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Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar o mecanismo do voto transferível, a 

experiência internacional e avaliar os prós e contras de sua adoção nas eleições majoritárias no 

Brasil. Largamente emprego, especialmente nos países de língua inglesa, e com uso crescente em 

eleições em todo o mundo, o voto transferível é visto como uma maneira mais eficiente de 

aproveitamento dos votos e dos eleitores reportarem suas opções políticas em comparação com 

os métodos hoje largamente empregados nas eleições majoritárias do Brasil e de outros países. 

Entre as desvantagens apontadas está o fato de que não haveria um calendário de segundo turno, 

não havendo, portanto, um debate direto entre os candidatos finalistas. Por outro lado, elimina-se 

o custo da realização de uma nova eleição, diminui-se o apelo ao voto útil e pode-se melhorar a 

informação acerca de potenciais propostas de todos os candidatos ou correntes políticas. 
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Abstract: The aim of this paper is present the transferable voting mechanism, the international 

experience and to evaluate the benefits and costs of its adoption in majority elections in Brazil. 

Widely employed, especially in English-speaking countries, and with increasing use in elections 

around the world, transferable voting is a more efficient way of harnessing votes and voters to 

report their political options compared to the methods now widely used in the majority elections 

in Brazil and other countries. Among the disadvantages pointed out is the fact that there would 

be no second round calendar, therefore, there would be no direct debate between the finalist 
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candidates. On the other hand, the elimination of cost of holding a new election, the appeal for a 

useful vote is reduced and information about potential proposals from all candidates or political 

currents can be improved. 
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Resumen: El propósito de este artículo es presentar el mecanismo de votación transferible, la 

experiencia internacional y evaluar los pros y contras de su adopción en las elecciones 

mayoritarias en Brasil. Ampliamente empleado, especialmente en países de habla inglesa, y con 

un uso cada vez mayor en las elecciones en todo el mundo, el voto transferible se considera una 

forma más eficiente de aprovechar los votos y los votantes para informar sus opciones políticas 

en comparación con los métodos que ahora se utilizan ampliamente en las elecciones de la 

mayoría. en Brasil y otros países. Entre las desventajas señaladas está el hecho de que no habría 

un calendario de segunda vuelta, por lo que no habría debate directo entre los candidatos finalistas. 

Por otro lado, se elimina el costo de realizar una nueva elección, se reduce la apelación a un voto 

útil y se puede mejorar la información sobre posibles propuestas de todos los candidatos o 

corrientes políticas. 
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