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Dados para a replicação do artigo:  

Does Size Matter? Electoral Performance of Small Parties in Brazil – Codebook 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-38212016000200005>. 

 

Breve nota aos usuários 

Este arquivo apresenta os dados e informações adicionais dos procedimentos 
metodológicos do artigo Does Size Matter? Electoral Performance of Small Parties 
in Brazil de Nascimento et al (2016). Eles contem dados do desempenho eleitoral 
dos partidos políticos brasileiros, por Estado, ano e tamanho do partido para o 
cargo de Deputado Federal no período de 1998-2014, além de informação sobre 
desproporcionalidade e volatilidade eleitoral. 

Para a completa reprodução do trabalho é necessário o uso das três bases de 
dados listadas aqui: (1) Base_1; (2) Base_2; (3) Base_3. As bases estão 
disponibilizadas em arquivo “.csv” e os códigos e rótulos estão disponíveis neste 
documento. No site da revista Brazilian Political Science Review  há uma versão 
destes dados em formato “.SAV” do SPSS, com os devidos rótulos. 

 

Informações Técnicas 

Base_1 
N   3492 
Variáveis       26 
Base_2 
N   108 
Variáveis       9 
Base_3 
N   6 
Variáveis       9 
 
Extensão  .csv 
Fonte primária: Tribunal Superior Eleitoral www.tse.jus.br 
 

Banco de dados e Codebooks 
 

Base_1 
 

Esta base de dados diz respeito as informações acerca do desempenho eleitoral 
dos partidos políticos nas eleições para a Câmara dos Deputados no período de 
1998-2014. Além disso, ela contém a nossa classificação do tamanho desses 
partidos, algumas classificações da literatura e (des)proporcionalidade. O quadro 
1 apresenta o codebook deste banco de dados. 
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Quadro 1. Codebook Base_1 
 

# Variável Tipo Valores Descrição 

1 uf Texto  Sigla dos Estados do Brasil (Unidades da Federação). 
2 ano Data  Ano da eleição. 

3 votos_validos Numérico  Número de votos válidos no Estado. Soma de todos os 
votos, exceto os brancos e nulos. 

4 quociente_eleitoral Numérico  Limiar mínimo de votos para conquistar um assento na 
Câmara dos Deputados naquele Estado. 

5 coligacao Dummy 0= Não coligado 
1 = Coligado Se concorreu a eleição com aliança eleitoral ou não. 

6 comp_coligacao Texto  Partidos políticos que compõe a coligação. 

7 partido Texto  Sigla do partido político. 

8 votos_nominal Numérico  Número de votos atribuídos nominalmente aos candidatos 
do partido naquele Estado. 

9 votos_legenda Numérico  Número de votos atribuídos a legenda do partido naquele 
Estado. 

10 votos_total Numérico  
Total de votos do partido. Cálculo: votos_total  = 
(votos_nominal + votos_legenda) 

11 votos_percentual Numérico  Percentual de votos do partido naquele Estado. 

12 clas_dantas Categórica 0 = pequeno 
1 = outros 

Tamanho dos partidos segundo a classificação proposta 
por Dantas e Praça (2004) 

13 clas_assis Categórica 

0 = micro 
1 = pequeno 
2 = médio 
3 = grande 

Tamanho dos partidos segundo a classificação proposta 
por Assis (1997). 

14 clas_machado Categórica 
0 = micro 
1 = pequeno 
2 = grande 

Tamanho dos partidos segundo a classificação por 
Machado (2012). 

15 clas_melo_ev Categórica 0 = pequenos 
1= outros Tamanho dos partidos segundo Melo e Ev (2015). 

16 n_eleitos Numérico  Número de candidatos eleitos. 

17 n_eleitos_media Numérico  Número de candidatos eleitos por média. 
18 n_total_eleitos Numérico  Total de eleitos do partido naquele estado. Cálculo: 

19 simulacao_cadeiras Numérico  

Calculo de cadeiras que o partido deveria ganhar se o 
sistema fosse perfeitamente proporcional. Cálculo: 
simulacao_cadeiras =(votos_total / quociente_eleitoral). 

20 proporcionalidade Numérico  

Número de cadeiras que o partido ganhou ou perdeu 
quando comparado com o sistema perfeitamente 
proporcional. Cálculo: proporcionalidade = 
(simulacao_cadeiras - n_total_eleitos). Quando o número é 
negativo o partido perdeu cadeiras que deveria ganhar se o 
sistema fosse perfeitamente proporcional. Se for positivo o 
partido ganhou cadeiras que não deveria. 

21 tamanho_partidos Categórica 
1 = Pequeno 
2 = Médio 
3 = Grande 

Tamanho dos partidos no Estado segundo uma análise de 
cluster com o modelo Two Step Cluster com a variável 
“votos_percentual”. Esta é a classificação que propomos. 

22 grupos_uf Categórica 0 = Dois Grupos 
1 = Três Grupos 

Grupos que a análise de cluster retornou para aquele 
estado. O Estado pode ter dois grupos de partidos 
(pequenos e grandes) ou três grupos de partidos 
(pequenos, médios e grandes). 

23 n_cadeiras_coligacao Numérico  Número de cadeiras que a coligação eleitoral alcançou. 

24 n_cadeiras_coligacao_sem_pp Numérico  
Simulação do Número de cadeiras que a coligação eleitoral 
ganharia sem os partidos pequenos 

25 utr_quoc_eletitoal Dummy 0 = Não 
1 = Sim Se o partido ultrapassou o quociente eleitoral. 

26 elegeu Dummy 0 = Não 
1 = Sim S o partido elegeu pelo menos um candidato. 
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Com esses dados o leitor pode reproduzir as seguintes saídas de Nascimento et 
al (2016): (1) as tabelas 3-6 e 9; (2) figuras1-3 e 6. 
 
 
Informações metodológicas importantes na Base_1 
 
Variável tamanho_partidos 
 
Para classificarmos o tamanho dos partidos (tamanho_partidos) utilizamos uma 
análise de cluster. Ela permite agrupar os partidos com base em características 
semelhantes. Utilizamos um dos algoritmos disponíveis no SPSS. Abaixo 
descrevemos o processo e a rotina do SPSS. 
 
Em primeiro lugar, precisamos dividir o arquivo por UF para que o tamanho dos 
partidos varie entre elas, dado seus diferentes padrões e quocientes partidários. 
 
1. Variável de divisão do arquivo: “uf” (Rotina SPSS: dados >> arquivo dividido 
>> comparar grupos) 
 
Agora passaremos ao agrupamento propriamente dito. Siga os procedimentos 
assinalados. 
 
2. Algoritmo: Two Step Cluster (Rotina SPSS: Analisar >> Classificar >> 
Cluster de duas etapas).  
3. Variável de agrupamento: insira na caixa “votos_percentual” 
4. Medida de distância: marque a opção “Log-Likelihood” 
5. Números de agrupamentos: não indicar 
6. Marque a opção para salvar o agrupamento (Rotina SPSS: Saída >> Criar 
variável de associação de cluster). 
 
OBS: Fique atento aos valores da variável de saída no SPSS. Muitas das vezes o 
software não manterá uma ordem homogênea nos valores do tamanho dos 
partidos entre as UF, sendo necessário uma recodificação de variável. 
 
Variável proporcionalidade 
 
Para calcularmos a variável proporcionalidade fizemos uma simulação. Os 
procedimentos adotados foram os seguintes. 
 
1. Calculamos o número de cadeiras por UF que um determinado partido Pi 
deveria receber se o sistema fosse perfeitamente proporcional. Isto é, divida o 
total de votos desse partido (Pi) pelo quociente eleitoral da UF. 
2. Subtraia essas cadeiras simuladas das cadeiras que de fato este partido 
ganhou. Assumimos que o partido poderia ganhar ou perder cadeiras em números 
fracionados no resultado da operação. 
 
Formalmente: 
 

 
 
Onde: 
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Prop (proporcionalidade) é a diferença entre as cadeiras que o partido realmente 
ganhou no jogo das coligações (CPi) e aquelas que o partido ganharia em um 
sistema perfeitamente proporcional simulado (CSPi). Logo, um resto positivo é um 
beneficiamento e o contrário, um resto negativo, é um desfavorecimento. No 
momento das análises, excluímos aqueles partidos que não se coligaram. 

 
 

Base_2 
 

Quadro 2. Codebook Base_2 

# Variável Tipo Valores Descrição 

1 uf Texto  Sigla dos Estados do Brasil (Unidades da Federação). 

2 Grupo_uf Categórica 

0 = Dois 
Grupos 

1 = Três 
Grupos 

Grupos que a análise de cluster retornou para aquele 
estado. O Estado pode ter dois grupos de partidos 
(pequenos e grandes) ou três grupos de partidos 
(pequenos, médios e grandes). 

3 Ano Data  Ano da eleição. 

4 vol_pp Numérico  Volatilidade eleitoral dos partidos pequenos na UF 

5 vol_tt Numérico  Volatilidade eleitoral total na UF. 

6 qt_pp Numérico  Número de partidos pequenos na UF. 

7 qt_med Numérico  Número de partidos médios. 

8 qt_gran Numérico  Número de partidos grandes. 

9 N_partidos_pp Categórica 
0 = menor 

1= maior 

Variável indica as UF que tem menor número de 
partidos pequenos e maior número de partidos 
pequenos. Separamos o grupo com análise de cluster. 
Agrupamos com base em “qt_pp”. 

 
 

Com esses dados o leitor pode reproduzir as seguintes saídas de 
Nascimento et al (2016): (1) Figura 4 e 5. 
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Base_3 
 

Quadro 3. Codebook Base_3 

# Variável Tipo Valores Descrição 

1 Eleição Data  Ano da eleição. Equivalente à variável “ano” nos 
demais bancos. 

2 NPp Numérico  Número de partidos pequenos (pp) 

3 MPpPrevisão Numérico  Número de Partidos pequenos Previsão 

4 Percentual Numérico  Média do Percentual de Votos 

5 PercentalPrevisão Numérico  Média do Percentual de Votos Previsão 

6 Contribuição Numérico  Média da Contribuição dos Partidos pequenos 
para coligações 

7 ContribuiçãoPrevisão Numérico  Média da Contribuição dos Partidos pequenos 
para coligações Previsão 

8 Cadeiras Numérico  Média de Cadeiras Conquistadas Partidos 
pequenos. 

9 CaderiasPrevisão Numérico  Média de Cadeiras Conquistadas Partido 
pequenos Previsão 

*OBS: O valor “99” refere-se a informação ausente. 
 

Com esses dados o leitor pode reproduzir as seguintes saídas de Nascimento et 
al (2016): (1) Gráfico 1 e 2; (2) Tabela 7 e 8. 
 
Esses dados dizem respeito ao número de partidos pequenos, seu percentual de 
votos, cadeiras legislativas e contribuição de cadeiras às coligações dos partidos 
pequeno, bem como um previsão seguindo modelo de série temporal 
apresentado em Nascimento et al (2016). 
 
 

Como citar esse banco de dados:  
 

Para citar os dados e o artigo utilize sua versão de publicação na página da revista 
Brazilian Polítical Science Review. Acesse em: 
<http://bpsr.org.br/files/arquivos/database.html>.  

Para citar este codebook, indique a seguinte referência ou uma que lhe seja 
alternativa. 

Nascimento, Willber; Silva Junior, José Alexandre; Paranhos, Ranulfo; Silva, 
Denisson; Figueiredo Filho, Dalson. (2016). Dados para a replicação de “Does Size 
Matter? Electoral Performance of Small Parties in Brazil”. Grupo de Pesquisa 
Cidadania e Políticas Públicas (GCPP/UFAL). Disponível em 
<http://www.gcpp.com.br/estudos-eleitoraisbd>: Acesso em: dia/mês/ano. 
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