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Resumo: Nos últimos anos, o debate sobre financiamento eleitoral tem crescido na ciência política 

brasileira. Para contribuir com esse campo, esse artigo faz um estudo de caso dos candidatos a 

vereadores do Partido NOVO nas eleições de 2020. Para tanto, questionamos qual foi o método de 

financiamento mais utilizado, bem como se há algum padrão no custo por voto de acordo com as 

cidades e/ou estados. Por meio de estatística descritiva, agrupamos dois conjuntos de dados 

disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O primeiro diz respeito aos dados eleitorais 

que apontam votos por candidatos, cidades e estados; o segundo, trata dos tipos de financiamento 

que cada concorrente obteve durante a corrida eleitoral de 2020.  É notável que todos os tipos de 

candidaturas recorreram a doações de pessoa física, principalmente os candidatos à reeleição. Dessa 

forma, os reeleitos do NOVO demonstraram que é necessário arrecadar e gastar em grande 

quantidade, contrariando as afirmações de estudos anteriores. 
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1. Introdução 

Nos últimos anos, o debate sobre financiamento eleitoral tem crescido na ciência 

política brasileira. Para contribuir com esse campo, este artigo pretende fazer um estudo de 

caso que visa analisar como se comportaram os candidatos a vereador do NOVO nas eleições 

de 2020 no que diz respeito ao financiamento eleitoral. Nesse sentido, o trabalho busca 

responder às seguintes questões: a) Qual foi o método de financiamento mais utilizado? b) 

Há algum padrão no custo por voto de acordo com as cidades e/ou estados? 

Fundado em 2011 no Distrito Federal, o Partido Novo obteve registro junto ao 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2015, pouco mais de 4 anos depois do início de suas 

atividades. O Partido se estruturou com um discurso voltado a uma diminuição do aparato 

público em compensação de mais aporte da iniciativa privada, dessa forma, e por essas 
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escolhas, foi sempre compreendido ideologicamente como de cunho “liberal”. Outros 

valores da sigla são o de uma visão de longo prazo na administração pública, o princípio da 

Ficha Limpa para filiados e candidatos, a limitação da carreira política, a vinculação do 

candidato às suas propostas, a gestão independente e a igualdade de contribuição partidária 

para filiados e eleitos.  

Por se tratar de um partido cujo estatuto rechaça a utilização do dinheiro público, 

estando, portanto, de acordo com os teóricos liberais de vertente schumpeteriana, a nossa 

hipótese é de que no Partido NOVO os que possuem melhor desemprenho eleitoral são 

aqueles candidatos que lançam mão de um mais robusto autofinanciamento e que conseguem 

consideráveis quantias de recursos via doação por Pessoa Física. Em suma, por rejeitarem 

recursos públicos, aqueles que possuem maiores capacidades de arrecadação são os que 

possuem os melhores resultados. 

O artigo está divido em um breve levantamento da literatura sobre o tema de 

financiamento eleitorais, os materiais e os métodos utilizados nessa pesquisa e os resultados 

e suas análises encontram-se seguidamente. E, por fim, as conclusões.  

2. Financiamento eleitoral e partidos políticos  

A importância do tema deste estudo justifica-se em duas dimensões. A primeira diz 

respeito à discussão acerca do financiamento eleitoral que tem recebido cada vez mais 

atenção, principalmente da opinião pública. Este fato deve-se muito aos casos de corrupção 

que tomaram conta do noticiário e que, de certa forma, refletem na agenda de pesquisa da 

Ciência Política brasileira. Para Mancuso (2014) “houve avanços importantes na literatura 

sobre investimento eleitoral no Brasil. Os avanços realizados até o momento abrem novas 

possibilidades para a agenda de pesquisas sobre o tema” (MANCUSO, 2014, p. 174). A 

segunda dimensão diz respeito à importância de se compreender as dinâmicas políticas locais, 

das quais as eleições “desempenham um papel importante para o sistema representativo; elas 

são as disputas de meio-termo que começam a organizar partidos e candidatos para as 

eleições regionais e nacionais que acontecem dois anos depois” (CERVI; NEVES, 2019, p. 

429). 

No que diz respeito aos aportes financeiros aos partidos, às campanhas e seus 

candidatos, Herbert Alexander (1989) afirma que dinheiro pode comprar bens, profissionais, 

serviço e aquilo que não pode ser voluntariado por parte dos seguidores dos candidatos e do 

partido. Portanto, as doações financeiras podem ser convertidas em influência política 



através das vantagens que os detentores de cargos públicos podem retribuir aos seus 

doadores.  

Para Matakovic e Mraovic (2015) umas das consequências deste tipo de doação pode 

ser a ameaça à igualdade dos cidadãos, e como o poder econômico é o fator principal das 

eleições, maiores são as chances de haver corrupção nos interesses entre os doadores e os 

políticos. Os autores acreditam que é mais desejável que o financiamento dos partidos e de 

seus candidatos devam vir de seus filiados. Acrescentam, contudo, que dada a importância 

dos partidos como essenciais às democracias, o Estado também teria o dever de financiar as 

atividades eleitorais, mesmo que isso implique algumas desvantagens como o distanciamento 

entre os partidos e a sociedade, bem como o fortalecimento das oligarquias dentro dos 

partidos políticos. 

Ainda sob a ótica mais otimista no que tange à participação do financiamento 

público, esta modalidade pode contribuir para o sucesso da construção dos partidos através 

de dois mecanismos causais. De acordo com Bruhn (2020) i. este tipo de financiamento 

aumenta as chances de novos partidos atingirem 10% de desempenho nos pleitos que 

disputarão, o que permite as chances de sobrevivência e, ii. dá a todos os partidos incentivos 

e meios de investir em suas organizações.  

É nesse aspecto que se tem uma das principais diferenças entre financiamento 

privado e público. Enquanto este sistematicamente recompensa o sucesso eleitoral para 

futuras campanhas, estabilizando o sistema partidário ao premiar proporcionalmente a partir 

do desempenho do partido nas últimas eleições; aquele, ao contrário, tem como característica 

grandes doadores, os quais tendem a investir independentemente de como tal partido ou 

candidato foram na eleição anterior, além de ser bem improvável que doem para novos 

partidos (BRUHN, 2020). Desta forma, os sistemas de financiamento público estabilizam as 

rendas partidárias, dando aos partidos uma previsibilidade e segurança para contratar uma 

equipe em tempo integral (BRUHN, 2020). 

Jonathan Hopkin (2004) no que ele denomina de Financiamento Partidário na Teoria 

Populista da Democracia (em tradução livre) argumenta que um sistema de financiamento 

político desregulado levaria a distorções na representação política. Esta teoria considera os 

partidos de massa como um modelo a ser seguido principalmente no que diz respeito ao 

financiamento partidário-eleitoral, cujas contribuições dos filiados tornariam os partidos 

mais responsivos aos interesses reais da população. Mas não somente esta forma de 

financiamento é desejável por parte dos populistas, estes teóricos veem que a participação 



estatal no financiamento partidário-eleitoral é igualmente necessária para regular e equalizar 

o sistema do financiamento político. 

Entretanto, Hopkin (2004) ressalta alguns problemas em relação a esses argumentos, 

a saber o de que os interesses particulares dos líderes da hierarquia burocrática do partido 

acabam se sobressaindo aos demais; os cidadãos contribuem com a política a partir de 

interesses pessoais e que torna inevitáveis surgimentos de conflitos entre si; algumas 

interpretações acreditam que muitos voluntários não são mais qualificados do que as elites 

para representar o desejo popular. 

O que pode ser considerado como um caminho do meio para superar estas questões 

seriam os partidos do tipo cartel que, de certa forma, possuem igualdade política e uma 

correção da distorção do desejo popular, que nesta ótica reafirma o que foi salientado por 

Bruhn (2020) ao compreender que o financiamento estatal tende a financiar partidos de 

acordo com o seu sucesso em interpretar as demandas e ganhar apoio popular. 

Há aqueles que entendem a participação do Estado no financiamento eleitoral de 

forma mais pessimista. Herbert Alexander (1989) em seu estudo comparativo acerca dos 

sistemas de financiamento político de diversos países na década de 1980, alega que não é do 

Estado a obrigação em ajudar os partidos a sobreviverem. Para o autor, é de responsabilidade 

dos próprios partidos o risco de fracassar. Embora o apoio estatal fortaleça o 

profissionalismo nos partidos, a participação política por parte dos cidadãos é enfraquecida 

– como mencionado acima, suplantando contribuição individual ao invés de suplantar as 

grandes doações de grandes empresas e sindicatos, sendo estes os que seriam os alvos 

principais destas legislações. Há outras críticas, como o congelamento do sistema político, 

que deixa partidos menores de fora do jogo, o que afeta a representatividade. 

De forma geral, Hopkin (2004) define estas visões negativas sobre a participação 

estatal no financiamento político como “Financiamento Partidário nas Teorias Liberais da 

Democracia” (tradução livre). Por meio de uma visão schumpeteriana4 sobre o processo 

político, a democracia populista seria incoerente e potencialmente perigosa, por isso as 

constituições devem proteger direitos individuais e prevenir os governos de possuírem 

muitos poderes sobre os indivíduos (HOPKIN; 2004). Para tanto, a política deve ser 
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resguardada aos líderes políticos, em que as eleições são um julgamento retrospectivo sobre 

o desempenho, ao invés de escolhas de representantes de grupos sociais em particular.  

Como destaca Hopkin (2004), entretanto, nem todas as teorias liberais sobre 

democracia são contrárias às organizações partidárias de massa. Um exemplo é a teoria da 

Poliarquia, que defende a difusão de recursos políticos a variados grupos de interesse, 

visando à ampliação da participação de minorias no processo político, justamente para se 

evitar a tirania da maioria.  

Essas teorias apontam que uma elevada quantia de recursos aplicados nas campanhas 

refletirá a intensidade de preferência ao invés de desigualdade de riqueza e que o estado não 

deve minar a livre interação e competição. Além do mais, essas restrições poderiam ser 

utilizadas por maiorias como perseguição a minorias que possuam uma maior riqueza.  

Hopkin (2004) ressalta, por fim, alguns problemas, além daqueles já indicados pelos 

teóricos populistas, tais como a de que liberdade de expressão não deve ser interpretada 

como meio de abusar do poder econômico para silenciar outras visões; até mesmo o 

liberalismo madisoniano aceita a igualdade entre cidadãos e eleições justas; inclusive, as teorias 

mais elitistas como as de Schumpeter, que zelam pela competição como disciplina aos 

políticos, podem ser solapadas por uma grande desigualdade econômica entre os 

competidores - por exemplo, se um adversário tem uma vantagem financeira, o processo 

eleitoral será menos competitivo, logo, menos efetivo.  

No que tange ao financiamento eleitoral e o tipo de candidatura, Gary Jacobson 

(1978) demonstra a relação positiva do gasto com o sucesso eleitoral no contexto norte-

americano. Por meio de uma comparação entre os candidatos à reeleição e novatos nas 

eleições ao Senado americano em 1972 e 1974, é constatado que os candidatos à reeleição 

tendem a gastar menos que os desafiantes, ou seja, os que não possuem cargo de senador. 

Baseado nesse estudo de Jacobson (1978), Eduardo e Araújo (2016) identificam um 

fenômeno semelhante ao norte-americano nas eleições brasileiras ao utilizar como objeto de 

pesquisa as eleições de 2010 para deputados federais e estaduais no estado de Minas Gerais. 

Os autores constatam uma correlação positiva entre maiores gastos eleitorais e sucesso 

eleitoral, assim como os candidatos que possuem cargos gastam menos que os demais 

adversários. Neste sentido, portanto, o “(...) reeleito gasta menos que o novato eleito” no 

Brasil, em que se demonstra que (...) o mercado político brasileiro é, portanto, de alto risco 

(...) o dinheiro teria a mesma importância para todos os candidatos” (LEMOS; 

MARCELINO; PEDERIVA, 2010, p. 368).  



Por outro lado, pelo fato de o Brasil possuir um sistema de representação 

proporcional e de alta magnitude, no qual há maior distância do eleitor com o seu 

representante, ocorrendo alta taxa de renovação do poder legislativo, como é o caso da 

Câmara dos Deputados, cuja média histórica de renovação é de 40,3%, acarreta a necessidade 

de o incumbente, a cada eleição, “reconquistar” seu eleitorado. 

No que diz respeito diretamente ao espaço de nosso objeto de estudo, isto é, as 

eleições para o cargo de vereador, Heiller apresenta dados sobre o papel dos gastos nas 

campanhas eleitorais para o cargo legislativo de 12 municípios catarinenses de diferentes 

magnitudes em 2008, ressaltando que “há indícios de que efetivamente os recursos 

empregados pelos candidatos guardam relação com os votos obtidos nas urnas (...) a 

correlação é forte (...) nos municípios acima de 200 mil eleitores.” (HEILLER; 2011; p.102).  

Para melhor compreensão, logo abaixo apresentaremos uma tabela da qual se ressalta 

as características principais, desde a sua organização até a sua forma de financiamento dos 

principais tipos ideias de partidos segundo a concepção clássica da literatura sobre Partidos 

políticos. 



Quadro 1. síntese dos tipos de partido a partir, a partir da concepção da literatura clássica sobre Partidos políticos 

 

  Partidos de elites 

século XIX 

Partidos de massas 1880-1960 Partidos catch-all 1945- Partidos cartéis 1970- 

Grau de inclusão 

sociopolítica 

Sufrágio 

restringido 

Extensão do sufrágio; sufrágio 

universal 

Sufrágio universal Sufrágio universal 

Nível de distribuição dos 

recursos políticos 

relevantes 

Altamente 

restrito 

Relativamente concentrado Menos concentrado Relativamente difuso 

Principais objetivos da 

atividade política 

Distribuição de 

privilégios 

Reforma social (ou oposição a 

esta) 

Melhoria social Política como profissão 

Base da competição 

partidária 

Status adscrito Capacidade representativa Eletividade política Habilidade de gestão, 

eficiência administrativa 

Modelo de competição 

eleitoral 

Gestionado Mobilização Competitivo Contido 

Natureza do trabalho 

partidário e da 

campanha eleitoral 

Irrelevante Intensivo no fator trabalho Intensivo nos fatores 

capital e trabalho 

Intensivo em capital 



Fonte principal dos 

recursos 

Contatos 

pessoais 

Cotas de membros e de 

contribuições 

Contribuições 

provenientes de 

numerosas fontes 

Subvenções estatais 

Relação entre filiados e 

elites do partido 

Não há mais 

militantes do que 

membros da elite 

Elite responsável perante os 

membros do partido   

Militantes animadores 

organizados das elites; 

lógica de “baixo para 

cima” 

Estratarquia; autonomia 

mútua das esferas 

partidárias 

Caráter da militância Reduzida e 

elitista 

Ampla e homogênea; recrutada 

ativamente e encapsulada; 

militância fundamental na vida 

do filiado 

Militância aberta a todos, 

heterogênea e 

incentivada; 

pertencimento marginal à 

atividade do partido 

“Militantes têm um status 

equivalente ao de 

funcionários públicos e dão 

importância excessiva aos 

cargos administrativos   

Canais de comunicação Redes 

interpessoais 

Imprensa partidária Partidos usam mídia e 

ferramentas de 

marketing; canais não 

partidários de 

comunicação 

Partidos tem acesso aos 

canais de comunicação do 

Estado. 

Posição do partido entre 

a sociedade civil e o 

Estado 

Fronteiras 

impactantes 

entre Estado e 

Sociedade Civil 

Partido representa a sociedade 

civil 

Partidos competem pelos 

canais de mediação 

entre Estado e sociedade 

civil 

Partido forma parte do 

Estado 

Estilo de representação Tutela Delegação Empresarial Agente do Estado 

Fonte: Adaptado e traduzido de Katz; Mair, 2004, p. 30-31, in: Braga e Roeder (2017).  



A partir da organização dessa literatura é possível comparar os quatro tipos de 

partidos apontados pela literatura clássica. 

3. Materiais e métodos 

Dois conjuntos de dados foram utilizados. O primeiro conjunto diz respeito aos 

dados dos candidatos a vereadores na eleição de 2020, disponibilizados no repositório de 

dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)5. Em um primeiro momento, filtramos 

apenas candidatos do NOVO nas cidades em que o partido conseguiu eleger ao menos um 

vereador. Em seguida, coletamos o nome político do candidato e sua respectiva cidade em 

cada boletim de urna estadual. O segundo conjunto trata-se dos dados financeiros das 

candidaturas do Partido NOVO, disponibilizados na Divulgação de Candidaturas e Contas 

Eleitorais também do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)6. Estes dados são divididos de 

acordo com o tipo de arrecadação que são: recursos próprios; doação de pessoas físicas; 

doação de outros candidatos; doação do partido; doação via internet; financiamento coletivo 

que se trata de uma nova modalidade da qual funciona como um “crowdfunding”. Também 

foram considerados os dados a respeito dos gastos eleitorais de cada candidato. 

Os dados eleitorais foram coletados em formato txt. e processado no software 

Tableau – tanto o processo de filtragem de candidatos do Partido NOVO quanto sua 

preparação em uma planilha. Posteriormente, os dois conjuntos de dados foram agrupados 

e cruzados no software Excel através da função tabela dinâmica.  Cruzamos os dados das 

modalidades de financiamento com a situação do candidato (reeleito, eleito por quociente 

partidário, média, suplente), assim como os estados e a cidade para poder melhor 

contextualizar a análise do artigo. Com estes cruzamentos visamos responder ao problema 

que norteia este estudo, a saber quais foram as principais modalidades de arrecadação e quais 

categorias de candidatos teve um custo por voto maior ou menor.  

Ao realizar esse cruzamento, optamos por trabalhar com estatística descritiva, em 

que os dados são apresentados em valores reais e porcentagens.  

 

                                                             
5  Repositório de dados Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em: 
https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2016/votacao-e-resultados/boletim-urna-1-
turno. Acesso em 05/01/2021. 
6 Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em: 
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/. Acesso em 01/01/2021. 
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4. Resultados 

Esta seção se dedica a uma apresentação dos dados elaborados a partir do portal de 

divulgação de contas do Tribunal Supremo Eleitoral. Para melhor compreensão dos dados, 

os candidatos foram divididos em quatro categorias de acordo com o desempenho deles 

baseado na classificação de “situação” por parte do próprio portal do TSE, são elas: reeleitos; 

eleitos por quociente partidário7; eleitos por média8; e por fim, suplentes.  

Para compreender os dados no que diz respeito à arrecadação por parte dos 

candidatos, foram divididas em seis categorias consistindo em: recursos próprios; doação por 

pessoa física; doação por candidato; doação por partido; doação por internet; e, fundo 

coletivo.  

A primeira aponta as fontes de arrecadação de acordo com a situação das 

candidaturas, como mostra a primeira coluna, divididos pelos estados, como demonstra a 

segunda coluna. Esta tabela tem o intuito de observar os padrões de financiamento existente 

no Partido NOVO, assim como ter um certo controle das variáveis de financiamento por 

estados, com o intuito de tomar nota de eventuais disparidades que as conjunturas locais 

(sejam anterior ou logo após os resultados das eleições) possam acarretar aos nossos 

resultados, tais como: o NOVO possuir em seus quadros um governador de um dos estados 

trabalhados, ou em determinada cidade o Partido eleger concomitantemente um prefeito, 

como foram os casos de Minas Gerais e a cidade de Joinville, respectivamente.

                                                             
7 É a divisão da soma dos votos válidos de cada partido político pelo quociente eleitoral. O que indicará o 
número de vagas que o partido obteve, desta forma, os candidatos que alcançarem o maior número de votos 
dentro do partido obterão as suas vagas. 
8 Por meio do cálculo M (média do partido) = QP/ (Cadeiras conquistadas + 1). Aquele partido que conquistar 
a maior média obterá a primeira cadeira da sobra.  



Tabela 1. Fontes de arrecadação de acordo com a Situação da candidatura por Unidade Federativa (UF) 

Situação UF Recursos próprios Pessoa física Candidato Partido Internet Fundo coletivo 

Eleito por média 

MG 22,00% 72,20% 0,00% 2,70% 0,00% 3,00% 

RS 0,10% 62,80% 0,20% 27,50% 0,00% 9,30% 

SP 11,50% 66,10% 0,00% 12,10% 0,00% 10,30% 

Eleito por QP 

MG 0,70% 73,70% 0,00% 15,60% 0,00% 10,00% 

PR 1,20% 75,90% 4,50% 3,50% 0,00% 15,00% 

RJ 0,00% 73,60% 0,00% 8,20% 0,00% 18,20% 

RS 23,30% 36,30% 1,90% 34,10% 0,00% 4,30% 

SC 8,50% 60,40% 0,00% 15,90% 0,00% 15,20% 

SP 16,80% 72,90% 0,00% 4,30% 0,00% 6,00% 

Reeleito 

RS 2,00% 51,80% 0,00% 31,70% 0,00% 14,50% 

SC 58,50% 39,80% 0,00% 1,80% 0,00% 0,00% 

SP 0,00% 99,40% 0,00% 0,60% 0,00% 0,00% 

Suplente 

MG 32,70% 51,90% 0,00% 9,10% 0,00% 6,30% 

PR 12,70% 43,30% 25,70% 12,60% 0,00% 5,80% 

RJ 8,90% 68,00% 0,00% 11,40% 0,00% 11,70% 

RS 11,20% 57,00% 1,40% 21,40% 0,00% 9,00% 

SC 17,70% 44,50% 1,10% 26,10% 0,50% 10,10% 

SP 7,20% 71,90% 0,10% 10,00% 0,00% 10,80% 

Fonte: Dados obtidos junto ao TSE (2020).



Nota-se primeiramente o pouco uso da arrecadação por internet, sendo que só em 

Jaraguá do Sul-SC houve o registro da utilização deste meio, ainda assim o valor foi um dos 

menores para a candidata a vereadora. Outra fonte não muito explorada, mas que teve uma 

relevância maior, é a doação de candidato para a candidato, com destaque para a cidade de 

Curitiba-PR em que a modalidade representou 25,7% das finanças daqueles que não se 

elegeram, ou seja, para determinados candidatos esta fonte foi essencial.  

No que diz respeito a recursos próprios, doação de partido e fundo coletivo, essas 

modalidades demonstraram ser mais relevantes, mas não essenciais - todas serão mais bem 

analisadas no gráfico a seguir, assim como a principal fonte de arrecadação que foi o método 

das doações de pessoas físicas. 

Pode-se compreender que o gráfico a seguir é uma simplificação da tabela anterior 

que visa compreender de forma mais ampla a magnitude que cada meio de financiamento 

eleitoral teve para com as candidaturas do partido NOVO, sem levar em consideração a 

divisão do estado já que o intuito observar o partido como um todo. 

 

Gráfico 1. Fontes de arrecadação por Situação da candidatura 

 

Fonte:   Dados obtidos junto ao TSE (2020). 
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Todos os tipos de candidaturas recorreram a doações de pessoa física, principalmente 

os candidatos à reeleição com representação de 89,8%. Outras formas de arrecadação 

também são dignas de nota das quais destacam-se os recursos próprios, principalmente para 

aqueles eleitos com menor desempenho, da qual esta fonte de recursos (13,9%), do mesmo 

modo teve uma proporção interessante para os suplentes (12,6%), já para os eleitos de maior 

desempenho de forma geral o índice foi de 8%. Pode-se perceber que este método de 

arrecadação não teria um valor relevante para os reeleitos, mas por ser tratar de uma categoria 

só com três candidatos, é possível analisar individualmente cada pleiteador e observar que 

para o reeleito de Balneário de Camboriú, Lucas Gotardo, essa foi a principal forma de 

levantar recursos, mesmo que em valores bem menores (R$ 10.001,20) em relação ao total 

arrecadado dos demais candidatos reeleitos de outras cidades; a doação do partido destaca-

se pela quase igualdade na proporção que representa tanto para os eleitos por média quanto 

por QP, com valores na casa de 11%, assim como para os suplentes esta fonte tem uma 

representação ligeiramente maior (13,7%), já para os reeleitos foi de menor importância com 

6,3%; o fundo coletivo em que se nota uma maior importância àqueles que conseguiram se 

eleger por QP (11,7%), já para os demais teve uma menor importância, como pode se 

observar no gráfico acima. 

O gráfico 2 trata de forma mais geral o quanto cada fonte de arrecadação representou 

para o partido para todas as 19 cidades em que o NOVO conseguiu eleger ao menos um 

candidato a vereador sem distinção por desempenho. 

Gráfico 2. Fontes de arrecadação geral do Novo em todas as cidades 

estudadas 

 

Fonte:  Dados obtidos junto ao TSE (2020). 
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estudos averiguar se estas doações são de pequena quantidade, grandes quantias ou vice-

versa.  

Outras três modalidades também demonstram ter um papel importante, variando de 

caso a caso, a saber os recursos próprios (10,7%), doação do partido (12,5%) e fundo coletivo 

(9,2%). Salienta-se que este último se trata de um recurso novo implantado na Minirreforma 

Política de 2017 e que merecerá uma devida atenção em futuros estudos em futuras eleições. 

A tabela 2 traz um panorama da média de arrecadação e de gastos que cada categoria 

de candidato empenhou, além de se observar se há alguma variação no comportamento 

destes pleiteadores de acordo com cada estado, a fim de evitar distorções de nossos 

resultados.



Tabela 2. Média de arrecadação por estado e situação da candidatura 

Situação UF Média de Arrecadação Média de Gastos 

Eleito por Média 

MG R$ 62.365,38 R$ 60.335,64 

RS R$ 33.729,31 R$ 31.873,47 

SP R$ 17.380,29 R$ 15.496,07 

Média total  R$ 76.997,16 R$ 75.028,00 

Eleito por QP 

MG R$ 139.311,07 R$ 137.246,78 

PR R$ 167.526,47 R$ 157.866,72 

RJ R$ 265.361,03 R$ 263.673,92 

RS R$ 82.674,78 R$ 79.979,19 

SC R$ 41.866,46 R$ 39.672,86 

SP R$ 134.896,78 R$ 132.874,88 

Média total  R$ 119.020,02 R$ 115.655,92 

Reeleito 

RS R$ 219.920,44 R$ 207.076,93 

SC R$ 17.105,30 R$ 17.084,40 

SP R$ 964.237,48 R$ 944.720,41 

Média total  R$ 400.421,07 R$ 389.627,25 

Suplente 

MG R$ 21.131,99 R$ 18.881,87 

PR R$ 20.695,42 R$ 12.451,42 

RJ R$ 35.630,52 R$ 31.905,41 

RS R$ 26.078,07 R$ 23.458,13 

SC R$ 13.708,50 R$ 11.360,26 

SP R$ 45.552,82 R$ 42.532,36 

Média total   R$ 27.132,89 R$ 26.946,31 

Fonte: Dados obtidos junto ao TSE (2020).



Os reeleitos do NOVO demonstraram que é necessário arrecadar e gastar em grande 

quantidade, apontando um caminho contrário ao argumento de Eduardo e Araújo (2016). 

Os eleitos por QP, ou seja, os que possuíram um melhor desempenho, foram a segunda 

categoria que mais precisou lançar mão de sua habilidade de levantar fundos e gastar. 

Seguindo a ordem, os eleitos por média e, por último, os suplentes. 

Por fim, a tabela 3 tem como intuito demonstrar o número de candidatos que a 

legenda apresentou em cada cidade, o número de eleitos que cada cidade fez, os valores totais 

que levantou e aplicou, o custo médio por candidato e o custo total de voto para a legenda 

em cada município.  



Tabela 3. Quantidade de arrecadação, candidatos e votos por estado e cidade 

UF Cidade 

Número de 

Candidatos 

Número 

de eleitos Total arrecadado  Total gasto 

Quantidade 

de votos  

Custo médio 

por voto  

Custo total do 

voto  

SP 

        R$ 4.436.666,90 197.348 R$ 1,84 R$ 32,25 

Campinas 16 1 R$ 333.957,33 R$ 304.748,00 17812 R$ 1,07 R$ 17,11 

São Caetano do Sul 6 1 R$ 60.066,18 R$ 46.137,06 3158 R$ 2,43 R$ 14,61 

São José dos Campos 9 1 R$ 18.763,30 R$ 169.368,49 13570 R$ 1,39 R$ 12,48 

São Paulo 34 2 R$ 3.811.129,61 R$ 3.648.283,53 155634 R$ 0,69 R$ 23,44 

Ribeirão Preto 13 1 R$ 290.703,15 R$ 267.129,15 7174 R$ 2,86 R$ 37,24 

RS 

        R$ 1.331.796,10 55.665 R$ 2,24 R$ 23,93 

Caxias do Sul 10 2 R$ 162.722,52 R$ 140.072,11 12711 R$ 1,10 R$ 11,02 

Canoas 8 1 R$ 137.395,07 R$ 123.340,45 4404 R$ 3,50 R$ 28,01 

Porto Alegre 14 2 R$ 1.033.193,89 R$ 975.703,83 34081 R$ 2,04 R$ 28,63 

Santa Cruz do Sul 9 1 R$ 1.148.284,47 R$ 92.679,69 4469 R$ 2,30 R$ 20,74 

  Rio de Janeiro 34 1 R$ 1.441.168,05 R$ 1.316.552,43 59808 R$ 3,67 R$ 22,01 

MG 

        R$ 1.207.085,20 56.595 R$ 0,83 R$ 21,33 

Belo Horizonte 34 3 R$ 1.236.949,34 R$ 1.155.380,41 52696 R$ 0,64 R$ 21,93 

Poços de Caldas 13 1 R$ 75.079,08 R$ 51.704,80 3.899 R$ 1,02 R$ 13,26 

SC 

        R$ 1.186.355,00 69.008 R$ 1,65 R$ 17,19 

Balneário Camboriú 16 1 R$ 130.664,62 R$ 105.972,15 3.702 R$ 1,79 R$ 28,63 

Blumenau 14 1 R$ 205.443,01 R$ 160.018,45 11.426 R$ 1,00 R$ 14,00 

Florianópolis 12 1 R$ 274.989,34 R$ 267.370,00 11.019 R$ 2,02 R$ 24,26 

Jaraguá do Sul 10 2 R$ 138.070,68 R$ 134.709,96 8.601 R$ 1,57 R$ 15,66 

Joinville 19 3 R$ 424.412,48 R$ 333.288,00 28.476 R$ 0,62 R$ 11,70 

São José   11 1 R$ 203.938,69 R$ 184.995,82 5.784 R$ 2,91 R$ 31,98 

PR Curitiba 30 2 R$ 914.524,82 R$ 664.373,18 35.470 R$ 0,62 R$ 18,73 

Total   312 19 R$ 12.041.455,63 R$ 10.142.828,90 852.510   R$ 31,30 
Fonte: Dados obtidos junto ao TSE (2020).



Das cinco cidades que menos teve custo por voto, duas elegeram três vereadores das 

quais Belo Horizonte (R$ 0,64) cujo governador do estado é do próprio NOVO, e Joinville 

(R$ 0,62) cujo partido conseguiu eleger um prefeito; duas que elegeram só um vereador das 

quais são Blumenau (R$ 1,00) e Poços de Caldas (R$ 1,02); e só Curitiba que elegeu duas 

candidatas, cuja cidade teve o custo médio de R$ 0,62. Entretanto, entre as quatro outras 

cidades que elegeram dois vereadores, três (Caxias do Sul, R$ 1,10; São Paulo, R$ 1,45; 

Jaraguá do Sul, R$ 1,57) tiveram uma média razoavelmente baixa, enquanto a outra (Porto 

Alegre, R$ 2,04) teve uma média razoavelmente alta.  

Entre as médias mais altas, todas elegeram somente um vereador. Todavia, pode-se 

observar que não é possível estabelecer uma correlação entre a magnitude de votos e 

tamanho de lista com o custo por voto em face à quantidade de oscilação dos valores de 

variadas cidades, independentemente de seu porte. Por fim, caberá em um futuro estudo em 

que se considere as cidades que não elegeram, para observar se há algum padrão de que 

quanto mais candidatos eleitos, menor foi o custo médio por voto. 

5. Conclusão 
Nota-se primeiramente o pouco uso da arrecadação por internet, sendo que só em 

Jaraguá do Sul-SC houve o registro da utilização deste meio, ainda assim o valor foi um dos 

menores para a candidata a vereadora. 

Dessa maneira, os reeleitos do NOVO demonstraram que é necessário arrecadar e 

gastar em grande quantidade, o que levaria a um caminho oposto dos argumentos de 

Eduardo e Araújo (2016). Da mesma forma, os resultados indicam uma tendência de que no 

NOVO, quanto mais dinheiro maiores são as chances de sucesso. Entretanto, a título de 

comparação e maior elucidação do tema, é necessário incluir o resultado e os dados de um 

número maior de eleições, seja temporalmente ou no que diz respeito aos cargos analisados. 

Nesse aspecto, o estudo também aponta que para se possa se eleger no NOVO, ao 

menos para o cargo de vereador, é de suma importância conseguir recursos de pessoas físicas, 

o que abre uma nova demanda de pesquisa a fim de se averiguar se estas doações são de 

pequena quantidade com grandes quantias ou vice-versa.  

Finalmente, os dados apontados por esta pesquisa também indicaram que é possível 

que as cidades que conseguiram um maior número de vereadores eleitos, tendem a ter um 

custo médio por voto com valores menores. Mas como foi ressaltado anteriormente, ainda 

é necessário um estudo mais amplo para dar mais robustez nesta matéria. 



As principais limitações desta pesquisa se caracterizam por se tratar de apenas uma 

eleição com um partido, limitando-se àquelas cidades que, ao menos, elegeram um vereador. 

Portanto, para futuros estudos com resultados que se possam aplicar uma generalização mais 

precisa, seria adequado analisar dados de mais eleições, de mais cidades/estados, assim como 

de outros partidos para que se possa fazer comparações e traçar as com mais exatidão qual 

tipo de partido que o NOVO é. 
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