
proporcional de lista aberta, como o Chile no período de 1958 a 1973, e a Finlândia, porquanto,
nestes casos, os partidos seriam dotados de maiores poderes sobre o político, tanto nas eleições
quanto na legislatura. No Brasil, a autonomia dos candidatos e deputados seria garantida, ainda,
por causa do direito à candidatura detidos pelos parlamentares10, da ausência de proibição para que
deputados trocassem de partidos11, do elevado número de candidatos constante de cada lista
8

Em tradução livre de "no other democracy grants politicians so much autonomy vis-à-vis their parties."
Conforme §1º do art. 45 da Constituição de 1998, o número máximo de Deputados Federais por Estado passou para
70.
10
Previsto mais recentemente no art. 8º da Lei nº 9.504/1997, o dispositivo teve eficácia suspensa liminarmente pelo
STF, em 24/02/2002. Até a data em que esse trabalho foi realizado, novembro de 2017, não havia decisão definitiva
sobre o mérito da ADIn nº 2.530.
11
O ponto é marcado por reviravoltas. A Constituição de 1988 não define quem é o titular do mandato, se o parlamentar
ou o partido. Em meados de 2007 o TSE e o STF assentaram o entendimento de o parlamentar poderia perder o cargo
9
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partidária, do estímulo à formação de novos partidos decorrente das normas do congresso e da não
exigência de um percentual mínimo dos votos nacionais para garantir uma vaga na Câmara.
Em decorrência, os políticos teriam incentivos para cultivar laços pessoais com seus
eleitores, principalmente quando em concorrência com membros de sua própria agremiação, na
medida em que a bandeira partidária não seria critério distintivo entre os candidatos. Isso tornaria
os custos individuais de campanha mais elevados e estimularia a corrupção financeira eleitoral. Por
essa lógica, como os políticos não “devem” seus mandatos aos partidos e como os partidos não têm
mecanismos de sancionar a indisciplina de seus membros, o comportamento do parlamentar na
arena legislativa seria marcado pelo individualismo.
Não obstante a relevância do voto pessoal em Mainwaring, é preciso ter em mente que
seus trabalhos têm como foco o sistema partidário. O localismo é antes uma premissa da análise
que um objeto de estudo. O passo teórico e empírico mais claro com o objetivo de explorar a
ocorrência e os efeitos do localismo foi dado por Barry Ames.
Assim como em Mainwaring, Ames também coloca o sistema proporcional de lista
aberta no núcleo do que chamou de “crise institucional brasileira” (AMES, 1995b). Segundo
aponta, em um ambiente legislativo de fraqueza partidária e de fortes demandas regionais e locais,
a necessidade de o Executivo obter apoio legislativo levaria a formação de coalizações de governo,
o que requereria vultosos programas localistas e tornaria a inovação da política pública muito
difícil.
A fim de explicar o comportamento parlamentar, Ames dá relevo à distribuição
espacial de votos dos deputados, notadamente à formação dos distritos informais, os famosos
“redutos eleitorais”. Em suas palavras (AMES, 1995b, p. 326)12:
Legalmente, candidatos podem obter votos em todos os locais em seus
estados, mas na realidade vários concentram suas campanhas
geograficamente, encontrando muito de seu apoio em uma ou mais regiões
contíguas, regiões popularmente referidas como redutos eleitorais. Por que
se concentrar numa área específica? Por muitas razões: a família dos
ao mudar de partido. Em 2016, o Congresso aprovou a Emenda Constitucional nº 91 que autorizou a mudança de
partido, sem perda do mandato, nos 30 dias seguintes à sua promulgação.
12
Em tradução livre de: “Legally, candidates may seek votes everywhere in their states, but in reality Many concentrate
their campaigns geographically, finding most of their support in one or more contiguous regions, regions popularly
referred to as "electoral strongholds" (redutos eleitorais). Why concentrate in a specific area? For diverse reasons: the
candidates' families have long held power in the region; a party leader sent them to the area; they appeal to its voters;
they make a deal with a local political leader. Whatever the roots of local dominance, other aspirants from the same
party, And perhaps other parties as well, avoid that fortress.”
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candidatos há muito exerce poder na região; um líder partidário os enviou
para lá; eles recorrem a seus eleitores; se alinham com líderes políticos
locais. Quaisquer que sejam as raízes da dominância local, outros
pretendentes do mesmo partido, ou talvez de outros partidos, evitam essa
fortaleza.
Na sua concepção, o padrão espacial de votos obtido pelos parlamentares poderia ser
identificado em duas dimensões: a concentração e a dominância. A primeira indica de que modo
os votos do candidato se dispersam pelos vários municípios componentes do distrito eleitoral. Já a
última estima qual a parcela dos votos de um município recebida pelo candidato. Combinadas, as
duas dimensões dão origem a quatro padrões espaciais de votos: concentrado-dominante,
concentrado-compartilhado, disperso-dominante e disperso-compartilhado.
A dominância estaria relacionada com a eleição de políticos fortemente alinhadas com
elites políticas e econômicas locais e seria normalmente encontrada em regiões mais pobres, rurais
e com menor desenvolvimento econômico, notadamente no Nordeste. Em virtude do aumento da
competição eleitoral, a tendência histórica seria de queda da dominância. Cada vez menos políticos
deteriam grandes frações dos votos em cada município. Diferentemente, a concentração estaria
ligada aos laços pessoais entre o candidato e os eleitores de dado município e, ao contrário da
dominância, sua tendência era de aumento.
De modo geral, tanto a dominância como a concentração seriam indutores de
comportamentos legislativos localistas, mas por motivos diferentes. Primeiro, quanto mais
dominante um deputado, mais capaz ele é de ser reconhecido como “o responsável” pela obtenção
de transferências federais, o que torna a estratégia de pork barrel mais eficiente e, logo, mais
atrativa. Já a concentração decorreria de laços de representação mais pessoais, fazendo com que os
deputados fossem mais responsivos às demandas dos eleitores.
Em apoio à sua hipótese de que políticos incumbentes se valem políticas do tipo pork
barrel como estratégia eleitoral, ele demonstra que a dominância13 do deputado em um município
é elemento preditor, com efeito positivo e estatisticamente significante, da apresentação de
emendas ao orçamento em benefício daquela localidade. Diversamente, a concentração de votos
não apresentou resultado tão geral na análise de Ames: seus efeitos positivos sobre a probabilidade
de apresentação de emenda se restringiram ao Estado da Bahia e à região Nordeste, mas falharam

13

Grosso modo, a dominância do deputado é medida pela sua participação nos votos válidos de determinado município.
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nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e na região Sul14. Como era de se esperar,
esse comportamento não é aleatório. Ao lado de outras variáveis, a proposição de emendas
orçamentárias tem correlação positiva e estatisticamente significante com os votos obtidos na
eleição seguinte (AMES, 1995a). Ou seja, as emendas orçamentárias apresentariam retorno
eleitoral.
Em outro estudo (AMES, 1995a), que objetiva estudar a suposta inatividade do
Congresso em temas de relevância nacional, o autor apresenta evidências estatísticas de que
deputados relacionados ao recebimento de pork15 seriam mais propensos a apoiar o Executivo.
Segundo sua interpretação, isto demonstraria que os deputados seriam “compráveis por pork” e
não estariam interessados na produção de políticas públicas.
Enfocando a demanda política, Ames et alli (2011) demonstram que a maioria dos
eleitores esperam que os parlamentares atuem em defesa do município (e não em questões
nacionais) e que a expectativa é mais intensa entre aqueles de baixa renda. O estudo se baseia na
expectativa dos eleitores sobre o papel dos deputados declarada em surveys aplicados em duas
cidades médias brasileiras, Caxias do Sul/RS e Juiz de Fora/MG, nos anos de 2002 e 2006. Do total
de entrevistados (n=3.372, em 2002 e n=1.391 em 2006), 64% declarou que auxiliar o município é
a atuação preferida do deputado, enquanto que 31% e 5%, respectivamente, prefere que o deputado
atue em projetos de interesse nacional e em ajuda ao eleitor. Os autores identificam que, nos dois
anos, tanto o intercepto quanto a variável que identifica o eleitor de baixa renda são estatisticamente
significantes e negativamente relacionados com a atuação em projetos nacionais comparada com a
atuação em auxílio ao município.
Por fim, vale mencionar ainda as evidências produzidas por Carvalho (2003) sobre a
importância dada pelos deputados a diferentes atividades parlamentares, duas relacionadas ao
localismo e duas ao “universalismo”. Valendo de dados coletados em survey com 280 deputados,
aplicado nas últimas semanas de novembro de 1999, ele identifica que o grau de dominância (não
de concentração) do deputado é estatisticamente significante e está positivamente relacionado à
importância dada pelos parlamentares à apresentação de emendas orçamentárias e ao atendimento
14

Os resultados sobre outros Estados e macrorregiões não são apresentados no trabalho.
Ames utiliza quatro medidas para estimar o recebimento de pork: a probabilidade de ser reconhecido como o
responsável pela transferência federal para o município; os gastos de um programa de assistência social da antiga
Secretaria de Planejamento (SEPLAN); a probabilidade de o então Ministério das Comunicações destinar uma outorga
de rádio ou TV para a base eleitoral do deputado; e, por fim, o encontro do deputado com Ministros de Infraestrutura,
Agricultura, Educação e Ação Social.
15
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de demandas de prefeitos e negativamente relacionada à importância que esses políticos dão à
votação em plenário. Apenas quando a variável dependente é à apresentação de projetos de lei o
efeito não foi estatisticamente significante.

1.4 Objeções à hipótese de prevalência do localismo na Câmara dos Deputados
Apesar de grande parte da literatura destacar o papel que as instituições eleitorais têm
sobre o sistema político, outros estudos questionam se os incentivos ao localismo são, efetivamente,
tão fortes e generalizados e, talvez mais importante ainda, se esses incentivos são capazes de
promover um comportamento parlamentar tão individualista quanto previsto nas primeiras
interpretações do sistema brasileiro (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2002; SANTOS, 1999). De
modo geral, esses trabalhos destacam a influência dos partidos sobre o funcionamento do
Congresso. Segundo afirmam, embora exista espaço para o individualismo parlamentar, a atuação
do Legislativo é centrada em interesses mais amplos, os interesses dos partidos, notadamente
aqueles que compõem a coalizão de governo.
Sobre a arena eleitoral, um dos aspectos destacados por essa literatura tem que ver com
a transferência de votos entre os candidatos dentro da lista do partido/coligação. Relembre-se que
em sistemas proporcionais, os votos dos eleitores são usualmente distribuídos primeiro entre
partidos e, depois, entre os candidatos. Quando combinado com a lista aberta, o sistema
proporcional cria duas competições: uma extrapartidária, por meio da qual se determina o número
de cadeiras que cada partido tem direito na legislatura, e outra intrapartidária, que define a ordem
dos candidatos dentro da lista de cada partido.
Duas são as consequências da transferência de votos. A primeiro é que competir com
membros da própria agremiação pode ser contraproducente e temerário, na medida em que pode
implicar em menor número de vagas para o próprio partido e, assim, diminuir as próprias chances
de se eleger. Portanto, o incentivo ao individualismo é minorado. Santos (1999), citando Lessa
(1998), demonstra que mais de 90% dos deputados de todos os Estados do Sudeste foram eleitos
com número de votos menor que o quociente eleitoral nas eleições de 1994.
Na literatura internacional, Swindle (2002) apresenta argumento interessante sobre a
relevância dos partidos e como eles se comportam distintamente a depender das regras sobre a
transferência de votos. Ele sustenta que diante da vedação de transferência de votos (single non27

transferable vote – SNTV), os partidos devem gerenciar a distribuição de votos entre alguns
candidatos, sob pena de não ocupar tantas cadeiras quanto poderiam, o que não ocorre se os votos
forem transferíveis no interior da lista. Sob a regra de não transferência, concentração e dispersão
excessivas entre os candidatos têm como efeito prático o “desperdício” de votos, pois aqueles
excedentes ao necessário, no primeiro caso, e os votos insuficientes, no segundo, poderiam ser
redirecionados e fazer com que candidatos com votos quase suficientes se elegessem e, assim,
aumentar a representação da sigla. Por outro lado, se os votos são transferíveis, o partido não
necessitaria se preocupar com a distribuição de votos dentro da lista. A estratégia que lhe garantiria
maior número de cadeiras seria obter tantos votos quantos possíveis, independentemente de sua
distribuição.
Ao comparar dados eleitorais do Japão e da Irlanda, ele encontra evidências
econométricas de que os partidos atuam para "gerenciar votos" quando não é possível a
transferência. Assim, o desvio padrão dos votos entre candidatos na Irlanda (em que vigora a regra
de transferência de votos, single transferable vote - STV) é muito maior que no Japão, o que indica
que naquele sistema o partido não se importa com a distribuição dos votos entre os candidatos, mas
apenas em obter votos para a legenda. Ao contrário, no Japão o partido se esforça para distribuir
adequadamente os votos entre seus candidatos. Além disso, ele demonstra que a probabilidade de
um partido majoritário perder assentos devido à interação entre dispersão de votos e transferência
de votos está consistente com a hipótese. Quanto maior interação entre a dispersão de votos e
SNTV, maior a probabilidade de perder assentos. Ao contrário, ela é inversamente proporcional à
interação entre STV e dispersão de votos.
A segunda consequência da transferência de votos é que apenas uma parte ínfima dos
candidatos consegue votos suficientes para alcançar o quociente eleitoral (SANTOS, 1999), ou
seja, a eleição não é determinada exclusivamente pelo desempenho próprio do parlamentar, mas
depende da performance eleitoral de seus pares. Como é eleito por conta de votos que não lhe foram
direcionados, o candidato não saberia exatamente quem são os eleitores determinantes para sua
vitória e, consequentemente, a quem deveria direcionar seus esforços parlamentares a fim de que
consiga se reeleger. Posto de outra forma: os elementos necessários para o voto pessoal, que levaria
ao localismo, não se fariam presentes.
Quanto à generalidade do localismo como estratégia eleitoral, Figueiredo e Limongi
(2002, p. 311), citando o próprio Ames (2001, p. 43-44), além de Cheibub e Camargos (2002),
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afirmam que os parlamentares eleitos se “distribuem de maneira uniforme pelos quatro padrões
logicamente possíveis”, ou seja, não haveria prevalência do tipo dominante-concentrado. O
localismo não seria uma estratégia eleitoral superior e institucionalmente determinada, mas apenas
uma das muitas estratégias das quais os deputados poderiam se valer para manter seus cargos. A
falta de supremacia dessa estratégia se refletiria nas baixas taxas de reeleição dos deputados,
correspondente a 62%, se se computar apenas os deputados que se candidataram ao mesmo cargo.
Acaso se considere todos os deputados, apenas 43,9% deles teriam persistido com seus cargos na
Câmara nas três que precederam o estudo de Figueiredo e Limongi.
Se as instituições eleitorais são relevantes para explicar o comportamento parlamentar,
seria de se esperar que, num mesmo sistema político, candidatos eleitos por diferentes regras
eleitorais tivessem comportamento diverso. As legislaturas nacionais brasileiras oferecem caso
ilustrativo para essa interpretação. Enquanto os membros da Câmara dos Deputados são eleitos
pelo sistema proporcional de lista aberta, a seleção dos políticos do Senado Federal ocorre pelo
sistema majoritário. Portanto, dada a diferença de incentivos eleitorais, os partidos deveriam ser
mais fortes no Senado que na Câmara. Contudo, como Desposato (2006) demonstra, não há
diferença significativa e substancial entre a força partidária entre as duas casas legislativas, de
forma que fatores não-institucionais (ou institucionais não-eleitorais) podem influenciar o
comportamento parlamentar.
Na arena legislativa os incentivos ao individualismo também não seriam tão fortes.
Focando-se na atividade parlamentar sobre a aprovação do orçamento federal, os autores
demonstram que o Congresso opta por modificar apenas parte diminuta da peça orçamentária, fato
que não seria condizente com a ideia da prevalência de interesses individualistas (FIGUEIREDO
e LIMONGI, 2002).
Demais disso, a parcela do orçamento dedicada às emendas individuais seria pequena
em comparação com as emendas coletivas (como emendas de bancadas estaduais), o que
demonstraria que o Congresso não se organiza a partir de uma lógica que privilegie o
paroquialismo. Haveria sim espaço para o individualismo e para o localismo, porém, questões
partidárias seriam norteadoras dos trabalhos do Congresso. Assim, as modificações ao orçamento
feitas pelo Legislativo manteriam as grandes linhas de gasto propostas pelo Executivo e a liberação
de emendas estaria fortemente relacionada ao pertencimento à coalizão de governo.
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Em sintonia com os argumentos acima, são relevantes ainda os questionamentos sobre
o retorno eleitoral do foco em emendas orçamentárias. Como já citado anteriormente, o sistema
proporcional, ao mesmo tempo em que permite ao candidato se dedicar a uma parcela do eleitorado
menor que o distrito, também gera incertezas sobre qual dos vários representantes responsabilizar
por um benefício recebido (ou não) pelo município (ASHWORTH e MESQUITA, 2006). Seja em
decorrência da dificuldade de accountability e credit claiming provocada pelo sistema proporcional
ou por algum outro motivo, há evidências de que as emendas orçamentárias não são suficientes
para garantir a reeleição de deputados, como demonstram Firpo et al., (2015) e Mesquita (2008).
Uma tentativa de conciliação entre as duas correntes é apresentada por Pereira e
Mueller (2000). Em interpretação distinta sobre os efeitos do localismo, eles assentam que o
sistema político brasileiro gera efeitos contrários sobre o comportamento dos políticos nas arenas
eleitoral e legislativa. Se por um lado as regras eleitorais incentivam o comportamento localista,
identificado pela apresentação de emendas orçamentárias destinadas aos municípios de sua base
eleitoral, por outro a efetiva execução dessas emendas dependeria de ação do Executivo. Dadas as
dificuldades de coordenação entre governo e as centenas de parlamentares individuais, os partidos,
por intermédio de seus líderes, assumiriam papel de intermediação relevante no sistema político.
Assim, a tendência de fragmentação gerada pelo localismo na arena legislativa seria
bastante amenizada, pois, o atendimento de demandas individuais (leia-se, execução de emendas)
passaria a ser condicionado pelo oferecimento de apoio legislativo partidário estável. Como
evidências, os autores demonstram haver correlação positiva e significante entre fazer parte da
coalizão governista e maiores volumes de execução de emendas orçamentárias e também entre
obter mais emendas orçamentárias e ser reeleito.

1.5 Considerações sobre a literatura
A apresentação da literatura demonstra que a ocorrência, a prevalência e as
consequências de uma representação localista na Câmara dos Deputados não é consensual. Embora
as discussões sobre a governabilidade do sistema político brasileiro sob o conjunto de regras com
incentivos individualizadores tenham diminuído desde os trabalhos de Figueiredo e Limongi e
desembocado no modelo de presidencialismo de coalizão (POWER, 2010), a representação
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localista se faz presente em boa parte das agendas de pesquisas sobre o legislativo brasileiro e sobre
sua influência sobre a produção de políticas públicas.
As teorias distributivistas e partidárias sobre o legislativo brasileiro, pelo menos
quanto ao modo de representação, não parecem ser inconciliáveis. Se por um lado a importância
do partido na arena eleitoral e na legislativa são claros atenuadores do incentivo ao individualismo
e ao particularismo, fato é que a representação localista é possível e, sob determinadas situações,
eficiente. Eleitores e parlamentares reconhecem a importância do município no vínculo
representativo (AMES et al., 2011), as regras eleitorais viabilizam esse modo de representação
(CAREY; SHUGART, 1995; MYERSON, 1993) e há evidências de que ele de fato influencia o
comportamento parlamentar (AMES, 1995a, 1995b; CARVALHO, 2003).
Nesse ponto, cabe uma importante observação sobre as pretensões deste estudo.
Diferentemente de boa parte dos estudos citados, o objetivo deste trabalho não reside em explorar
os efeitos do localismo sobre a produção legislativa da Câmara dos Deputados e menos ainda do
sistema político brasileiro. O estudo se limita analisar as relações entre o padrão de votos dos
deputados e o comportamento do parlamentar. Não se inclui no escopo do trabalho avaliar o efeito
do localismo sobre o comportamento agregado dos parlamentares ou sobre a produção legislativa,
mas apenas sobre o comportamento individual dos deputados.
Nesse sentido, chamam a atenção dois aspectos da literatura: o voto pessoal é, na maior
parte dos casos, diretamente associado ao localismo e as emendas ao orçamento são, quase sempre,
o principal mecanismo pelo qual o localismo se manifesta na arena legislativa. No entanto, o
personalismo eleitoral pode levar a outros tipos de representação – como o setorialismo – assim
como pode se manifestar por outros modos de particularismo legislativo – como a produção de
políticas públicas clientelistas.
Como Martin (2011) aponta, o direcionamento de benefícios materiais para a base
eleitoral do político não é o único mecanismo por meio do qual laços pessoais podem ser cultivados.
Esse aspecto não é de menor relevância. Embora as regras eleitorais não tenham se alterado desde
a redemocratização (e dos trabalhos iniciais de Mainwaring e Ames), há elementos que
fundamentam a primeira hipótese deste trabalho, a de que a demanda por políticas localistas tenha
se reduzido.
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Nesse sentido, Montero (2012) cita16 várias evidências de que a região Nordeste – onde
haveria predominância de redutos eleitorais, perfis de votação concentrado-dominante, segundo
Ames – foi fortemente afetada por mudanças socioeconômicas que podem ter diminuído a demanda
por relações clientelistas. Crescimento e desenvolvimento econômico, controle do gasto público –
imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal - inflação controlada, aumento do mercado de trabalho
formal, redução da desigualdade e a federalização do gasto social, notadamente por meio do
Programa Bolsa Família, são motivos citados pelo autor que teriam melhorado a qualidade de vida
da população (nordestina, principalmente) e, por consequência, diminuído a dependência de troca
clientelistas em localidades menos desenvolvidas.
Se a demanda por políticas localistas decresceu, seria de se esperar que o padrão de
voto localista também tenha diminuído. Em consonância com essa hipótese, Avelino et alii (2016)
apresentam nova medida da concentração de votos17 e, ao aplica-la às eleições de 1994 a 2014,
verificam queda de 27% entre o primeiro e o último evento. No entanto, os autores não chegam a
aplicar testes econométricos para confirmar a ocorrência da queda.
Em reforço às suspeitas de queda do localismo, estudos recentes também têm
apresentado evidências que podem estar relacionadas a uma outra forma de clientelismo, baseada
em trocas com grupos de interesse. Nesse sentido, Santos (2016) apresenta dados que demostrariam
a crescente relação entre grupos de interesse econômico – notadamente, dos setores da construção
civil, da indústria de transformação, do mercado financeiro, do entretenimento e de água e esgoto
– o financiamento de campanha de parlamentares e a produção legislativa. Por sua vez, Speck e
Marciano (2015) demonstram que nas eleições de 2010, grupos econômicos chegaram a fazer
doações para as campanhas de mais de 10% dos deputados federais. Além disso, em fenômeno que
pode representar reflexo do aumento dessa forma de representação, desde de 2003, tem aumentado
anualmente o número de frentes parlamentares temáticas registradas na Câmara dos Deputados
(ARAÚJO E SILVA, 2106).
O outro aspecto da literatura que merece relevo é o foco quase que exclusivo em
emendas orçamentárias como a medida do paroquialismo na arena legislativa. Em que pese haver

16

O trabalho de Montero se dedica, principalmente, a entender as causas da decadência da direita e da ascensão da
esquerda no Nordeste na segunda década após a democratização. Embora cite as mudanças socioeconômicas como
hipóteses alternativas para o fenômeno, sua hipótese de trabalho é que a melhora da capacidade de organização da
esquerda em centros urbanos.
17
A explicação sobre o índice será apresentada mais à frente, no capítulo dedicado à metodologia.
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previsões teóricas acerca do desinteresse dos deputados federais com assuntos legislativos típicos
(como a apresentação de projetos e emendas e a participação em debates sobre a produção de leis,
políticas públicas) quase todo a evidência empírica acumulada está centrada no direcionamento de
transferências financeiras para municipalidades. À exceção de trabalhos como os de Neto e Santos
(2003) e Carvalho (2003), pouco se discute a (falta de) participação dos deputados no processo
legislativo.
Nesse quesito, é interessante notar a suposição e a constatação de Ames (1995b) de
que, na Assembleia Nacional Constituinte, deputados mais propensos ao recebimento de pork
prefeririam não se envolver diretamente com a produção de política públicas e tenderiam a delegar
a tarefa a um Executivo forte. Como exemplo da aversão dos deputados a participar diretamente
do processo de produção de políticas públicas comumente citam-se as inúmeras prerrogativas do
Presidente da República (como o poder de decretar medidas provisórias e o amplo rol de iniciativa
privativa para proposição de projetos de lei) e as altas taxas de dominância do Executivo sobre a
produção legislativa – características da década de 90 e início dos anos 2002.
Em linha com essa evidência, estão também os trabalhos de Carvalho (2003) e Neto e
Santos (2003) que demonstram, respectivamente, a relação negativa entre dominância de votos e o
reconhecimento da importância das atividades legislativas típicas e pouca disponibilidade de
mecanismos efetivamente legislativos para o cultivo de voto pessoal. Conforme anotam, “nas áreas
de política pública em que os deputados têm liberdade para legislar há poucas oportunidades de
obter verbas e projetos federais de interesse localizado” (Neto e Santos, 2003, p. 15).
Assim, a segunda hipótese a se investigar é se deputados localista participam menos da
produção de políticas públicas que os demais.
Embora não haja na literatura, ao que se saiba, teorias alternativas específicas para a
atividade parlamentar legislativa existem aspectos que são identificados como relevantes e,
portanto, devem ser controlados.
Um primeiro aspecto é o pertencimento à coalizão governista. Deputados de
agremiações que apoiam o governo têm incentivos para não participar da produção legislativa,
pois, em tese, o Executivo já estaria desempenhando a função em nome da coalizão majoritária
(ALDRICH, 1994). Ainda que se suponha que a coalizão não é formada por interesses ideológicos,
segundo as previsões do modelo do segredo ineficiente, a delegação de tarefas legislativa ao
Executivo libertaria os parlamentares da situação para atuar em busca de atividades localista.
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Diversamente, como apontam Neto e Santos (2003, p. 23), “os deputados da oposição têm na
possibilidade de marcar posição perante seu eleitorado um incentivo para propor leis de impacto
nacional.”
Outro aspecto de relevo apontado também por Neto e Santos (2003) tem que ver com
a senioridade do parlamentar. A experiência, em tese, lhe dá melhor conhecimento sobre a prática
do processo legislativo e permite que adquira melhor desempenho e, tendo mais chances de
sucesso, se empenhe mais na atividade. Portanto, é lícito supor que quanto mais experiência o
parlamentar tiver de atuação na Câmara dos Deputados, mais fácil será para ele aprovar suas
proposições.
Dado esse contexto, os dois capítulos seguintes serão destinados a examinar as
hipóteses de que (i) o localismo estaria perdendo espaço como forma de representação na Câmara
dos Deputados, especialmente na região nordeste e que (ii) deputados localistas se engajem menos
que os demais nas atividades legislativas.
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CAPÍTULO 2: EVOLUÇÃO E EFEITOS DO LOCALISMO SOBRE A
ATIVIDADE LEGISLATIVA
A revisão da literatura demonstrou que não há consenso entre os estudiosos acerca da

prevalência e dos efeitos do modo de representação localista na Câmara dos Deputados. Por um
lado, há evidências de que deputados com vínculo local valorizam e exercem o mandato de modo
a beneficiar suas bases, de outro, há fatos que apresentam consideráveis limitações a essa estratégia.
Portanto, o estudo da “atuação localista” é atual e relevante. Além disso, foram apresentados
motivos que justificam a investigação sobre a possível queda da representação localista ao longo
das últimas eleições.
Neste capítulo o objetivo é produzir evidências empíricas que ajudem a elucidar as duas
hipóteses de trabalho, quais sejam: a suspeita de que o perfil de representação localista dentre os
deputados federais estaria decaindo ao longo das últimas duas décadas e a de que esses
parlamentares se envolveriam menos em atividades legislativas típicas, como a proposição de leis,
a apresentação de emendas e a elaboração de pareceres.
Na primeira seção é apresentada uma discussão acerca dos modos de se identificar
empiricamente o padrão de votos localista. Em seguida, analisa-se a hipótese da queda do localismo
e a relação entre a votação localista e o comportamento parlamentar, passando pela apresentação
das bases de dados, operacionalização das variáveis e testes estatísticos. Por fim, apresenta-se a
conclusão.

2.1 A mensuração do localismo
Conforme Avelino et al. (2011) dão conta, a concentração de votos há tempos se faz
presente nas discussões sobre o sistema político brasileiro, porém, pouco se debateu sobre os meios
apropriados para se mensurar o fenômeno. Nesse trabalho, os autores apontam que três índices
foram utilizados pela literatura – as medidas de dominância de Ames (1995), de Samuels (1999) e
de Pereira e Rennó (2001) -, sem que, no entanto, tivessem sido discutidos seus méritos em refletir
adequadamente o fenômeno.
Nota-se que, não obstante Avelino et al. (2011) mencionarem o índice de dominância
de Ames como medida de concentração, no trabalho original, a medida não é utilizada para

expressar a concentração de votos, mas, como o nome indica, a dominância média de um candidato.
Naquele artigo, Ames avalia o padrão espacial de votos dos deputados a partir de duas dimensões,
a concentração territorial – expressando a distribuição de votos entre municípios de um Estado - e
a dominância municipal – informando a participação dos votos do candidato em um município. A
sua medida de dominância é dada por 𝐷𝑖 = ∑𝑛𝑥=1

𝑉𝑖𝑥
𝑉𝑥

×

𝑉𝑖𝑥
𝑉𝑖

, em que 𝑉𝑖𝑥 são os votos do deputado

i no município x, 𝑉𝑥 são os votos válidos do município x e 𝑉𝑖 são os votos válidos do deputado i.
Curiosamente, a medida de concentração que ele utiliza não é explicitada, mas, segundo Carvalho
(2003, p. 95, nota de rodapé), ela equivaleria ao índice I de Moran.
As duas outras medidas de dominância citadas são baseadas nos elementos lançados
𝑉

por Ames. Assim, tanto na medida de dominância de Samuels, dada por 𝑆𝑖 = max ( 𝑉𝑖𝑥 ), quanto
𝑥

𝑉𝑖𝑥

na de Pereira e Rennó, dada por 𝑃𝑅𝑑 = max ( 𝑉 ), as variáveis têm a mesma definição adotada
𝑖

por aquele autor.
A análise empreendida por Avelino et al. (2011) foca na capacidade das medidas de
fornecer informações claras sobre seus limites mínimos e máximos e, principalmente, de oferecer
um contrafactual em relação à concentração de votos esperada em virtude da distribuição
populacional no território. Nesse sentido, nenhuma das medidas apresenta as características ideais.
A dominância de Ames não possui limites mínimo e máximo facilmente interpretáveis; a de
Samuels, uma proporção, tem limite superior claro (a concentração máxima), mas seu limite
inferior somente é atingido por candidatos sem nenhum voto; e, por fim, a medida de Pereira e
Rennó, também uma proporção, é enviesada para refletir a votação do candidato no maior
município do Estado.
Como alternativa, os autores apresentam o índice G, que expressa o quanto a votação
do candidato diverge da distribuição de eleitores nos municípios do estado a partir da seguinte
fórmula:
𝑛

2

𝑉𝑖𝑥 𝑉𝑥
𝐺𝑖 = ∑ ( − )
𝑉𝑖
𝑉
𝑥=1

Na expressão, 𝑉𝑖𝑥 indica os votos do deputado i no município x, 𝑉𝑖 são os votos válidos
recebidos pelo candidato i, 𝑉𝑥 são os votos válidos do município x e 𝑉 são os votos válidos em todo
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o distrito. A medida expressa não somente os votos que o candidato recebeu no município, mas
também leva em consideração um elemento contrafactual relevante. Com efeito, somente
candidatos com votação que divirja da distribuição municipal de eleitores serão tidos como
concentrados.
O termo quadrático tem consequências importantes para o índice. A mais óbvia é
permitir que variações positivas e negativas em relação ao ideal não se anulem. Outra consequência
importante é que ele confere maior peso aos casos de maior desigualdade entre as proporções de
votos do candidato e de eleitores. Por exemplo, desvios absolutos de 0,10, 0,50 e 0,90, se tornam,
respectivamente, 0,01, 0,25 e 0,81 na forma quadrática. Note-se que, do último modo, a distância
entre o primeiro e o segundo valor (Δ=0,24) é bem menor que entre este e o terceiro valor (Δ=0,56),
muito embora na forma absoluta as distâncias fossem iguais (Δ=0,40).
Além disso, por ser o quadrado da diferença de duas proporções, o índice G tem limites
mínimo e máximo definidos (0 e 1, respectivamente). Caso os votos obtidos pelo candidato se
distribuam no estado conforme a distribuição de eleitores, seu índice G será igual a 0. À medida
que a distribuição de seus votos se distanciar da distribuição de eleitores entre os municípios, o
índice G aumenta.
Gráfico 1 – Deputados federais com maior e menor G no Estado do Rio de Janeiro
Deputado Federal
Francisco Floriano de Sousa Silva
(G = 0,0018)
Estado do Rio de Janeiro – 92 municípios

Deputado Federal
Jorge de Oliveira
(G = 0,8769)
Estado do Rio de Janeiro – 92 municípios
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A título de ilustração, são apresentadas as distribuições de votos de dois deputados
eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro, distrito eleitoral que registrou o maior índice G nas eleições
para deputado federal em 2010. O primeiro deles, deputado Francisco Silva, obteve o menor índice
G no Rio de Janeiro. Seus votos foram recebidos nos municípios com maior quantidade de votos
válidos desse estado, Rio de Janeiro (capital), Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo, São
João do Meriti, entre outros. Os municípios citados são os cinco com maior número de votos
válidos no estado. Não se estranha, portanto, que o índice G do deputado seja praticamente igual a
zero.
Já o segundo, deputado Jorge de Oliveira, obteve votos nos municípios de Volta
Redonda, principalmente, Barra Mansa, Barra do Piraí, Pinheiral e Angra dos Reis. Destes o
município com maior número de votos válidos é Volta Redonda que figura na 12ª posição dos
maiores municípios no estado carioca. O deputado, típico localista, tem o índice G igual a 0,8769,
o maior do país nas eleições de deputados federais de 2010.
O índice G é capaz de refletir a concentração de votos ainda que um candidato tenha
os seus votos exclusivamente numa grande cidade, que concentra muitos eleitores. Para continuar
com o exemplo do Estado do Rio de Janeiro, num caso como este, sendo

𝑉𝑖 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑉𝑖

=1e

𝑉𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑉

=

0,3919, pois 𝑉𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 1.652.602 e 𝑉 = 4.216.728, o índice G do candidato seria igual a 0,3698.
Nesse caso, a falta de votos nas demais cidades torna o índice G expressivo.
Outra medida utilizada pela literatura é o índice de Rae invertido18. Em Carvalho
(2003) e em Borges et al. (2016) o índice informa o número efetivo de municípios em que um
candidato obteve votos. Essa medida tradicional na ciência política não será utilizada, contudo,
pois, assim como as demais, não considera a distribuição dos eleitores entre os municípios do
estado.
A utilização do índice G, contudo, não é imune a críticas. Uma dificuldade, que pode
ser imputada à sua forma quadrática, tem que ver com a interpretação do índice. Um valor de 0,50
de índice G não expressa intuitivamente o quanto a distribuição de votos de um candidato diverge
da distribuição de eleitores no estado, como registram Borges et al. (2016). A crítica mais relevante,

18

O número efetivo de municípios é dado por 𝑁𝐸𝑀𝑖 =

1

∑𝑛𝑥=1(

x e 𝑉𝑖 são os votos válidos do deputado i.
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𝑉𝑖𝑥 2
)
𝑉𝑖

, em que 𝑉𝑖𝑥 são os votos do deputado i no município

contudo, tem a ver com a comparação de candidatos pertencentes a estados distintos. Devido a sua
importância, ela será tratada em detalhes a seguir.

2.1.1 Comparação do índice G entre deputados de diferentes Estados
Conforme Borges et al. (2016) argumentam, o índice G não poderia ser utilizado,
diretamente, para aferir graus de concentração em estados distintos. Em suas palavras (BORGES
et al., 2016, p. 41):
A principal força do índice g é também a sua fraqueza porque, ao considerar
a distribuição dos votos em cada estado, a comparabilidade do índice tornase prejudicada. Isto porque obter um índice g de zero em no estado do Acre,
que conta com apenas 22 municípios, tem significado totalmente distinto
de obter o mesmo índice em um estado com mais de 600 (caso de São
Paulo). Obviamente, por razões de extensão territorial e custos
relacionados de campanha, é muito mais difícil fazer campanha e obter a
mesma votação em todos os municípios em São Paulo do que no Acre.
Em virtude dessa suspeita, examinou-se a variação do índice em diferentes contextos
a fim de se avaliar a comparabilidade do indicador.
Primeiramente, simulou-se uma distribuição hipotética de votos para o Estado de
Roraima tentando produzir a maior concentração possível. Roraima foi escolhido pela
conveniência de ser o distrito eleitoral com menor número de eleitores. O procedimento adotado
foi atribuir a cada candidato, sequencialmente, os votos de todos os eleitores de um município iniciando-se pelos menores - até atingir o quociente eleitoral da eleição de 2014, igual a 29.762
votos19. Assumiu-se que o Roraima teria oito candidatos, menor magnitude de distrito possível, e
que todos os eleitores cadastrados nos municípios votariam20. À título de ilustração, o primeiro
candidato obteria todos os votos nos municípios de São João da Baliza (4.688 votos), de Uiramutã
(4.766 votos), de São Luiz (4.877 votos), de Iracema (5.027 votos), de Amajari (5.229 votos) e
parte dos votos de Normandia (5.165 votos). O segundo candidato receberia os votos restantes de
Normandia (501 votos), todos os votos de Caroebe (5.723 votos), de Bonfim (7.452 votos), de

19

Poucos candidatos são eleitos alcançando o quociente eleitoral, maior parte deles se elege com fração desses votos.
No entanto, o número é útil como referência para o exercício e a essência dos resultados não se alteraria com um valor
menor.
20
A distribuição dos votos por município está em Apêndice A - Distribuição hipotética de votos da eleição de 2014
para o Estado de Roraima.
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Pacaraima (7.483 votos) e parte dos votos de Alto Alegre (8.603 votos). Assim procedeu-se
sucessivamente até serem distribuídos os votos de todos municípios entre todos os candidatos.
O exercício permite identificar que, de fato, num estado com tal distribuição de
eleitores, não é possível se eleger com votos em um único município, a menos que ele seja a capital.
É preciso que os votos estejam dispersos por vários municípios até que o quociente eleitoral (ou
outro limite) seja atingido.
Não obstante, o índice G de quem capta votos somente em pequenos municípios é alto
e maior do que daqueles que se concentram em uma cidade grande. Isso porque a ausência de votos
em cidades maiores eleva sobremaneira o índice G. Nesse exercício, os maiores valores de G são
daqueles deputados que obtém votos em cidades médias. Nesses casos (deputados 2 e 3), a ausência
de votos na capital pesa e, além disso, a grande proporção de votos nas cidades-alvo é relevante.
Uma distribuição de votos quase homogênea de eleitores entre os municípios
aumentaria a possibilidade de concentração em cidades médias, porém, diminuiria a diferença de
tamanho dessas cidades em relação à capital. Em consequência, o aumento do índice relacionado
à falta de votos na capital não seria tão acentuado. Logo, se existem cidades médias em grande
número, a capital tem menor participação no eleitorado total e, em função disso, o impacto da
ausência de votos ali é menor. Por exemplo, São Paulo/SP tem 40% do eleitorado do Estado. Se
um candidato não obtiver votos na capital paulista, o primeiro termo do índice será igual a zero 𝑉𝑖 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑉𝑖

= 0, pois não há votos ali – e o segundo, igual a 0,40 – pois,

𝑉𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑉

= 0,40. Ao elevar a

diferença entre esses termos ao quadrado, obtém-se um valor de índice G de 0,16 devido à falta de
votos do candidato na capital paulista. Em contraposição, não angariar votos em Boa Vista/RR
aumenta G em 0,40 porque na cidade está 64% do eleitorado daquele distrito.
Apesar de teoricamente estados menores possibilitarem a concentração de votos em
várias cidades pequenas e, com isso, viabilizar a obtenção de valores altos de índice G, os dados
demonstram que eles (Roraima, Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia) apresentam menores índices
de concentração, como pode ser visualizado no gráfico 2. Nos estados maiores (São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul) atinge-se o último quantil da distribuição de G
com valores superiores a 0,50. Por outro lado, nos estados menores, a distribuição se completa com
valores até menores que 0,10.
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Gráfico 2 – Distribuição cumulativa do índice G nas eleições
para Deputado Federal em 2010

A análise da magnitude do distrito, em consonância com a previsão de Myerson (1993),
torna evidente que o maior número de vagas é uma determinante da estratégia de concentração.
Quanto maior a magnitude do distrito, menor a parcela de votos necessárias para se obter uma
cadeira na Câmara – o quociente eleitoral é igual ao inverso da magnitude do distrito - e, portanto,
maior a possibilidade de concentração.
Pela tabela 1 abaixo constata-se que os distritos de maiores magnitudes - São Paulo,
Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul – têm índices G máximos muito superiores àqueles
verificados nos estados menores – Roraima, Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia.
Mas não só a magnitude do distrito determina as possibilidades de concentração de
votos. A distribuição dos eleitores entre os municípios também tem impacto relevante. Gráficos de
distribuição territorial de votos para unidades federativas com eleitorado de diferentes tamanhos
mostram que nas menores quase sempre a massa de votos está na capital e, ainda assim, há votos
significativos em outras cidades. É o que ocorre, por exemplo, com os deputados Édio Lopes e José
Mendonça Sobrinho, respectivamente, os deputados com maior índice de concentração nos Estados
de Roraima e Sergipe. Nos dois casos, nota-se que os votos se distribuem por boa parte do território.

41

Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro ocorre o contrário. Como demonstram os gráficos
de distribuição territorial de votos dos deputados José Soares e Jorge de Oliveira, os mais
concentrados de seus estados, a capital não tem papel relevante na eleição de nenhum deles. O
deputado mineiro concentrou seus votos na região noroeste do estado, especialmente em Patos de
Minas, com grande destaque no mapa. De modo semelhante, o deputado carioca, mencionado
anteriormente, concentra seus votos em Volta Redonda.

Tabela 1 - Eleições para Deputado Federal em 2010
UF

Votos
válidos
(V)

Magnitude
do distrito
(MD)

Quociente
eleitoral
(QE)

QE em
perc. de
V
(1/MD)

G
Máx.

SP

22.043.634

70

314.909

1,43%

MG 10.413.335

53

196.478

RJ

8.009.950

46

BA

6.684.011

RS

QE em
perc. de
V
(1/MD)

UF

Votos
válidos
(V)

Magnitude
do distrito
(MD)

Quociente
eleitoral
(QE)

0,6590

ES

1.886.271

10

188.627

10,00% 0,3968

1,89%

0,6496

PI

1.668.005

10

166.800

10,00% 0,0596

174.129

2,17%

0,8626

AL 1.415.349

9

157.261

11,11% 0,2648

39

171.385

2,56%

0,2683

RN 1.653.375

8

206.672

12,50% 0,0874

6.165.335

31

198.882

3,23%

0,5180

AM 1.530.188

8

191.273

12,50% 0,2209

PR

5.717.621

30

190.587

3,33%

0,6330

MT 1.506.816

8

188.352

12,50% 0,1737

PE

4.450.200

25

178.008

4,00%

0,2856

MS 1.281.235

8

160.154

12,50% 0,2140

CE

4.245.463

22

192.976

4,55%

0,2174

SE

1.028.489

8

128.561

12,50% 0,0844

MA

3.043.352

18

169.075

5,56%

0,2934

RO

765.958

8

95.745

12,50% 0,5672

PA

3.422.655

17

201.333

5,88%

0,4397

TO

728.049

8

91.006

12,50% 0,0944

GO

2.988.243

17

175.779

5,88%

0,2779

AC

346.126

8

43.266

12,50% 0,0838

SC

3.471.076

16

216.942

6,25%

0,2837

AP

343.609

8

42.951

12,50% 0,0460

PB

1.952.737

12

162.728

8,33%

0,1906

RR

222.696

8

27.837

12,50% 0,1635

G
Máx.

A comparação dos três maiores estados exemplifica a influência da distribuição de
eleitores entre os municípios sobre a mensuração do índice G. O Estado do Rio de Janeiro tem
menos votos válidos que os Estados de São Paulo e Minas Gerais, no entanto, a distribuição de
eleitores nos municípios cariocas é tal que ele tem quase tantos municípios com eleitores suficientes
para garantir uma cadeira que São Paulo. E como os gráficos de quantis demonstram, o Rio de
Janeiro é o estado com os maiores valores de G.
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Gráfico 3 – Distribuição territorial de votos para os deputados federais (não suplentes)
com maior índice G nos Estados de MG, RJ, RR e SE
Deputado Federal José Humberto Soares
G = 0,6438
Estado de Minas Gerais – 853 municípios

Deputado Federal Jorge de Oliveira
G = 0,8769
Estado do Rio de Janeiro – 92 municípios

Deputado Federal Édio Vieira Lopes
G = 0,1281
Estado de Roraima – 15 municípios

Deputado Federal Mendonça Sobrinho
G = 0,0846
Estado de Sergipe – 75 municípios
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A relação fica ainda mais clara observando-se a tabela abaixo. Além de confirmar o
efeito da magnitude do distrito sobre a possibilidade de concentração, os dados demonstram que,
para distritos de magnitudes iguais (e.g., magnitudes 17, 10 e 8), quanto mais municípios capazes
de eleger sozinhos o candidato menos votado, maiores os valores de G. Em todas as situações em
que há distritos de mesma magnitude, o estado com maior G é aquele em que há mais municípios
com capacidade de eleger sozinho um deputado. Em suma, a distribuição de eleitores entre os
municípios do distrito eleitoral influencia as possibilidades de variação de G.
O que se conclui é que as diferenças de G estão intrinsecamente relacionadas à efetiva
concentração de votos dos deputados. Os valores mais baixos de G encontrados em estados
menores decorrem do fato de que a votação dos deputados não é concentrada, eles não adotaram
uma estratégia de concentração de votos nesses locais.
Mas dois aspectos devem ser frisados. Um é que o índice G não mede a estratégia
preferida pelo político, mas aquela efetivamente adotada. É razoável supor que, na maioria dos
casos, a distribuição de eleitores entre os municípios de um estado seja uma determinante para a
escolha de uma estratégia de dispersão ou concentração de votos, assim como é possível que alguns
deputados prefiram uma estratégia concentrada. No entanto, o índice G mede a estratégia escolhida
pelo candidato.
Por outro lado, o segundo aspecto de relevo é que a dispersão de votos em distritos com
poucos municípios não pode ser interpretada diretamente como evidência da falta de vínculo
localista. Em distritos com poucos municípios é possível que um deputado com votação dispersa
tenha fortes vínculos locais, ou seja, que adote um perfil de representação localista. Assim, em
linha com o argumento de Borges et al. (2016), ter votos dispersos em distritos grandes, como o
Rio de Janeiro e Minas Gerais, têm significado de ter votos dispersos no Acre ou Roraima.
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Tabela 2 - Eleições para Deputado Federal em 2010

Votação
nominal do
Magnitude
UF
candidato
do distrito
menos
votado

Municípios
capazes de
sozinhos
eleger o
candidato
menos
votado

G
máx.

Votação
nominal do
Magnitude
UF
candidato
do distrito
menos
votado

Municípios
capazes de
sozinhos
eleger o
candidato
menos
votado

G
máx.

SP

70

42.743

40

0,659

ES

10

60.700

3

0,3968

MG

53

40.093

19

0,6496

PI

10

69.287

1

0,0596

RJ

46

13.018

37

0,8626

AL

9

54.937

2

0,2648

BA

39

41.585

7

0,2683

RN

8

55.086

2

0,0874

RS

31

28.236

20

0,518

AM

8

85.535

1

0,2209

PR

30

38.649

12

0,633

MT

8

66.482

1

0,1737

PE

25

46.267

8

0,2856

MS

8

60.039

2

0,214

CE

22

76.915

2

0,2174

SE

8

58.782

1

0,0844

MA

18

30.036

2

0,2934

RO

8

15.026

5

0,5672

PA

17

68.547

4

0,4397

TO

8

38.233

1

0,0944

GO

17

76.796

3

0,2779

AC

8

15.849

2

0,0838

SC

16

65.545

3

0,2837

AP

8

10.945

2

0,046

PB

12

79.412

2

0,1906

RR

8

5.903

2

0,1635

2.2 A evolução do localismo
Conforme apresentado no capítulo anterior, existem motivos relevantes para supor que
o grau de concentração de votos dos deputados federais tenha declinado ao longo do tempo. As
mudanças socioeconômicas ocorridas no período recente podem ter alterado as condicionantes para
a existência de um clientelismo de cunho local e, com isso, tornado menos interessante uma
45

estratégia de representação localista. O fenômeno, se supõe, teria sido mais intenso na região
nordeste devido aos seus menores índices socioeconômicos.
Nesta seção, será examinada a evolução do localismo nas eleições de 1994 a 2014, a
partir dos recortes de região, partido e ideologia. Ao final, são apresentados os resultados de
modelos econométricos estimados com o objetivo de testar as hipóteses de que houve queda do
localismo (H1) e de que a queda é mais acentuada na região nordeste (H2).
Os dados sobre o índice G utilizados para realizar as análises foram produzidos por
Avelino et al. (2016)21, a partir de informações do TSE. A base original contém os valores de índice
G para os candidatos ao cargo de deputado federal nas eleições de 199422 à 2014. Foram excluídos
da base os candidatos não eleitos e os suplentes. Os deputados federais representantes do Distrito
Federal também foram removidos da base, pois, como o território desta unidade federativa não é
dividido em municípios, os votos são computados pelo TSE sem essa subdivisão. Utilizar a zona
eleitoral poderia ser uma alternativa para representar as fronteiras territoriais do DF, porém, como
registrado por Borges et al., (2016), a estratégia requereria a modificação da unidade de análise
para a toda base, o que seria inviável.
É importante explicitar que apesar da dificuldade do índice G de capturar o perfil
localista em distritos com poucos municípios, conforme discutido na seção anterior, o fato não
parece ser impactante para influenciar a análise da evolução do localismo, porquanto a distribuição
populacional não se alterou substancialmente no período analisado.
Além disso, ressalte-se que, não obstante a recomendação de Avelino et al. (2016) de
que a melhor escala para analisar a concentração de votos seria a microrregião, optou-se por seguir
a tradição da literatura e manter a análise com base nos municípios a fim de facilitar a comparação
com outros trabalhos.
Recorreu-se aos dados do próprio TSE sobre filiação partidária dos deputados federais
e aos dados de Power e Zucco (2012) a respeito da posição ideológica dos partidos. A posição
ideológica dos partidos foi incorporada numa variável categorial tricotômica (centro, esquerda e

21

Agradeço ao Prof. Dr. George Avelino por ter disponibilizado prontamente base de dados para a consecução deste
trabalho.
22
Entretanto, o TSE ainda não divulgou as votações dos candidatos por município relativas aos Estados do Acre,
Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Sergipe, São Paulo e Tocantins. Portanto, para este ano, a análise será realizada com os dados existentes.
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direita). Devido a dificuldades de integração da base do TSE com as demais, as análises que
envolvem dados partidários serão realizadas somente para as eleições de 1998 em diante.

2.2.1 Descrição dos dados
O Gráfico 4 apresenta a evolução do índice G dos deputados federais eleitos, desde a
eleição de 1994 até a de 2014. A tendência é de queda sob a perspectiva de todas as estatísticas
analisadas. O primeiro quartil gradativamente passou de 0,031, no primeiro momento da série, para
0,023, no último; a mediana de 0,069 para 0,048; a média de 0,125 para 0,092; e o terceiro quartil
de 0,157 para 0,104. A queda mais acentuada – de 0,053 - ocorreu no terceiro quartil, indicador
relacionado aos casos mais extremos de concentração, corroborando a suspeita do declínio do
localismo.
Gráfico 4 – Evolução de G

Tabela 3 – Evolução das estatísiticas de G

Mínimo

1994

1998

2002

2006

2010

2014

0,0037

0

0

0

0

0

1º Quartil 0,031 0,0306 0,028

0,026 0,0231 0,0218

Mediana 0,0693 0,066 0,0571 0,0544 0,049 0,0465
Média

0,1253 0,1186 0,1037 0,1028 0,0948 0,0909

3º Quartil 0,1585 0,1391 0,1207 0,1134 0,1136 0,103
Máximo

0,3468 0,2949 0,2593 0,2413 0,2463 0,2242
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A análise por região revela que aquelas menos desenvolvidas não são as que
apresentam de deputados localistas com perfil mais intenso. Ao contrário, o Sudeste, seguido pelo
Sul, é a região com os maiores valores de G. Embora contrastante com as suposições do
clientelismo, os valores corroboram as considerações anteriores sobre as variações do índice G
conforme a magnitude do distrito. No Sul e no Sudeste os distritos eleitorais possuem maior
magnitude, o que permite que a estratégia de concentração seja mais viável que no Norte e no
Nordeste, onde, em geral, os distritos têm magnitudes menores.
Gráfico 5 – Evolução de G médio por região

Tabela 4 - Média de G por região
1994
Nordeste

1998

2002

2006

2010

2014

0,0852 0,0759 0,0745 0,0667 0,0633 0,0589

Centro-Oeste 0,0876 0,1011 0,0665 0,0729 0,0730 0,0575
Norte

0,0573 0,0699 0,0809 0,0810 0,0702 0,0790

Sudeste

0,2111 0,1676 0,1561 0,1534 0,1375 0,1349

Sul

0,1473 0,1491 0,0861 0,0982 0,0969 0,0855

Com exceção do Norte, em todas as demais regiões a concentração média caiu,
comparando-se o início e o fim da série. A mediana e o terceiro quartil têm a mesma tendência da
média, mas com oscilações menores. Em todas as regiões a mediana caiu, mas no Norte e no
Nordeste em menor quantidade.
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Gráfico 6 – Evolução de G mediano por região

Tabela 5 - Mediana de G por região
1994
Nordeste

1998

2002

2006

2010

2014

0,0647 0,0563 0,0523 0,0433 0,0428 0,0418

Centro-Oeste 0,0566 0,0531 0,0556 0,0422 0,0433 0,0351
Norte

0,0350 0,0471 0,0427 0,0385 0,0365 0,0367

Sudeste

0,1466 0,0903 0,0864 0,0861 0,0793 0,0648

Sul

0,0538 0,0900 0,0577 0,0569 0,0505 0,0494

A comparação do Nordeste com o conjunto das demais regiões sugere que, de fato, a
queda do localismo ali é mais acentuada. A mediana no Nordeste teve uma queda de 35%,
declinando de 0,065 para 0,042, e a média reduziu 31%, saindo de 0,085 para 0,059. No conjunto
das demais regiões, contudo, tanto a média quanto a mediana tiveram uma queda menor que no
Nordeste, ambas equivalentes a 26%.
Sob a perspectiva dos partidos e das posições ideológicas, a queda também é
perceptível. Somente os deputados do PSDB tiveram o grau de localismo majorado. Para todos os
demais partidos, os deputados experimentaram queda no grau de concentração. A redução mais
acentuada foi para os membros do PT que deixaram a posição de partido mais concentrado, com
grande vantagem, em 1998, em favor do PSDB, em 2014. O partido com membros mais
desconcentrado da série é o DEM. Apesar de uma elevação do índice médio no ano de 2006, em
três das cinco eleições ele obteve os menores valores de G.
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Gráfico 7 – Evolução de G no Nordeste

Tabela 6 - Média de G
Região

1994

1998

2002

2006

2010

2014

Outras

0,144

0,139

0,119

0,121

0,110

0,107

Nordeste

0,085

0,076

0,074

0,067

0,063

0,059

Tabela 7 - Mediana de G
Região

1994

1998

2002

2006

2010

2014

Outras

0,073

0,078

0,061

0,062

0,054

0,051

Nordeste

0,065

0,056

0,052

0,043

0,043

0,042

O resultado pode parecer contraditório com as evidências da literatura de que os
partidos de esquerda seriam menos clientelistas que partidos de direita e, portanto, teriam votação
menos concentrada (MACIEL, 2014). A explicação para a diferença mais uma vez tem a ver com
a magnitude dos distritos. Em 1998, DEM e PT elegeram praticamente a mesma quantidade de
deputados nas regiões Sul e Sudeste – respectivamente, 36 e 39 deputados -, cujos distritos tem
maior magnitude e os índices G são maiores. No entanto, o DEM elegeu 68 deputados nas regiões
Centro-Oeste, Norte e Nordeste – regiões associadas a menores valores de índice G - enquanto o
PT elegeu apenas 20 desses parlamentares. Assim, devido à maior participação de deputados das
regiões Sul e Sudeste no PT seus índices de concentração eram maiores que os do DEM. À medida
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que o Partido dos Trabalhadores aumentou o número de deputados em distritos com magnitudes
menores, seus índices de concentração caíram.
Gráfico 8 – Evolução de G médio por maiores partidos

Tabela 8 – Média de G por partido
1998
DEM

2002

2006

2010

2014

0,0902 0,0654 0,0930 0,0717 0,0559

PMDB 0,1000 0,0817 0,0886 0,0913 0,0844
PP

0,0972 0,0843 0,0800 0,0709 0,0859

PSDB 0,1114 0,1035 0,1062 0,1128 0,1152
PT

0,1883 0,1222 0,1041 0,0799 0,0885

Tabela 9 – Eleições de 1998
Partido

Média de G em Média de G em Média no
CO, NE e NO
SE e SU
país

DEM

0,0708

0,1268

0,0902

PT

0,1333

0,2165

0,1883

Acompanhando em parte a tendência verificada pelo PT, a esquerda também iniciou a
série como a mais concentrada e teve uma queda acentuada nos níveis de concentração entre os
anos de 1998 e 2006. Centro e direita tiveram oscilações relativamente paralelas no período. No
ano de 2014, todos os três grupos tiveram médias de G bastante similares, em torno de 0,09.
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Gráfico 9 – Evolução de G médio por ideologia

Tabela 10 - Média por ideologia
1998

2002

2006

2010

2014

Esquerda 0,1774 0,1421 0,0686 0,0825 0,0910
Centro

0,1209 0,1065 0,1139 0,1022 0,0899

Direita

0,0928 0,0723 0,0880 0,0713 0,0874

2.2.2 Testes econométricos
Apresentadas as variações de G na série de eleições entre 1994 e 2014, por região, por
partido e por ideologia, passa-se a propriamente testar as hipóteses de trabalho relacionadas à queda
do localismo, quais sejam:
H1: Houve queda do localismo no período de 1994 a 2014; e
H2: A queda é mais acentuada na região Nordeste.
Serão estimados, basicamente, dois modelos de regressão linear. No primeiro, em que
o índice G figura como variável dependente e o os anos como variáveis independentes. No segundo
modelo, além do ano, insere-se uma variável dummy para identificar os deputados federais eleitos
para representar os estados nordestinos e a interação das variáveis ano com a dummy Nordeste.
Além dos modelos principais, sem controle, serão estimados modelos com controles
por região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), partido (DEM, PMDB, PP, PSDB, PT
e outros) e ideologia (esquerda, centro e direita) a fim de aferir a robustez dos resultados. Verifica-
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se, ainda, se a diferença entre os coeficientes de anos imediatamente sucessivos é estatisticamente
significante por meio do teste de Wald.

Tabela 11 - Modelos econométricos sobre a queda do localismo
Variável

1

2

3

4

5

6

0,1253 ***

0,0949 ***

0,1385 ***

0,1507 ***

0,1005 ***

0,1068 ***

(0,0079)

(0,0084)

(0,0071)

(0,0103)

(0,0078)

(0,0106)

-0,0049

-0,0115

Intercepto

1998
(0,0098)

(0,0094)

-0,0199 *

-0,0265 **

-0,0189 *

-0,0204 *

-0,0182 *

-0,0194 *

(0,0098)

(0,0094)

(0,0079)

(0,0083)

(0,0076)

(0,008)

-0,0209 *

-0,0275 **

-0,021 **

-0,0114

-0,0198 **

-0,011

(0,0098)

(0,0094)

(0,0079)

(0,0084)

(0,0076)

(0,008)

-0,0238 **

-0,0296 ***

-0,024 **

(0,0084)

(0,0077)

(0,0081)

2002

2006
-0,029 **

-0,0357 *** -0,0314 ***

2010
(0,0098)

(0,0094)

(0,008)

-0,033 *** -0,0395 *** -0,0383 *** -0,0326 *** -0,0356 *** -0,0321 ***
2014
(0,0098)

(0,0094)

(0,0081)

(0,0081)

(0,0078)

(0,0078)

0,0055

-0,0072

-0,0082

(0,01)

(0,0096)

(0,0098)

0,0043

0,0071

0,0126

Centro-Oeste

Norte
(0,0078)

(0,0081)

(0,0084)

0,0855 ***

0,0796 ***

0,0847 ***

(0,0059)

(0,0061)

(0,0063)

0,0381 ***

0,0371 ***

0,0361 ***

(0,0073)

(0,0077)

(0,0078)

Sudeste

Sul
-0,043 ***

-0,0298 ***

DEM
(0,0085)

(0,0082)

-0,0279 ***

-0,0178 *

(0,0077)

(0,0075)

-0,034 ***

-0,0332 ***

(0,0094)

(0,0091)

-0,0101

-0,0104

(0,0081)

(0,0078)

-0,0028

-0,0041

(0,0078)

(0,0075)

PMDB

PP

PSDB

PT
Partido
de Centro

-0,0261 *

-0,0187 .

(0,0104)

(0,0099)

Partido
de Direita

-0,0508 ***

-0,0392 ***

(0,0109)

(0,0105)

p<0,001 ‘***’ p<0,01 ‘**’ p<0,05 ‘*’ p<0,1 ‘.’
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A queda do localismo é confirmada pela evidência econométrica (modelo 1). Todos os
anos apresentam coeficientes negativos em relação a 1994 e menores que seus antecessores
imediatos. Com exceção do ano de 1998, todos os demais são estatisticamente significantes a 5%.
O teste de diferença de coeficientes entre os pares de anos sucessivos, de modo geral, é significante.
Com exceção da diferença entre 1998 e 2002 e entre este e 2006, todos as demais são significantes
a menos de 5%. O teste de diferença entre o coeficiente de 1994 e de 2014 tem valor Qui-quadrado
= 1.883,3, com 6 graus de liberdade, e probabilidade 0.
Tabela 12 – Teste de diferença de coeficientes
Ano

Coeficiente

Desvio-padrão

Diferença de
coeficientes
(P(>X²))

1994
(intercepto)

0,1253 ***

-0,0079

NA

1998

-0,0049

-0,0098

0

2002

-0,0199 *

-0,0098

0,069

2006

-0,0209 *

-0,0098

0,073

2010

-0,0290 **

-0,0098

0,012

2014

-0,0330 ***

-0,0098

0,0022

p<0,001 ‘***’ p<0,01 ‘**’ p<0,05 ‘*’ p<0,1 ‘.’

Os resultados são mantidos quando inseridos os controles por região, por partido e por
ideologia do partido (modelos 2, 3 e 4). Em praticamente todos os modelos as variáveis anos são
significantes a 5%. As exceções ficam por conta do ano de 1998, no modelo com controle por
região (modelo 2), e do ano de 2006, no modelo com controle por ideologia (modelo 4), que não
apresentam significância nem mesmo a 10%. No entanto, seus coeficientes continuam com os
sinais na direção esperada.
Com o controle por regiões, Nordeste é a categoria de referência. As variáveis Centrooeste e Norte tem coeficiente praticamente igual a 0 e não são significantes. Em linha com a
descrição acima, Sul e Sudeste têm relação positiva com G e são fortemente significantes.
No modelo que controla por partidos (modelo 3) - outros partidos é a referência praticamente todas as grandes siglas são estatisticamente significantes e estão negativamente
relacionadas com os valores de G. As únicas exceções são o PT e o PSDB que, embora tenham
relação levemente negativa com G, não apresentam coeficientes significantes.
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Tabela 13 - Modelos econométricos sobre a quedado localismo no Nordeste
Variável
Intercepto

Nordeste

1998

1

2

3

0,1438 ***

0,1558 ***

0,1671 ***

(0,0094)

(0,0078)

(0,0107)

-0,0587 ***

-0,0585 ***

-0,0612 ***

(0,0168)

(0,0122)

(0,0125)

-0,0253 *

-0,0251 **

-0,0265 **

(0,0116)

(0,0093)

(0,0098)

0,0146

0,022

0,0232

-0,0044
(0,0116)

1998*Nordeste

-0,0049
(0,0209)

2002

2002*Nordeste

2006

2006*Nordeste

2010

2010*Nordeste

2014

2014*Nordeste

(0,0209)

(0,0171)

(0,0178)

-0,0232 *

-0,0227 *

-0,0121

(0,0116)

(0,0093)

(0,0098)

0,0048

0,0074

0,0034

(0,0209)

(0,0171)

(0,0179)

-0,0335 **

-0,0348 ***

-0,0273 **

(0,0116)

(0,0093)

(0,0098)

0,0116

0,0138

0,0131

(0,0209)

(0,0171)

(0,0178)

-0,0371 **

-0,0408 ***

-0,0377 ***

(0,0116)

(0,0094)

(0,0095)

0,0109

0,0113

0,0172

(0,0172)

(0,0177)

(0,0209)

-0,0362 ***

DEM

(0,0085)
-0,0289 ***

PMDB

(0,0076)
-0,0391 ***

PP

(0,0093)
-0,0121

PSDB

(0,008)
-0,0058

PT

(0,0077)
Partido
de Centro

-0,0257 *

Partido
de Direita

-0,0479 ***

(0,0102)

(0,0107)

Sob o controle por ideologia, os resultados se mantêm. Tendo a esquerda como classe
de referência, centro e direita têm coeficientes negativos e significantes. A diferença entre os
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coeficientes de anos sucessivos e entre os coeficientes do início e do fim da série permanecem
significantes diante da presença de todos os controles. Nos modelos que combinam as variáveis de
controle (modelos 5 e 6) a tendência dos estimadores é mantida.
Portanto, tendo em vista as evidências mencionadas, pode-se afirmar com razoável
segurança que o grau de localismo entre os deputados federais decresceu no período de 1994-2014.
A hipótese de que a queda seria mais acentuada no Nordeste, contudo, não encontrou
suporte empírico. Com exceção do ano de referência (1994), ser parlamentar pelo Nordeste não
está relacionado a menores valores de G em comparação ao conjunto das demais regiões. Apenas
no ano de 1998 o coeficiente da interação com Nordeste é negativo, mas, ainda assim, não é
significante. Em todos os demais anos os coeficientes são positivos e não significantes. Os
resultados podem ser vistos na tabela anterior.
A ausência de resultados se mantém quando inseridos os controles por partido e por
ideologia.
Em resumo, os resultados dos testes econométricos não permitem rejeitar a hipótese
nula.
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3

CAPÍULO 3 - O comportamento localista
A hipótese derivada sobre o comportamento localista no primeiro capítulo supõe que

deputados com votação concentrada se envolveriam menos com a atividade legislativa típica (e.g.
proposição de leis, apresentação de emendas e de pareceres a projetos de leis, participação em
comissões temáticas etc) vis-à-vis aos deputados com votação dispersa. Como ordinariamente a
produção de políticas públicas não permite a destinação de benefícios para localidades específicas
as atividades que lhe são correlatas não seriam do interesse de parlamentares com forte vínculo
local.
Para a investigação dessa hipótese será examinado o comportamento dos deputados
federais eleitos em 2010. Assim como no capítulo anterior, a variável independente é o índice G.
Serão utilizadas duas outras para compor as três variáveis dependentes: número de proposições
gerais, de emendas e de pareceres em projetos de interesse nacional.
A primeira base contém dados da Câmara dos Deputados sobre todas as proposições
legislativas23 (projetos de leis, emendas à Constituição, resoluções etc) de cada deputado federal
apresentadas na 54ª Legislatura, de fevereiro de 2011 a janeiro de 2015. Todos deputados podem
apresentar projetos de lei, nos limites das competências de iniciativa constitucionais. O número de
proposições gerais é a medida de atividade legislativa mais abrangente entre as aqui utilizadas.
Proposições de qualquer tipo (regulatório, financeiro, social, econômico, e até simbólico) são
levadas em consideração. Portanto, é provável que haja alguma quantidade de proposições
apresentadas inclusive para os parlamentares que não se envolvem fortemente com a produção de
políticas públicas.
A segunda base foi produzida pelo Núcleo de Estudos sobre o Congresso (NECON) do
Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da UERJ e contém dados sobre o número de
emendas e de pareceres que os deputados federais apresentaram em um conjunto de 54 projetos projetos de lei ordinária (PL) e complementar (PLP), propostas de emenda constitucional (PEC) e
medidas provisórias (MP) - a respeito de temas de relevância nacional (carga tributária menor e
mais simples, infraestrutura, combate à corrupção, melhor gestão do gasto público, sistema

23

Agradeço a Wagner Mancuso por ter cedido a base de dados sobre produção legislativa.

educacional universal e eficiente, marco regulatório claro e respeitado, simplificação de regras e
poda da selva burocrática e governabilidade)24.
Emendas e pareceres é um subconjunto especial de proposições gerais. O número de
emendas é, provavelmente, a medida mais apta para identificar o envolvimento do parlamentar
com o processo legislativo. Regra geral, podem propor emendas todos os deputados que participem
de alguma das comissões responsáveis por analisar um projeto. Devido à ampla oportunidade de
participação, é factível assumir que todos os parlamentares que desejem se envolver com a
produção de política pública poderão fazê-lo por meio de emendas.
O número de pareceres indica um maior envolvimento com o processo legislativo, mas,
por outro lado, é uma oportunidade bastante limitada, se comparada às demais. Pareceres
representam a atuação exclusiva de relatores de proposições legislativas e, comumente, apenas um
deputado é responsável por relatar uma proposição legislativa em cada comissão. Além disso, em
projetos de interesses nacionais, é de se supor que interesses governistas e partidários sejam
preponderantes na escolha dos relatores, fazendo com que a oportunidade de apresentar pareceres
seja bastante limitada.
A relação entre o localismo e a produção legislativa precisa ser controlada por uma
série de fatores costumeiramente apontados pela literatura. Aspectos partidários são talvez os
controles mais óbvios da atividade legislativa. Nesse sentido, duas variáveis relacionadas ao
tamanho do partido do parlamentar foram utilizadas. Uma indica o percentual de assentos obtidos
pelo partido do deputado na eleição de 2010 e a outra se ele foi eleito por um dos cinco maiores
partidos naquela legislatura, a saber, PT, PMDB, PSDB, PP e DEM. Além disso, utilizou-se uma
variável com as classes centro, esquerda e direita para identificar a posição ideológica do partido
pelo qual cada um dos deputados foi eleito, conforme dados de Power e Zucco (2012).
Ainda segundo a literatura analisada, dois aspectos merecem ser controlados: o
pertencimento à coalizão de governo e a senioridade dos deputados. Deputados da base aliada e de
oposição possivelmente se comportam de maneira diversa. Segundo a tese do segredo ineficiente
(NETO; SANTOS, 2003; SHUGART; CAREY, 1992), espera-se que deputados cujos partidos
integrem a coalizão de governo se envolvam menos em atividades legislativas, pois o Executivo,
legislativamente forte, tomaria a dianteira da produção de políticas públicas e permitiria que os
deputados da coalizão se dedicassem a atividades que beneficiam suas bases. Por outro lado,
24

A metodologia para produção da base de dados encontra-se em apêndice.
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deputados de oposição, mais distantes do controle sobre os recursos estatais, não contariam com
esse mecanismo e seriam mais propensos a utilizar a atividade legislativa como forma de promoção
perante seu eleitorado. A clivagem governo-oposição é operacionalizada como o tempo que o
partido do deputado pertenceu à coalizão de governo, a partir dos dados das coalizões governistas
divulgados em Almeida (2016).
Outra variável que deve ser controlada reflete a senioridade do deputado federal e é
operacionalizada como o número de vezes que ele foi eleito para o cargo, de acordo com dados do
TSE. Conforme argumento de Neto e Santos (2003) é de se esperar que quanto mais experiência o
parlamentar tiver na atuação na Câmara dos Deputados, mais fácil será para ele aprovar suas
proposições e, por antever o sucesso legislativo, esses parlamentares se dedicariam mais a produção
de políticas públicas.
Durante a realização dos estudos, verificou-se a necessidade de controlar a produção
parlamentar por dois outros fatores: o distrito do deputado e o tempo efetivo de exercício de
mandato. O controle pelo distrito decorre da constatação no capítulo anterior de que a magnitude
do distrito e a distribuição de eleitores dentro do distrito limitam as possibilidades de uma estratégia
de concentração de votos e, por consequência, impedem a comparação direta entre deputados
representantes de distritos distintos ainda que com valores idênticos de G. Assim, inseriu-se uma
variável para identificar cada um dos 26 distritos eleitorais (já excluído o DF).
O controle por tempo de afastamento se justifica pois nada menos que 313
parlamentares deixaram de exercer o mandato, temporária ou definitivamente, por períodos e
motivos variados. Sem exercer o mandato, o parlamentar não pode propor leis, apresentar emendas
nem relatar projetos. As variáveis sobre afastamento foram construídas por dados da Câmara dos
Deputados divulgados em seu site “Dados Abertos”.
O período total de afastamento foi desmembrado em dois grupos: afastamento para
exercer cargos locais e para outras finalidades. Enquadram-se como cargos locais postos nos
executivos estaduais e municipais (Governador, Prefeito, seus respectivos Vices e Secretário).
Afastamentos para outras finalidades envolvem o período entre o início da legislatura (1º de
fevereiro de 2011) e a data da posse - muito relevante no caso dos suplentes -, a perda e a suspensão
do mandato, a renúncia para exercício de cargo de Ministro ou Conselheiro em Tribunais de Contas
e outras situações com motivo não identificado, licenças não identificadas, aposentadorias e
falecimentos.
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Como na análise da evolução do localismo, os deputados representantes do Distrito
Federal foram removidos da base e, além deles, dois outliers na variável de proposições gerais,
cujos valores excediam mil projetos. Neste último caso, os parlamentares destoavam sobremaneira
dos demais e suas permanências poderiam impactar os resultados. Ainda, para as análises
envolvendo as variáveis de ideologia (esquerda e direita), não constam da base 35 deputados cujos
valores de posição ideológica dos respectivos partidos não estão disponíveis.
Passa-se, então, à descrição dos dados e, posteriormente, à apresentação dos testes
econométricos.

3.1.1 Descrição dos dados
São três as variáveis de atividade legislativa incluídas na base: número de proposições
legislativas gerais (sem recorte), de emendas e de pareceres (as duas últimas, em projetos de
interesse nacional). A distribuição de todas as variáveis é altamente assimétrica e concentrada nos
valores mais baixos. Apenas as proposições gerais têm mediana maior que 0. Pareceres em
proposições de interesse nacional, que estão relacionadas a uma atividade legislativa mais custosa
e com envolvimento de interesses difusos, têm estatísticas bastante menores que as proposições
gerais.
Gráfico 10 – Distribuição de proposições gerais e emendas e pareceres
em projetos nacionais
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Tabela 14 – Estatísticas básicas de atividade legislativa
Proposições
gerais

Emendas
nacionais

Pareceres
nacionais

Mínimo

0

0

0

1º Quartil

29

0

0

Mediana

70

0

0

Média

119,3

5,047

0,2249

3º Quartil

155,8

4

0

Máximo

983

89

6

Total

78.460

3.321

148

Quando confrontadas com o índice G, as variáveis de atividade legislativa parecem
confirmar a hipótese de que o grau de concentração está relacionado a menor envolvimento com
atividades legislativas. Enquanto no primeiro quarto de G há razoável variação em todas as
variáveis de atividade legislativa, nos três quartos superiores raramente se encontra um deputado
com mais de 250 proposições ou 25 emendas. Há apenas um parlamentar com G maior que 0,25
que apresentou mais de um parecer em projetos nacionais. As correlações entre G e as atividades
legislativas são todas negativas, no entanto, apenas a correlação com as proposições gerais
apresenta probabilidade menor que 10%.
Gráfico 11 – Atividades legislativas por concentração de votos
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Tabela 15 – Correlação de Pearson entre G
e atividade legislativa
Correlação

Proposições
gerais
-0,0731

Emendas
nacionais
-0,0449

Pareceres
nacionais
-0,0572

Valor-p

0,0608

0,2498

0,1428

Como mencionado, a atividade legislativa deve ser controlada pelo tempo efetivo de
exercício do mandato. Não raramente os deputados se afastam do exercício do mandato por
motivos inúmeros e, fora do mandato, não podem desenvolver atividade legislativa. Na 54ª
Legislatura, dos 658 deputados 313 deles apresentaram algum período de afastamento. Apesar de
atividade legislativa ser, de todo modo, bastante baixa para a maioria dos deputados, o tempo de
afastamento pode reduzi-la ainda mais. No gráfico a seguir vê-se que, para os parlamentares que
não se afastaram do mandato, os números de proposições, emendas e pareceres variam
substancialmente. Diversamente, aqueles que se afastaram por mais de 25% do período do mandato
raramente possuem valores de atividades legislativas tão variados.
O desinteresse dos parlamentares pelo exercício do mandato não é algo estranho à
teoria distributivista do funcionamento do Congresso brasileiro (AMES, 1995a). Se a atuação
parlamentar não permites aos políticos localistas obterem benefícios eleitorais, espera-se que eles
prefiram postos no Executivo, ainda que estadual ou municipal, pois ali possuem melhor controle
sobre a atuação estatal (NETO E SANTOS, 2003, p. 23). Em sendo assim, haveria chances de o
afastamento estar relacionado com o grau de localismo dos deputados.
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Gráfico 12 – Atividades legislativas por tempo de afastamento

Tabela 16 – Correlação de Pearson entre afastamento
e atividade legislativa
Proposições
Gerais

Emendas
nacionais

Pareceres
nacionais

Correlação

-0,4149

-0,2137

-0,1972

Valor-p

2.2e-16

3,081e-08

3,39e-07

.
De fato, verifica-se relação entre concentração de votos e tempo de afastamento, como
nos gráficos a seguir. Note-se que para qualquer valor de G, há deputados que se não se afastam
(maior parte) e outros que se afastam razoavelmente. A relação fica mais perceptível quando se
atenta para a quantidade dos deputados. Enquanto para os valores G menores que 0,25 muitos
deputados não se afastam (nuvem opaca no gráfico), para os valores mais altos, esse número é
muito menor. Em consequência, a média de afastamento para os valores mais altos de G aumenta.
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Gráfico 13 – Tempo de afastamento por concentração de votos

O fato contraintuitivo, contudo, é a que a relação é substancialmente mais fraca para
os afastamentos relacionados ao localismo (exercício de cargos de Governador, Prefeito, Vices,
Secretários) que para os demais.
Ao segmentar os parlamentares por região não se verificam grandes diferenças sobre a
atividade legislativa. Os deputados de todas as regiões têm atividades legislativas semelhantes,
notadamente nos projetos de interesse nacional. No entanto, aqueles do Sul e do Centro-Oeste têm
o terceiro quartil, nas proposições gerais, e a mediana, nas emendas, pouco maior que os das demais
regiões. A análise de variância das atividades legislativas por região confirma a percepção. A
hipótese de diferença de médias entre as classes é significante apenas para a atividade de apresentar
emendas. Ainda assim, o teste de Tukey de diferença honestamente significativa aponta que apenas
o par Sul-Nordeste tem probabilidade de diferença menor que 10%.
Gráfico 14 – Atividades legislativas por região
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Tabela 17 – Estatísticas básicas de proposições gerais por região
Mínimo

CentroOeste
1

0

0

0

0

1º Quartil

34,5

29,5

24

30,5

21

Mediana

88

69

66

70

82

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

Média

122,7727

125,5365

105,5116

114,2

129,1485

3º Quartil

196,5

159

127

150,5

186

Máximo

406

327

241

318

426

.
O recorte partidário revela mais nuances. Os deputados do PMDB e do PP, ambos
componentes da coalizão governista, apresentaram menos proposições gerais e menos emendas aos
projetos de interesse nacional. Deputados do DEM e do PSDB, talvez por serem oposição, têm
valores superiores aos demais nas duas atividades. O mais discrepante, contudo, é o número de
pareceres em projetos nacionais dos parlamentares do PT, provavelmente indicando a influência
do governo na escolha de relatores de projetos importantes.
Gráfico 15 – Atividades legislativas por partido
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Tabela 18 – Estatísticas básicas de pareceres nacionais por partido
DEM

PMDB

PP

PSDB

PT

Outros

Mínimo

0

0

0

0

0

0

1º Quartil

0

0

0

0

0

0

Mediana

0

0

0

0

0

0

Média

0,2414

0,3084

0,1200

0,1408

0,4220

0,1483

3º Quartil

0

0

0

0

1

0

Máximo

0

0

0

0

2

0

A análise de variância, contudo, não aponta diferença significante para a atividade de
proposições gerais. Por outro lado, a ANOVA permite rejeitar a hipótese de que a média de
emendas e pareceres apresentadas pelos deputados desses grupos seriam iguais. Em ambos os
casos, o valor-p é menor que 0,01. No caso das emendas, o teste de Tukey aponta que os deputados
do DEM têm as médias mais dissonantes dos demais. A diferença da média de emendas por
deputado do DEM é estatisticamente significante em relação a todos os demais grupos.
As suspeitas sobre a influência de pertencer à coalizão de governo citadas se fortalecem
ao se considerar a proporção do mandato do deputado em que seu partido estava na base governista.
O tempo em que o partido do deputado permaneceu na coalizão de governo está significativa e
negativamente correlacionado com as medidas de proposições gerais e de emendas, porém
positivamente relacionado com a apresentação de pareceres. Os deputados de partidos de oposição
são muito menos concentrados em baixos valores de proposições gerais e de emendas nacionais
que os que integram os partidos de situação. No entanto, esses últimos apresentam mais pareceres
que os primeiros.
Gráfico 16 – Atividades legislativas por tempo na coalizão governista
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Tabela 19 – Correlação de Pearson entre
tempo na coalizão de governo e atividade legislativa
Proposições
Gerais

Emendas
nacionais

Pareceres
nacionais

Correlação

-0,0838

-0,1628

0,0815

Valor-p

0,0319

2,777e-05

0.03696

.
O mesmo padrão se repete quando se considera o tamanho do partido como variável
explicativa da atividade legislativa. Quanto maior o tamanho do partido, menores são os valores de
proposições gerais e de emendas. A relação é contraintuitiva, pois seria de se esperar que, com o
apoio partidário para aprovação das proposições apresentadas, os parlamentares de siglas maiores
seriam mais propensos a atuar. Por outro lado, quanto maior o partido, maior o número de pareceres
apresentados.
Gráfico 17 – Atividades legislativas por tamanho do partido

Tabela 20 – Correlação de Pearson entre
tamanho do partido e atividade legislativa
Proposições
Gerais

Emendas
nacionais

Pareceres
nacionais

Correlação

-0,0239

-0,0752

0,1443

Valor-p

0,5416

0,0543

0,0002

.
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O recorte ideológico não apresenta tendências claras. Parlamentares de partidos à
esquerda parecem apresentar mais proposições gerais e mais pareceres. No entanto, visualmente
não se verifica variação nas atividades parlamentares em função da posição ideológica do partido.
O teste de diferença de média entre os grupos não apresenta significância para as medidas de
proposições gerais e de pareceres, diferentemente do que ocorre com a medida de emendas. O teste
de diferença honestamente significativa de Tukey revela que a média de emendas apresentadas por
deputados de partidos de centro são significativamente diferentes daquelas dos deputados de
partidos de direita.
Gráfico 18 – Atividades legislativas por ideologia

Tabela 21 – Estatísticas básicas de proposições gerais
por ideologia
Esquerda

Centro

Direita

Mínimo

0

0

0

1º Quartil

38

23,5

31

Mediana

90

61

69

Média

132,4

116,6

109,3

3º Quartil

172

149,5

146

Máximo

362

327

311

.
Por fim, a variável de senioridade não apresentou o comportamento esperado. As
estatísticas de proposições gerais apresentadas quase não se diferem entre os grupos, mas os mais
experientes possuem médias ligeiramente menores que quase todos os demais. A correlação de
Pearson entre o número de mandatos e a atividade de proposições gerais é negativa, mas não
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significante. Analisando-se as emendas em projetos nacionais, os mais experientes têm as melhores
médias. Contudo, paras as demais estatísticas, eles têm um desempenho maior que aqueles que
exerceram nenhum, dois e três mandatos, mas não do que os deputados que já haviam exercido um
e quatro mandatos. Não obstante, a correlação entre o número de mandatos prévios e a apresentação
de emendas é positiva (0,07129) e significante. Na apresentação de pareceres o grupo dos mais
experientes também não se destaca. A correlação de Pearson entre número de pareceres e de
mandatos é levemente positiva (0,0118), porém não significante.
Gráfico 19 – Atividades legislativas por senioridade

Tabela 22 - Média de proposições apresentadas por deputado
Mandatos
Proposições
gerais
Emendas em
projetos nacionais
Pareceres em
projetos nacionais

0

1

2

3

4

5 ou mais

119,0789

123,5906

126,6105

111,2000

107,9804

112,3571

3,3872

7,0872

5,3789

3,2000

6,9804

7,6429

0,1880

0,2953

0,2421

0,2364

0,1569

0,2381

3.1.2 Testes econométricos
Na seção anterior apresentou-se o comportamento das variáveis de atividade legislativa
a partir de diversos recortes. A seguir, testa-se a hipótese de que deputados federais mais localistas
têm índices de atividade legislativa mais baixos.
H1: O localismo está associado a menor atividade legislativa.
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Para cada uma das variáveis dependentes - proposições gerais, emendas e pareceres em
projetos nacionais - serão estimados vários modelos econométricos. No primeiro consta como
variável independente apenas o índice G do deputado na eleição de 2010 e, no segundo, inseriu-se
o tempo de afastamento do candidato como variável de controle. Nos modelos seguintes são
inseridas, alternativamente, as variáveis de controle. Ressalta-se que, nos modelos econométricos
relatados, a variável região foi substituída pela variável distrito, que reflete com mais precisão as
peculiaridades de cada Estado. Não obstante, averiguou-se a robustez dos resultados frente ao
controle por região e por magnitude do distrito e, nos dois casos, o comportamento das variáveis
segue a mesma tendência do modelo que contém a variável distrito. No mais, foram mantidas as
variáveis de controle mencionadas anteriormente, a saber: tamanho do partido, tempo do partido
na coalizão de governo, ideologia do partido, partidos e mandatos anteriores. Por fim, serão
estimados dois outros modelos. No primeiro modelo final serão inseridas todas as variáveis de
controle com exceção da variável partidos. No segundo, os partidos são inseridos e as variáveis
tamanho do partido, tempo do partido na coalizão de governo e ideologia do partido são removidas.
Optou-se pelo modelo de regressão binomial negativo, pois as variáveis dependentes
são contagens. Tentou-se utilizar o modelo de Poisson, porém, devido à evidência de que a
variância condicional é maior que a média (sobredispersão) o modelo não se mostrou adequado em
nenhum caso.
Em relação aos resultados, na ausência de controles a variável de concentração de votos
se mostrou significante apenas para explicar o número de proposições gerais apresentadas pelos
parlamentares. Quando as variáveis dependentes são o número de emendas e de pareceres, o índice
G deixa de ser significante. No entanto, em todos esses casos, o coeficiente é negativo, estando na
direção esperada.
Como mencionado na descrição dos dados, ao realizar a análise atentou-se para o fato
de que 313 parlamentares não cumpriram o mandato integralmente e, em consequência, para a
necessidade de se levar em consideração essa circunstância porquanto limita a possibilidade de
exercício da atividade legislativa.
A questão, inicialmente trivial, apresentou complicações relevantes para o teste da
hipótese, pois o tempo de afastamento se mostrou correlacionado com o grau de localismo dos
deputados. Ao estimar um modelo linear do tempo de afastamento em função de G, constata-se
que a estimativa do coeficiente de G é positiva e significante, ao nível de confiança de 1%. A
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correlação pode ser interpretada como uma evidência de que o afastamento atue como uma variável
mediadora entre G e proposições gerais. Nesse sentido, veja-se que G é variável regresssora
significante para proposições gerais (modelo 1, tabela 23), é correlacionado com o tempo de
afastamento e perde sua significância quando o tempo de afastamento é inserido na regressão
(modelo 2, tabela 23).

Tabela 23 - Modelos sobre proposições gerais
Variável

1 (n=658)

2 (n=658)

3 (n=658)

4 (n=658)

5 (n=658)

6 (n=623)

7 (n=658)

8 (n=658)

9 (n=623)

Intercepto

4,8613
***

5,1366
***

5,4925
***

5,0218
***

4,9181
***

4,8309
***

4,8911
***

4,9246
***

5,8587
***

10
(n=658)
5,5401
***

(0,0593)

(0,0529)

(0,4038)

(0,0908)

(0,1054)

(0,0774)

(0,0833)

(0,0914)

(0,4445)

(0,4087)
-0,9779
**

-0,7537 *

0,4399

-0,8556 *

-0,8053 *

-0,7254 *

-0,7006 *

-0,8418 *

-0,7873 *

-1,0291
**

(0,3308)

(0,2726)

(0,3444)

(0,3327)

(0,3335)

(0,3481)

(0,3312)

(0,3326)

(0,3582)

(0,3458)

Sim

Sim

G

Afastamento

-0,002
***
(0,0001)

Distritos
Tempo de
coalizão
Tamanho
do partido

Sim
-0,2379 *

-0,2815 *

(0,1012)

(0,1138)
-0,6084

-1,1064

(0,904)

(1,0454)

Part. de
direita
Part. de
esquerda

-0,0896

-0,2293 .

(0,1252)

(0,1267)

0,1451

0,147

(0,109)

(0,1104)
0,1209

0,0147

(0,1713)

(0,1692)

-0,1553

-0,2947 *

(0,1353)

(0,1358)

-0,3791 *

-0,4432 *

(0,1825)

(0,1798)

0,1004

0,0324

(0,1575)

(0,1558)

0,0296

-0,0389

(0,1342)

(0,1323)

DEM

PMDB

PP

PSDB

PT
Mandatos
anteriores

p<0,001 ‘***’ p<0,01 ‘**’ p<0,05 ‘*’ p<0,1 ‘.’
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-0,0246

-0,0219

-0,0068

(0,0267)

(0,0267)

(0,0265)

Portanto, há indícios de que o tempo de efetivo de mandato é não apenas uma causa
principal, mas também uma causa intermediária da produção legislativa. Ou seja, parte do
afastamento verificado pode ser atribuído ao grau de localismo dos deputados. E, por consequência,
cogita-se, que parte da falta de produção legislativa relacionada ao tempo de afastamento tem como
causa principal o localismo. Dito de outro modo, a evidência parece sugerir que uma das
consequências do localismo é induzir os parlamentares a se afastar do exercício do cargo
legislativo, o que seria uma das causas da atividade legislativa desses parlamentares.
Dada esta constatação, o exame mais preciso da relação causal entre localismo,
afastamento e atividade legislativa exigiria a utilização de modelos estatísticos mais avançados –
como os modelos de equações estruturais - para capturar a totalidade do fenômeno no mesmo
modelo. Por ora, optou-se por excluir a variável de afastamento dos demais modelos e avaliar os
efeitos de G sobre as variáveis dependentes, com a ressalva de que não é possível rejeitar a hipótese
de nula, dada a falta de controle pelo tempo efetivo de mandato.
Nos modelos que estimam os efeitos de G sobre as atividades legislativas, seu
coeficiente é quase sempre significante e sempre negativo. São exceções os modelos 6, 7 e 8 que
estimam, respectivamente, os efeitos isolados das variáveis de ideologia, dos maiores partidos, e
de senioridade como controle sobre emendas e os modelos 4 e 8 sobre pareceres nacionais.
Contudo, quando todos os controles são incluídos conjuntamente (modelos 9 e 10), G volta a ser
significante para explicar tanto a quantidade de emendas quanto a de pareceres. É importante frisar
que a inserção dos controles relevou uma maior influência de G. Veja-se que para todas as variáveis
dependentes, o coeficiente de G é maior (em valor absoluto) nos modelos 9 e 10 – que possuem
controles – que nos modelos 1. A maior diferença ocorreu quanto se estima o valor de G sobre a
produção de pareceres nacionais. Enquanto no modelo sem controles o coeficiente dessa variável
era de -1,5113, nos modelos com controle o valor gira em torno de -2,5. Portanto, os dados reforçam
a relação negativa de G sobre a atividade legislativa dos parlamentares.
As linhas para as 26 classes da variável do distrito foram omitidas nos sumários, pois
na quase totalidade dos casos apresentou resultado não significante. No entanto, a importância de
sua presença no modelo pode ser verificada na variação do coeficiente de G que se eleva para todas
as variáveis dependentes. A evidência de que o controle por distrito torna mais explícita a influência
de G está em consonância com a discussão apresentada no capítulo anterior no sentido de que as
variações do índice G devem ser analisadas dentro do distrito.
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A análise dos modelos 4 a 7 apresenta resultados que evidenciam a relação de variáveis
relacionadas à filiação partidária dos deputados e a atividade legislativa.

Tabela 24 - Modelos sobre emendas em projetos nacionais
Variável

1 (n=658)

2 (n=658)

3 (n=658)

4 (n=658)

5 (n=658)

6 (n=623)

7 (n=658)

8 (n=658)

9 (n=623)

10
(n=658)

1,724 ***

2,0543
***

1,3987 .

2,2287
***

2,1352
***

1,4943
***

1,7565
***

1,4542
***

1,3113

1,1993

(0,1141)

(0,1152)

(0,7748)

(0,1706)

(0,2011)

(0,1465)

(0,1582)

(0,1753)

(0,8557)

(0,7769)
-1,883 **

Intercepto
-1,0019

0,301

-1,781 **

-1,2345 .

-1,1074 .

-0,8669

-1,0456

-0,8393

-2,6075
***

(0,6409)

(0,6118)

(0,668)

(0,6369)

(0,6429)

(0,6621)

(0,6356)

(0,6422)

(0,6873)

(0,6623)

Sim

Sim

G

Afastamento

-0,0023
***
(0,0002)

Distritos

Tempo de
coalizão
Tamanho
do partido

Sim
-0,819
***

-1,0701
***

(0,1905)

(0,2089)
-4,3253 *

-3,2548 .

(1,7291)

(1,9313)

Part. de
direita

0,55 *

-0,0767

(0,2355)

(0,2335)

Part. De
esquerda

0,3846 .

0,4038 *

(0,2059)

(0,2036)
0,7181 *

0,7675 *

(0,3223)

(0,3127)

-0,5128 *

-0,6655 *

(0,2588)

(0,2585)

-0,2416

-1,055 **

(0,3471)

(0,3466)

DEM

PMDB

PP
0,154

0,1076

(0,2982)

(0,2919)

-0,414

-0,526 *

(0,2564)

(0,2499)

PSDB

PT
Mandatos
anteriores

0,0974 .

0,0973 *

0,0982 *

(0,051)

(0,0493)

(0,0496)

p<0,001 ‘***’ p<0,01 ‘**’ p<0,05 ‘*’ p<0,1 ‘.’

O tamanho do partido (modelo 5) é relevante para explicar o número de emendas e de
pareceres. No entanto, ele apresenta efeitos diversos sobre as duas variáveis. Sobre o número de
pareceres seu coeficiente é significante e tem efeito positivo. Já sobre emendas, o coeficiente do
73

tamanho do partido é negativo. No modelo de proposições gerais o peso partidário também tem
efeito negativo, mas não significante. De modo geral, a suspeita é de que pertencer a grandes
partidos está relacionado a maior atividade legislativa. Assim, com exceção do modelo sobre a
apresentação de pareceres, o comportamento da variável é inesperado.
Pertencer a um partido que compõe a base governista também é relevante para explicar
a atividade legislativa e os resultados se alinham com as suspeitas da delegação ao Executivo. O
número de proposições gerais e de emendas estão negativamente relacionados, e com coeficientes
significantes, com o tempo em que seus partidos compuseram a coalizão governista. No modelo
que estima a quantidade de pareceres, o impacto dessa variável tem coeficiente positivo e
significante. A explicação para o sinal diverso daquele encontrado para as demais atividades
legislativas provavelmente tem a ver com a influência do governo na escolha dos relatores. É
razoável supor que, em projetos importantes, o governo se esforce para que os relatores (e por
consequência, os pareceres) estejam sob o controle da base aliada.
A ideologia do partido importa para explicar as emendas. Deputados cujos partidos
estão posicionados à direita e à esquerda apresentam mais emendas em comparação ao centro. A
constatação pode ser um indício do esforço dos parlamentares para distanciar o resultado da política
pública do deputado mediano. Assumindo-se que os projetos de interesse nacional sobre os quais
foram apresentadas as emendas foram iniciados com aspectos mais próximos do parlamentar
mediano – numa tentativa de conciliar interesses amplos – parlamentares posicionados nos
extremos teriam interesse de enviesar o resultado da política pública por meio da apresentação de
pareceres. Por outro lado, parlamentares cujos partidos estão ao centro não teriam tal incentivo,
haja vista que, na situação descrita, a proposta já estaria próxima à sua preferência. A ideologia do
partido revela, ainda, o menor envolvimento dos parlamentares da direita com o processo
legislativo. Embora sem significância estatística, o número de proposições gerais e de pareceres é
negativamente relacionado com deputados cujos partidos estão à direita e o contrário ocorre com
os parlamentares de esquerda.
As suspeitas sobre a influência partidária se repetem quando a atividade legislativa é
relacionada com o pertencimento às maiores siglas. Tendo a categoria outros partidos como
referência, o número de proposições gerais apresentadas é positivamente relacionado e em
magnitude decrescente com pertencer ao DEM, ao PSDB, ao PT, ao PMDB e ao PP. No entanto,
apenas o estimador do PP é estatisticamente significante. A clivagem governo-oposição é
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verificada no número de apresentação de emendas. Todos os partidos governistas – PT, PMDB e
PP - têm coeficientes negativos, enquanto todos os de oposição – PSDB e DEM – têm coeficientes
positivos sobre a apresentação de emendas. Mas, novamente, a significância estatística é baixa,
constatada apenas para duas siglas: o DEM e o PMDB. Quanto aos pareceres, com exceção do
PSDB e do PP, os demais grandes partidos têm coeficientes positivos, embora apenas PT e PMDB
sejam significantes.
A última variável de controle analisada é a senioridade e seus resultados, de modo
geral, não confirmam as expectativas. O número de proposições gerais é negativamente relacionado
com o número de mandatos de deputado federal exercidos pelos parlamentares, mas não
significante. Poderia se supor que o maior conhecimento sobre o funcionamento do Congresso não
levasse esses parlamentares a propor mais projetos, mas, sim, a desempenhar papéis mais críticos
no processo legislativo. A evidência, no entanto, não é clara. Se por um lado, a apresentação de
emendas é positivamente relacionada (e significante a 10%) com a senioridade, a apresentação de
pareceres tem coeficiente praticamente zero e não tem significância estatística.
Por fim, foram estimados os modelos 9 e 10 incorporando todas as variáveis de controle
utilizadas. Como adiantado, no modelo 9 não se inclui a variável de pertencimento aos grandes
partidos. Já no modelo 10, a variável passa a fazer parte do modelo e as outras variáveis de cunho
partidário (tamanho do partido, tempo do partido na coalizão de governo e ideologia do partido)
são retiradas.
Quanto às proposições gerais, G continuou significante e negativo, portanto, na direção
esperada. Além disso, seu coeficiente saltou de -0,7537, no modelo sem controle, para
aproximadamente -1 nos modelos com todos os controles. O tempo na coalizão de governo também
se manteve significante e com coeficiente negativo. A variável de ideologia direita, porém, manteve
o sinal negativo e passou a apresentar significância ao nível de 10%. A variável esquerda se
manteve praticamente inalterada, assim como a senioridade. No modelo 10, de modo geral os
coeficientes dos grandes partidos se reduziram e, como relatado, o efeito de G sobre as atividades
legislativas aumentou.
Em relação às emendas em projetos nacionais, o índice de localismo se manteve
negativo e significante e com valor absoluto maior que no modelo sem controle. A outra alteração
significativa se refere ao pertencimento a partidos de direita. Alinhando-se com o comportamento
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da direita nos demais casos, no modelo 9 o coeficiente passou a ser negativo, embora sem
significância estatística.
O modelo final sobre o número de pareceres pouco se altera em relação aos anteriores.
A diferença mais marcante é que o pertencimento ao PSDB passa a ter efeito positivo sobre a
apresentação de pareceres, embora não significante.

Tabela 25 - Modelos sobre pareceres em projetos nacionais
Variável

1 (n=658)

2 (n=658)

3 (n=658)

4 (n=658)

5 (n=658)

6 (n=623)

7 (n=658)

8 (n=658)

9 (n=623)

10
(n=658)

-1,3409
***

-1,0359
***

-0,6472

-1,7729
***

-2,2448
***

-1,3481
***

-1,7307
***

-1,3589
***

-1,5231 .

-1,3407

Intercepto

(0,148)

(0,1465)

(0,7918)

(0,2496)

(0,2853)

(0,1889)

(0,2209)

(0,2281)

(0,9053)

(0,8444)

-1,5113

-0,5712

-2,2702 *

-1,5083

-1,6531 .

-1,6262 .

-1,695 .

-1,4995

-2,5208 *

-2,478 *

(0,9467)

(0,9413)

(1,0284)

(0,9487)

(0,9566)

(0,9726)

(0,9589)

(0,9509)

(1,0498)

(1,0403)

Sim

Sim

G

Afastamento

-0,0025
***
(0,0005)

Distritos
Tempo de
coalizão
Tamanho
do partido

Sim
0,5988 *

0,1069

(0,2701)

(0,3012)
8,5616
***

6,709 *

(2,2693)

(2,7174)

Part. de
direita
Part. de
esquerda

-0,3334

-0,1909

(0,3271)

(0,3354)

0,3534

-0,0119

(0,257)

(0,2699)
0,4239

0,375

(0,4172)

(0,4161)

0,7114 *

0,787 *

(0,3216)

(0,3378)

DEM

PMDB
-0,2665

-0,1508

(0,5278)

(0,5238)

-0,062

0,0662

(0,4382)

(0,4291)

1,0693
***

0,9875 **

(0,3059)

(0,3004)

PP

PSDB

PT

Mandatos
anteriores

p<0,001 ‘***’ p<0,01 ‘**’ p<0,05 ‘*’ p<0,1 ‘.’
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0,0068

-0,0216

0,0044

(0,0662)

(0,0661)

(0,0654)

Em vista do exposto, o que se verifica é que G apresenta resultado de acordo com a
hipótese de trabalho. Na quase totalidade de testes realizados o índice de localismo apresenta
coeficiente negativo sobre todas as medidas de atividade legislativa, exceção feita ao modelo que
inclui o tempo de afastamento como variável independente. Além disso G é significante na
presença de praticamente quase todos os controles. Portanto, parece razoável concluir que a
evidência empírica sugere haver relação negativa entre o grau de localismo dos deputados e suas
atividades legislativas.
Além disso, é digno de relevo o comportamento das variáveis de controle,
principalmente aquelas relacionadas a elementos partidários. Os testes indicam que a clivagem
governo-oposição e o pertencimento aos grandes partidos são variáveis importantes na explicação
da atividade legislativa dos parlamentares. Assim, as evidências encontradas nesse trabalho apenas
reforçam as suspeitas de que a explicação para o funcionamento do Congresso brasileiro passa por
aspectos relacionados tanto à teoria distributivista quanto à partidária.
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CONCLUSÃO
Os objetivos deste trabalho consistiram, basicamente, em testar duas hipóteses. De

acordo com a primeira hipótese, o grau de localismo entre os deputados federais teria decaído entre
os anos de 1994 e 2014. Já a segunda postulava que deputados localistas se envolveriam menos
com as atividades legislativas típicas, relacionadas à produção de políticas públicas.
A partir de testes econométricos realizados com dados eleitorais, produzidos por
Avelino et al. (2016), as evidências empíricas encontradas no presente trabalho, argumenta-se,
suportam com razoável segurança a hipótese de que o localismo na Câmara dos Deputados declinou
entre os anos de 1994 e 2014.
Com efeito, a evidência de que houve queda do localismo entre os deputados federais
se mostrou estatisticamente significante e robusta frente aos vários controles utilizados. Em todos
os casos a diferença de índice G entre os anos de 1994 e 2014 é relevante. No entanto, a hipótese
secundária de que a queda teria sido mais acentuada na região Nordeste não encontrou suporte
fático. Em nenhum dos testes econométricos foi possível identificar o fenômeno.
No mesmo sentido, há evidências econométricas de que o grau de localismo dos
deputados está relacionado a menor atividade legislativa na 54ª Legislatura da Câmara dos
Deputados. Na maior parte dos modelos a relação do índice G é negativa e significante com os
dados de apresentação de proposições gerais assim como de emendas e de pareceres em projetos
de interesse nacional. No entanto, é importante destacar, a evidência se restringe à 54ª Legislatura
e, ainda, carece de estudos mais aprofundados que sejam capazes de dar tratamento adequado para
o efeito do afastamento dos deputados sobre a atividade legislativa.
As duas hipóteses derivam de uma ampla literatura da ciência política que relaciona o
comportamento dos parlamentares com os incentivos gerados pelo sistema eleitoral e pela
preferência dos eleitores. Suas constatações, de modo geral, destacam os efeitos nefastos da
prevalência do personalismo eleitoral sobre a capacidade do sistema político nacional de produzir
políticas públicas de interesses amplos.
Não obstante, os testes corroboram, em boa medida, a influência de aspectos partidários
sobre a produção de políticas públicas e servem como indicativo de que a teoria distributivista não
é a única a explicar o funcionamento do Congresso brasileiro. A relação negativa entre a
apresentação de projetos de leis e de emendas e o tempo que os partidos aos quais os deputados

são filiados são fortes evidências de que os parlamentares de partidos governistas delegam o
exercício de seus direitos legislativos ao chefe do Executivo. Além disso, a relação positiva entre
o tamanho do partido e o número de pareceres apresentados por seus deputados também é um
indicativo de que partidos grandes são atores políticos importantes na Câmara dos Deputados.
Acredita-se que a investigação também tenha, em alguma medida, contribuído para os
estudos relacionados à mensuração do localismo. Nesse sentido, o trabalho faz parte de um grupo
ainda incipiente de estudos que utiliza o índice G como medida de concentração de votos, tal como
proposto por Avelino et al., (2011). Contrariamente ao previsto pela literatura (BORGES et al.,
2016),

demonstrou-se

que

o

comportamento

do

índice

G

reflete

corretamente

a

concentração/dispersão de votos no distrito eleitoral, embora tenha limitações para comparar a
concentração de votos de políticos de diferentes estados. Como evidenciado, a magnitude dos
distritos eleitores e a concentração de eleitores entre os municípios dos distritos são elementos
importantes para viabilizar ou dificultar estratégias localistas.
Por fim, cabe ressaltar que há questões importantes a serem estudadas sobre a evolução
do localismo e seus efeitos sobre a atividade legislativa. Primeiro, o pressuposto para a queda do
localismo seria a melhora das condições socioeconômicas, no entanto, não se verificou se a queda
do localismo está diretamente relacionada a este fato, o que ajudaria a entender melhor o modo de
funcionamento do clientelismo no Brasil. Além disso, como dito anteriormente, a relação entre
localismo, afastamento do mandato e atividade legislativa merece ser melhor explorada, inclusive
para extrapolar os limites da 54ª Legislatura.
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APÊNDICE A - Distribuição hipotética de votos da eleição de 2014 para o Estado de Roraima
Deputado 1
Prop. de

Município

Eleitores

G

Boa Vista

190.698

0,6366

0,4053

Rorainópolis

15.562

0,0519

Caracaraí

12.181

Mucajaí

Votos

Deputado 3

Votos

G

0,4053

0,4053

10.188

0,0866

0,0027

0,0027

0,0027

15.562

0,2218

0,0407

0,0017

0,0017

8.169

0,0547

4.012

0,0089

10.882

0,0363

0,0013

0,0013

10.882

0,1084

0,0013

Cantá

10.153

0,0339

0,0011

0,0011

10.153

0,0944

0,0011

Alto Qlegre

9.161

0,0306

0,0009

8.603

0,0668

558

0,0001

0,0009

Pacaraima

7.483

0,0250

0,0006

7.483

0,0513

0,0006

0,0006

Bonfim

7.452

0,0249

0,0006

7.452

0,0509

0,0006

0,0006

Caroebe

5.723

0,0191

0,0004

5.723

0,0300

0,0004

0,0004

Normandia

5.666

0,0189

5.165

0,0239

501

0,0000

0,0004

0,0004

Amajari

5.229

0,0175

5.229

0,0250

0,0003

0,0003

0,0003

Iracema

5.057

0,0169

5.057

0,0234

0,0003

0,0003

0,0003

São Luiz

4.877

0,0163

4.877

0,0218

0,0003

0,0003

0,0003

Uiramutã

4.766

0,0159

4.766

0,0208

0,0003

0,0003

0,0003

São João da Baliza

4.668

0,0156

4.668

0,0200

0,0002

0,0002

0,0002

Total

299.558

1,0000

29.762

0,5495

29.762

G

0,6124

Votos

Deputado 4
G

eleitores

Votos

Deputado 2

29.762

0,6689

29.762

0,3240

Deputado 5
Prop. de

Deputado 6

Deputado 7

Deputado 8

Município

Eleitores

Boa Vista

190.698

0,6366

Rorainópolis

15.562

0,0519

0,0027

0,0027

0,0027

0,0027

Caracaraí

12.181

0,0407

0,0017

0,0017

0,0017

0,0017

Mucajaí

10.882

0,0363

0,0013

0,0013

0,0013

0,0013

Cantá

10.153

0,0339

0,0011

0,0011

0,0011

0,0011

Alto Qlegre

9.161

0,0306

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

Pacaraima

7.483

0,0250

0,0006

0,0006

0,0006

0,0006

Bonfim

7.452

0,0249

0,0006

0,0006

0,0006

0,0006

Caroebe

5.723

0,0191

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

Normandia

5.666

0,0189

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

Amajari

5.229

0,0175

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

Iracema

5.057

0,0169

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

São Luiz

4.877

0,0163

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

Uiramutã

4.766

0,0159

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

São João da Baliza

4.668

0,0156

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

Total

299.558

1,0000

eleitores

Votos

G

Votos

G

Votos

G

Votos

G

29.762

0,1321

29.762

0,1321

29.762

0,1321

29.762

0,1321

29.762

0,1431

29.762

84

0,1431

29.762

0,1431

29.762

0,1431
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APÊNDICE B - Metodologia de construção da base de dados de atividade
legislativa – NECON/UERJ
A descrição abaixo se refere à base de dados de atividade legislativa de emendas e

pareceres em projetos nacionais dos deputados da 54ª Legislatura da Câmara dos Deputados pelo
NECON/UERJ.

Metodologia de construção do ranking de atividade parlamentar
Nesta seção explicamos a metodologia de rankeamento dos congressistas com base no
índice de ativismo parlamentar em prol dos oito temas definidos por Veja. A descrição da
metodologia foi dividida em três partes: 1) definição das atividades componentes do ativismo
parlamentar e dos respectivos critérios de mensuração; 2) identificação da amostra de proposições
de lei em torno das quais aquelas atividades foram mensuradas; e 3) explicitação dos procedimentos
de cálculo do índice de ativismo e de construção do ranking.

1) Atividades parlamentares
Em linhas gerais, as atividades parlamentares relativas ao processo de produção de
políticas públicas podem ser classificadas em quatro tipos: proposição, exame, discussão e votação.
Do ponto de vista do congressista individual, essas atividades representam oportunidades
diferenciadas para que ele possa tentar influenciar o resultado do processo legislativo. Interessa
saber, portanto, a frequência com que cada congressista exerceu cada uma daquelas atividades e
com que sentido, isto é, se a exerceu a favor ou contra a modernização do Estado e a
competitividade do país, tal como entendidos por Veja.
Proposição. Todo congressista pode apresentar projetos de lei a qualquer tempo, exceto
sobre temas de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. O projeto de lei é o mecanismo legislativo
mais direto para que um congressista produza impacto sobre certa área de política pública. Todavia,
em razão da baixa frequência com que as proposições de lei dos congressistas são convertidas em
lei, a efetividade desse mecanismo costuma ser muito baixa.
Exame. Nesta atividade estão incluídas a relatoria e a proposição de emendas, pois
ambas pressupõem o exame de um projeto de lei de terceiros. A relatoria é estrategicamente

importante devido tanto ao papel que o relator tem na seleção de emendas e na elaboração do
parecer, como ao acesso privilegiado que ela dá a informações sobre o impacto do projeto. Estes
fatores aumentam as chances do relator de influenciar a versão do projeto que a comissão propõe
ao plenário. A proposição de emenda também é uma maneira de se influenciar projetos em
tramitação, embora bem menos efetiva que a relatoria.
Discussão. A atividade de discussão inclui os pronunciamentos (discursos e apartes)
dos congressistas. Neste caso, procura-se influenciar o resultado legislativo de forma apenas
indireta, alterando-se as crenças dos demais congressistas a respeito da pertinência ou do impacto
do projeto.
Votação. Esta atividade resume-se ao ato de votar, que basicamente reflete a decisão
do congressista a respeito de políticas específicas.

Esquema de mensuração
As ações descritas acima foram medidas para cada congressista em termos da
frequência da sua ocorrência, e de acordo com a sua relação com os temas selecionados, isto é, se
“favorável” ou “desfavorável”. Assim, para cada congressista, e com relação aos temas definidos,
foram computadas as seguintes quantidades:
1) Leis favoráveis propostas e leis desfavoráveis propostas;
2) Pareceres favoráveis e pareceres desfavoráveis;
3) Emendas favoráveis propostas e emendas desfavoráveis propostas;
4) Pronunciamentos favoráveis e pronunciamentos desfavoráveis; e
5) Votos favoráveis em plenário e votos desfavoráveis em plenário, como proporção
do número de votações nominais ocorridas durante o exercício do mandato do
congressista.
No cômputo das contagens de emendas e de pronunciamentos foram consideradas as
atividades em plenário e em comissão.
Em razão de a quantidade de votos em plenário ter como limite superior o número de
votações nominais ocorridas durante o exercício do mandato, aquela quantidade foi tratada como
a proporção desse número. No cômputo do total de votações nominais de cada congressista, foram
consideradas apenas as votações ocorridas em sua Casa legislativa e durante o exercício efetivo do
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mandato no período de fevereiro a setembro de 2011. Por exercício efetivo queremos dizer o tempo
de exercício excluído eventual período de licença.
As propostas de lei e os votos em comissão não foram incluídos no cômputo do índice
de ativismo parlamentar. No primeiro caso, porque foi irrisória a quantidade de projetos de lei que
os congressistas apresentaram até setembro de 2011 e que tiveram um mínimo de atividade
legislativa (apresentação de emendas, relatoria, discussão, etc.). Da mesma forma, os votos em
comissão ocorreram com frequência positiva para um número muito reduzido de congressistas, o
que neste caso reflete falta de oportunidade, em vez de falta de ativismo, pois foram poucos os
projetos que tiveram votação nominal em comissão.

2) Amostra de proposições de lei
Com exceção da atividade de proposição de lei, o cômputo das contagens das atividades
legislativas de cada congressista foi feito com base em um conjunto restrito de proposições, todas
relacionadas com pelo menos um dos temas definidos por Veja.
A amostra total foi composta por 84 proposições selecionadas, que incluem projetos de
lei ordinária (PL) e complementar (PLP), propostas de emenda constitucional (PEC) e medidas
provisórias (MP). Além de ser considerada decisiva ou muito decisiva por Veja em pelo menos um
dos temas examinados, cada uma das proposições selecionadas tem ao menos uma das seguintes
características:
1) Consta na agenda legislativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI);
2) Foi votada ou declarada “urgente” no Congresso entre fevereiro e maio de 2011;
3) Foi noticiada com destaque pela Câmara ou pelo Senado, entre junho e agosto de
2011; ou
4) Foi incluída a pedido da Veja.
Das 84 proposições levantadas, incluíram-se na análise apenas aquelas que foram
objeto de alguma atividade legislativa (pronunciamento, emenda, parecer ou votação) entre
fevereiro e setembro de 2011, totalizando 54 projetos.
Todas as proposições que compõem a amostra foram classificadas por Veja em termos
da sua relação com os temas definidos, se “favorável” ou “desfavorável”.
A título de exemplo, listamos abaixo uma proposição da amostra para cada um dos oito
temas. Documento anexo informa a listagem total de projetos levantados e analisados.
87

Tema

Proposição

Carga tributária menor e

MP 528/2011 - Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a

mais simples

Renda da Pessoa Física.

Infraestrutura

MP 511/2010 - Dispõe sobre medidas para assegurar a sustentabilidade
econômico-financeira do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, sobre autorização para garantia do
financiamento do Trem de Alta Velocidade - TAV, no trecho entre os
Municípios do Rio de Janeiro - RJ e Campinas - SP, e dá outras
providências.

Combate à corrupção

MP 507/2010 - Institui hipóteses específicas de sanção disciplinar para a
violação de sigilo fiscal e disciplina o instrumento de mandato que
confere poderes a terceiros para praticar atos perante órgão da
administração pública que impliquem fornecimento de dado protegido
pelo sigilo fiscal.

Melhor gestão do gasto

MP 514/2010 - Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida -

público

PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em
áreas urbanas.

Sistema educacional

PL 1209/2011 - Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino

universal e eficiente

Técnico e Emprego - PRONATEC.

Marco regulatório claro e

MP 532/2011 - Dispõem sobre a política e a fiscalização das atividades

respeitado

relativas ao abastecimento nacional de combustíveis; dispõe sobre a
transformação do Departamento dos Correios e Telégrafos em empresa
pública; dispõe sobre a Organização da Presidência da República e dos
Ministérios, e dá outras providências.

Simplificação de regras e

PL 4593/2009 - Altera procedimentos relativos a microempresas e

poda da selva burocrática

empresas de pequeno porte tais como: abertura, registro, funcionamento,
exclusão de ofício, recuperação judicial especial, valores da receita bruta,
recolhimento de tributos e contribuições, negativação de empresas e
sócios; prevê a participação em sociedades de propósito específico, a
equiparação do produtor rural pessoa física à empresa de pequeno porte e
cria a figura do trabalhador rural avulso
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Governabilidade

PL 7376/2010 - Cria a Comissão Nacional da Verdade, no âmbito da
Casa Civil da Presidência da República.

3) Cálculo do índice de ativismo e construção do ranking
O cálculo do índice de ativismo e a subsequente construção do ranking consistiu em
basicamente cinco procedimentos: padronização das medidas, normalização, ponderação, cálculo
do ativismo e rankeamento (com base naquele índice).
O principal cuidado que se deve ter na interpretação do índice de ativismo (e do
respectivo ranking) é que esta medida é relativa, isto é, ela reflete o desempenho de cada
parlamentar relativamente aos demais. Assim, por exemplo, uma nota dez/zero de ativismo não
significa

necessariamente

que

o

congressista

tenha

apenas

agido

favoravelmente/desfavoravelmente aos projetos da amostra. Significa que, comparado aos demais
congressistas, ele foi o que mais/menos agiu em prol daqueles projetos. A opção por uma medida
relativa justifica-se pela ausência de parâmetros para se avaliar, em termos absolutos, se um
determinado número de ações (emendas, pronunciamentos, etc.) é alto ou baixo.
Para cálculo do índice foram excluídos os congressistas cujo mandato efetivo não
chegou a 70 por cento dos dias entre 1º de fevereiro e 30 de setembro de 2011, descontado o recesso
de julho. Entre os 537 deputados titulares e suplentes que exerceram mandato naquele período, 28
foram excluídos por aquele critério. Entre os 88 senadores que exerceram mandato naquele
período, 12 foram excluídos. O curto exercício desses congressistas não só tenderia a reduzir os
seus respectivos índices de ativismo, como isto teria implicações para o cálculo dos índices dos
demais congressistas, haja vista o caráter relativo da medida.

Padronização
As atividades parlamentares mensuradas têm natureza distinta e, por isto, não são
diretamente comparáveis. Por exemplo, os números de emendas e de pronunciamentos de um
mesmo congressista, mesmo quando iguais, podem refletir esforços muito diferentes. Neste
sentido, é recomendável transformar as variáveis para uma unidade comum, livre dos fatores
contextuais que afetam a realização dos seus valores. Isto pode ser feito por meio da padronização.

89

A padronização foi aplicada a todas as variáveis exceto a contagem de pareceres. Esta
última não foi padronizada porque a sua ocorrência é fortemente condicionada pela estrutura de
oportunidades legislativas, em vez do ativismo do parlamentar. O fato é que a oportunidade para a
produção de parecer está concentrada em poucos parlamentares, principalmente porque o número
de projetos relatados é muito pequeno. Por isto, em vez de padronizar a contagem de pareceres,
optamos por tratar cada parecer como uma atividade legislativa específica.
Matematicamente, padronizar os valores de uma medida X consiste em subtrair desses
valores a média de X e dividir o resultado pelo desvio padrão de X. Para variáveis de contagem,
tais como as utilizadas nesta análise, em razão de os dados geralmente apresentarem sobredispersão
(variância maior que a média), o procedimento mais apropriado de padronização é a transformação
da medida no resíduo deviance (d)25.
A fórmula do resíduo deviance para contagens com sobredispersão é:
di =seno(xi − 𝑥̅ ) × √2{xi ln(xi/ 𝑥̅ ) − (xi + α−1 )ln((xi + α−1 )/(𝑥̅ + α−1 ))}

onde α tal que α ≥0 é o parâmetro de sobredispersão, e ln(.) é o logaritmo natural, de forma que
ln(xi/ 𝑥̅ ) =0 quando xi =0.
Para contagens sem sobredispersão (α =0), a fórmula é:
di =seno(xi − 𝑥̅ ) × √2{xi ln(xi/ 𝑥̅ ) − (xi − 𝑥̅ )}

tal que ln(xi/ 𝑥̅ ) =0 quando xi =0.
Os parâmetros α das contagens relativas a emendas e pronunciamentos foram
estimados de um modelo de regressão Binomial Negativo contendo apenas a constante. Em razão
de as contagens de votos de plenário serem tratadas como proporções do número total de votações
nominais, a sobredispersão nesse caso foi estimada utilizando-se um modelo Beta Binomial
Estendido, também contendo apenas a constante. O parâmetro α é considerado maior que zero se e
somente se o teste estatístico permitir rejeitar a hipótese de α = 0 com pelo menos 95 por cento de
confiança26.

25

A. C. Cameron e P. K. Trivedi, Regression analysis of count data. New York, Cambridge University Press, 1998,
pp. 141-142.
26
A estatística teste para α =0 tem distribuição Qui-quadrado com grau de liberdade superior a 100. Neste caso, o
valor crítico para a rejeição de α =0 com 95 por cento de confiança é 124.
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Normalização
Algumas variáveis apresentaram valores d distantes das suas respectivas médias em
mais de três unidades de desvio padrão. Tais observações são consideradas desviantes do ponto de
vista estatístico. Substantivamente, significa que elas exercem influência desproporcional no
cômputo da média. Com o objetivo de eliminar essa influência no cômputo da nota final dos
congressistas, optou-se por normalizar as variáveis padronizadas.
A normalização foi feita transformando-se os valores das variáveis padronizadas em
probabilidade cumulativa da distribuição normal, limitando-os, portanto, ao intervalo [0, 1], que
equivale à distância de três desvios padrão abaixo e acima da média. Na nova escala, os eventuais
valores extremos têm suas distâncias em relação à média “encurtadas” devido aos limites do
intervalo, mantendo-se, porém, a ordem dos valores.

Ponderação
Como as atividades legislativas variam em importância, em termos da sua capacidade
de afetar o resultado legislativo, a cada uma delas foi atribuído um peso, tal como definido a seguir:

Atividade

Peso

Parecer

4

Emenda

3

Voto

2

Pronunciamento

1

Esses pesos são arbitrários e procuram refletir a importância relativa das atividades no
processo legislativo. O parecer do relator tem a maior importância porque ele é a base para a tomada
de decisão da comissão e, eventualmente, do plenário, permitindo ao relator influenciar diretamente
o conteúdo e a chance de aprovação do projeto. Em segundo lugar vem a atividade de emenda. Por
meio dela o congressista pode influenciar partes específicas de projetos que estão em andamento.
Em terceiro lugar, o voto em plenário, pois ele não permite ao congressista influenciar o conteúdo
do projeto e apenas marginalmente permite afetar a sua aprovação. Em último na ordem de
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importância está o pronunciamento, que, além da sua reduzida capacidade de afetar o resultado do
processo decisório, pode fazê-lo apenas indiretamente, por meio do convencimento de outros
parlamentares.

Cálculo do índice de ativismo
O índice de ativismo de cada congressista é simplesmente a diferença entre as médias
ponderadas das suas medidas de atividades legislativas favoráveis e das desfavoráveis, medidas
essas transformadas tal como anteriormente mencionado.
Tal como discutido anteriormente, no cômputo daquelas médias as medidas relativas
aos pareceres são tratadas de maneira distinta das demais. Cada parecer foi computado
separadamente no cálculo da média, como uma atividade legislativa específica. Desta forma, as
notas dos congressistas que não tiveram a oportunidade de produzir parecer não são reduzidas em
relação às dos demais, que tiveram aquela oportunidade.
Assim, calculamos o ativismo por meio da seguinte fórmula:
𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑚𝑜 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎_𝑓𝑎𝑣 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎_𝑑𝑒𝑠

tal que
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎_𝑓𝑎𝑣 =

(4𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟_𝑓𝑎𝑣 + 3𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑓𝑎𝑣 + 2𝑣𝑜𝑡𝑜_𝑓𝑎𝑣 + 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑢𝑛𝑐_𝑓𝑎𝑣)
4𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟_𝑓𝑎𝑣 + 3 + 2 + 1

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎_𝑑𝑒𝑠 =

(4𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟_𝑑𝑒𝑠 + 3𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑑𝑒𝑠 + 2𝑣𝑜𝑡𝑜_𝑑𝑒𝑠 + 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑢𝑛𝑐_𝑑𝑒𝑠)
4𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟_𝑑𝑒𝑠 + 3 + 2 + 1

onde o sufixo _fav identifica as atividades favoráveis e o _des, as desfavoráveis.
Note-se que todas as variáveis que entram no cálculo das médias têm escala [0,1], seja
em decorrência do nosso procedimento de normalização (emenda, pronunc e voto), seja porque são
tratadas como binárias (parecer).
Para facilitar a interpretação dos valores do índice de ativismo, eles foram convertidos
para a escala 0-10, sendo que valores mais próximos de 10 refletem maiores valores originais do
índice.

Rankeamento
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Deputados e senadores foram rankeados separadamente. A razão para esta separação é
que se espera que o ativismo seja maior na Câmara do que no Senado. São dois os motivos para
esta diferença entre as Casas legislativas: as iniciativas de lei se concentram na primeira delas,
sendo que nem todas chegam à segunda; e o Senado toma decisões a respeito de versões de projetos
já negociadas na Câmara e, portanto, com menor potencial de conflito.
O ranking foi construído de maneira que as maiores notas de ativismo são as primeiras
na ordem. Congressistas com notas iguais até a primeira casa decimal foram colocados na mesma
posição do ranking. Assim, a posição de cada congressista é definida pelo número de congressistas
cujas notas são superiores à dele (até a segunda casa decimal), de forma que existem i-1
congressistas com nota superior à do i-ésimo colocado no ranking
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