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RESUMO 

 

Considerando a grande importância que as eleições possuem dentro de um país democrático 

este trabalho utiliza da análise de redes sociais (ARS) para compreender o funcionamento do 

financiamento das campanhas eleitorais de 2018 e a correlação com performance eleitoral. 

Atributos associados aos agentes desta rede podem ter maior ou menor influência sobre o 

resultado e após a fundamentação teórica foram calculados e utilizados como dimensões de 

aprendizado e teste em uma machine learning, que tem como objetivo prever o resultado 

alcançado pelos partidos políticos. A performance de um partido nas eleições majoritárias 

impacta a trajetória financeira e política do partido por pelo menos os próximos 2 anos, como 

acesso aos fundos de financiamento partidário, tempo de TV e rádio, influência no poder 

executivo e legislativo em nível estadual e federal e é claro, representatividade. Foram 

consideradas características financeiras como valores transacionados e medidas de centralidade 

desses partidos como input na função resultado e o total de vagas conquistadas como output. 

Como resultado as hipóteses não puderam ser confirmadas e o algoritmo Neural Network foi o 

mais preciso com as menores medidas de erro.  

 

Palavras-Chave: Machine Learning, financiamento eleitoral, análise de redes sociais, 

modelo de previsão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Considering the great importance that elections have in a democratic country, this 

work uses Social Network Analysis (SNA) to understand the majority election campaign 

funding of 2018 and the correlation with election performance. Attributes associated with the 

agents of this network may have influence on the outcome and after establishing the theoretical 

foundation these dimensions can be used as learning and testing data in a machine learning, 

which aims to predict the outcome achieved by political parties. The performance of a party in 

the majority elections impacts it’s financial and political trajectory for at least the next 2 years, 

such as access to party funding, TV and radio time, influence on the executive and legislative 

power at the state and federal level and of course, representativeness. Financial characteristics 

were considered as transaction values and measures of centrality of these parties as input in the 

result function and the total number of vacancies won as output. As a result, the hypotheses 

could not be confirmed, and the Neural Network algorithm was the most accurate with the 

smallest error measures. 

 

 

Keywords: Machine Learning, electoral financing, social network analysis, 

forecasting model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Distribuição das fontes de recursos ......................................................................... 10 

Figura 2 – Distribuição das Origens de Recursos..................................................................... 11 

Figura 3 – Diagrama de Pareto Valor Arrecadado ................................................................... 11 

Figura 4 – Diagrama de Pareto Doadores Pessoas Física ......................................................... 12 

Figura 5 – Diagrama de Pareto Total de Coligações ................................................................ 12 

Figura 6 – Diagrama de Pareto Resultado ................................................................................ 13 

Figura 7 – Regressão Linear Total Arrecadado ........................................................................ 14 

Figura 8 – Regressão Linear Total de Doadores ...................................................................... 15 

Figura 9 – Regressão Linear Total de Coligações .................................................................... 16 

Figura 10 – Modelo Conceitual ................................................................................................ 17 

Figura 11 – Grafo por Tipo de Agente. .................................................................................... 19 

Figura 12 – Grafo da Rede de Financiadores de 2 modos ........................................................ 21 

Figura 13 – Grafo da Rede de Financiadores, Componente Isolado ........................................ 23 

Figura 14 – Grafo da Rede de Financiadores de 2 modos – Tamanho do Nó por Montante 

Financiado ................................................................................................................................ 24 

Figura 15 – Grafo da Rede de Financiadores de 2 modos, grau > 1 – Tamanho do Nó por 

Montante Movimentado ........................................................................................................... 25 

Figura 16 – Grafo da Rede de Financiadores de 2 modos, grau > 1 – Tamanho do Nó por 

Resultado .................................................................................................................................. 25 

Figura 17 – Grafo da Rede de Financiadores de 1 modo – Layout Aleatório .......................... 27 

Figura 18 – Grafo da Rede de Coligação ................................................................................. 30 

Figura 19 – Estrutura de Aprendizado de Máquina .................................................................. 33 

Figura 20 – estrutura de Aprendizado de Máquina no Orange 3. ............................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Tendência Ideológica por Partido ............................................................................. 7 

Tabela 2 – Total de Agentes, Arestas e Doações ..................................................................... 17 

Tabela 3 – Total de Agentes, Arestas e Doações no Banco de dados B .................................. 20 

Tabela 4 – Medidas de Centralidade ........................................................................................ 27 

Tabela 5 – Correlação QAP ...................................................................................................... 31 

Tabela 6 – QAP P-Values ......................................................................................................... 31 

Tabela 7 – Medidas de Erro ...................................................................................................... 34 

Tabela 8 – Previsões ................................................................................................................. 34 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AP Agente Partidário 

ARS Análise de Redes Sociais 

CA Candidato 

DO Doador 

MAE Média do Erro Absoluto 

ML Machine Learning 

NN Neural Network 

QAP Quadratic Assignment Problem 

RMSE Raiz do erro Médio Quadrático 

SVM Máquina de Vetores de Suporte 

TREE Árvore de Decisão 

TSE Tribunal Superior Eleitoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 1 

1.1 OBJETIVOS ................................................................................................................ 1 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO ................................................................................ 1 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................................. 3 

3 METODOLOGIA ............................................................................................................ 6 

4 RESULTADOS ............................................................................................................. 10 

4.1 OS NÚMEROS DA ELEIÇÃO DE 2018 .................................................................. 10 

4.2 REDE DE FINANCIAMENTO POLÍTICO 2 MODOS ........................................... 16 

4.3 REDE DE FINANCIAMENTO POLÍTICO 1 MODO ............................................. 25 

4.3 REDE DE ALIANÇA POLÍTICA ..................................................................................... 28 

4.4 TESTE DE HIPÓTESES .................................................................................................... 30 

5 APRENDIZADO DE MÁQUINA E MODELO DE PREVISÃO ........................................ 31 

6 CONCLUSÕES ..................................................................................................................... 34 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 36 



1 

1 INTRODUÇÃO  

 

As eleições de 2018 despertaram o imaginário popular, os partidos tradicionais tiveram 

sua pior performance desde a democratização e a Câmara dos Deputados e o Senado tiveram 

significativa renovação (https://www.camara.leg.br/noticias/545896-camara-tem-243-

deputados-novos-e-renovacao-de-473/). Este momento de instabilidade política e extrema 

polarização da história do país despertou o interesse para realização deste trabalho. Seria 

possível construir um modelo de previsão do resultado eleitoral de cada partido com 

inteligência artificial, independentemente do método escolhido, utilizando dados coletados 

durante o período pré-eleitoral? Segundo Horochovski et al. (2015), o tema é ainda mais 

importante já que em uma democracia representativa as eleições são o principal meio de 

conquistar posições na estrutura de poder do estado e se uma máquina através de um processo 

de aprendizagem, raciocínio e autocorreção pode prever a performance dos partidos envolvidos 

no pleito o que garante que agentes motivados por interesses escusos não interviriam neste 

processo para beneficiar grupos políticos que favorecem os interesses deste agentes poderosos? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Para utilizar métodos de regressão e criar um modelo de previsão do resultado é 

necessário transformar os atributos e estratégias adotadas pelos partidos em valores 

matemáticos que sejam compreendidos pela máquina e utilizados para aprendizagem. Junckes 

et al. (2019), destacam que muitos trabalhos sobre financiamento político associam de forma 

bem-sucedida a arrecadação de recursos ao desempenho eleitoral. Já no trabalho de 

Horochovski et al. (2015), expõem a estratégia eleitoral fundamental de alianças partidárias 

adotadas por partidos sem semelhança ideológica com intuito de operacionalizar agentes 

partidários como intermediários de doações privadas e públicas para candidaturas privilegiadas. 

Este trabalho foca a elaboração de variáveis que descrevam o posicionamento de partidos na 

rede de financiamento eleitoral e na rede de coligações com objetivo de modelar um sistema de 

previsão de resultado eleitoral. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A primeira parte deste trabalho define conceitos, medidas, princípios e procedimentos 

de análise utilizados para  descrever as estratégias e posicionamento de cada partido durante o 

https://www.camara.leg.br/noticias/545896-camara-tem-243-deputados-novos-e-renovacao-de-473/
https://www.camara.leg.br/noticias/545896-camara-tem-243-deputados-novos-e-renovacao-de-473/
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período pré-eleitoral como valores matemáticos, para isso é utilizada a abordagem de ARS que 

descreve o financiamento eleitoral e as alianças políticas como “resultado de práticas 

relacionais constituídas por atores que apresentam um ou mais vínculos entre si” Junckes et al. 

(2019, p.2). A segunda parte começa com uma análise estatística básica dos dados utilizados 

pelo trabalho e aplica os conceitos de redes sociais ao financiamento eleitoral e calcula algumas 

medidas associadas a influência, poder e privilégio de cada partido neste contexto. Na terceira 

parte outro procedimento de análise é aplicado desta vez a rede de alianças políticas da eleição 

majoritária de 2018, novas variáveis associadas aos partidos são calculadas. A quarta parte 

realiza teste de hipóteses para as teorias relacionais formuladas nas duas primeiras partes. A 

quinta parte utiliza de métodos de regressão para prever o desempenho eleitoral de partidos 

utilizando como parâmetros as variáveis contínuas e de classe calculadas nas seções anteriores. 

E por fim a conclusão resume os resultados encontrados, a discussão ética entorno desta 

modelagem e o potencial de pesquisas futuras para o tema. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para calcular os parâmetros de cada um dos 35 partidos que participaram das eleições 

majoritárias de 2018 no Brasil (http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-

no-tse) foi utilizada a ARS para extrair informações como influência, poder e privilégios,  de 

bancos de dados acessados pelo “repositório de dados” do site do TSE 

(http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-

dados-eleitorais). Assim como Borgatti; Everett; Johnson (2013) conceitualizam redes 

matematicamente como grafos, podem-se definir um grafo 𝐺(𝑉, 𝐸):  que consiste em um 

conjunto de vértices ou nós 𝑉 e um conjunto de arestas ou links 𝐸. As arestas conectam pares 

de nós. Uma outra forma de conceitualizar redes matematicamente é através de matrizes, 

exatamente como Borgatti; Everett; Johnson (2013; p. 19) fazem, na matriz de incidência 𝐴: 

cada coluna com cada linha é um par de nós e o valor da coluna 𝑗 com a linha 𝑖 representa a 

aresta de 𝑖 a 𝑗. Aqui é importante conceituar que uma matriz quadrada ou retangular pode ser 

de 1 modo ou 2 modos, ou seja, 1 modo quando o conjunto de dados que formam as colunas 

são o mesmo conjunto que representa as linhas, já a matriz de incidência de 2 modos possui 

conjuntos de nós diferentes para as linhas e colunas (BORGATTI; EVERETT; JOHNSON 

2013; p. 20). Essa diferenciação é importante fazer pois o software utilizado para análise de 

rede UCINET 6.645 recebe como matrizes de entrada para o teste de correlação somente 

matrizes quadradas de 1 modo. 

Neste trabalho os nós são os agentes envolvidos no processo de financiamento eleitoral 

e na formação de alianças políticas. As arestas conectam dois agentes entre si, elas podem ter 

uma direção, representando um fluxo de um agente para o outro ou não, demonstrando apenas 

uma relação entre os dois nós. As arestas ainda podem possuir peso, ou seja, valores associados, 

o que define uma rede ponderada. Na matriz de adjacência que foi utilizada neste trabalho, cada 

par ordenado representa o valor da transação financeira entre um doador e um partido, como 

será visto na próxima parte. O valor também pode ser binário representando a existência de um 

doador em comum entre dois partidos ou uma coligação formada em conjunto como na terceira 

e quarta parte deste trabalho.  

Uma propriedade relevante de cada nó é o grau ou centralidade de grau. Representa o 

número de ligações que este nó possui com os demais agentes da rede. Existem o grau de saída 

e o grau de entrada, cada qual representa o total de arestas de saída e arestas de entrada 

respectivamente. Em redes ponderadas e não direcionadas Barabasi (2015) define o grau do nó 

𝑖 como o somatório da linha 𝑖 da matriz de incidência 𝐴 (1). Horochovski et al. (2016) 

http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais
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demonstram como a centralidade de grau e o montante total recebido de cada agente estão 

diretamente relacionados às chances de resultado positivo no processo eleitoral. O grau 

ponderado do nó representa a capacidade de receber recursos financeiros na rede de 

financiamento e a capacidade de formar alianças pragmáticas na rede de coligações partidárias. 

 

𝑘𝑖 =  ∑ 𝐴𝑗𝑖

𝑁

𝑖=1

 (1) 

 

Junckes et al. (2019) e Horochovski et al. (2015) utilizam métodos de regressão 

variados para relacionar a topologia da rede de financiamento com o resultado. A topologia da 

rede descreve o posicionamento e influência de cada nó em relação aos demais. A primeira é 

referente à centralidade de grau já vista na equação (1), a segunda é a centralidade de 

proximidade que pode ser associada à capacidade de alcance de um agente se relacionar com 

os demais agentes da rede (DEHURI; DE; WANG 2014). Esta medida é baseada na soma das 

distâncias de um nó em relação aos demais. Como visto em Freitas (2010) seja um grafo 𝐺 com 

𝑛 nós e  𝑣𝑘  um nó de 𝐺. A centralidade de proximidade é dada pelo inverso da soma das 

distâncias de 𝑣𝑘 aos demais nós (2).  

 

𝐶𝑣𝑘 =  
1

∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣𝑖 , 𝑣𝑘)𝑁
𝑖=1

 (2) 

 

A centralidade de intermediação mede quão crucial é um nó em conectar diferentes 

partes da rede (CHEN e ZHANG, 2018). Partidos que compartilham recursos ou alianças com 

dois grupos distintos pouco relacionados possuem uma certa capacidade de se colocar entre os 

caminhos mais curtos que deve ser levada em consideração. A equação (3) define 

matematicamente o calcula da centralidade de intermediação por Freitas (2010).  

 

𝐶𝑏𝑣𝑘 =  ∑ 𝑏𝑖𝑗(𝑣𝑘
1≤𝑖<𝑗≪𝑛

) (3) 

 

Sendo 𝑏𝑖𝑗 o número de arestas que ligam dois agentes e que passam por 𝑘 dividido pelo total 

de arestas que ligam dois agentes com algum intermediário.  
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Por fim, a centralidade de auto vetor, que é considerada como a capacidade de influência 

de um ator levando em consideração a influência de seus vizinhos diretos, ou seja, um partido 

A pode ser conectado somente ao partido B porem este “amigo” dele é o partido mais bem 

conectado da rede então de certa forma A é influente na rede pois B é influente na rede. A 

formulação matemática utiliza O Teorema de Perron-Frobenius muito bem descrito em Freitas 

(2010, p. 41). 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi a mesma aplicada em ARS para conjuntos de dados 

eleitorais brasileiros como em Junckes et al. (2019), Horochovski et al. (2015), Horochovski et 

al. (2016). Basicamente, os dados de prestação de contas extraídos do site do TSE são tratados 

e modulados em um conjunto de tabelas relacionais em que é possível extrair informações 

através de query. A matriz de adjacência é formada a partir destas tabelas e são inseridos no 

software Gephi 0.9.2 que além de fornecer a imagem do grafo calcula grau, grau ponderado e 

modularidade e aplica filtros para reduzir a topologia da rede e isolar visualmente os agentes 

mais influentes da rede. O software UCINET 6.645 também recebe essas matrizes e é aplicado 

a metodologia descrita no capítulo 13 para analisar matrizes de dois modos (BORGATTI; 

EVERETT; JOHNSON 2013). Ainda na segunda parte deste trabalho são utilizados métodos 

de transformação de matriz de 2 modos em uma matriz de 1 modo ou matriz de afiliação para 

cálculo da centralidade de grau, proximidade, intermediação e autovetor. Na quarta parte, o 

teste de hipótese que propõe a existência de correlação forte e significativa entre a rede de 

financiamento de 1 modo, a rede de coligação e a rede de diferença absoluta de resultados 

também é realizado pelo UCINET 6.645 método QAP Correlation que correlaciona toda a 

matriz, usa de um método inteligente para redesenhar a matriz como um vetor de valores e 

calculando a Person Value , os cálculos são descritos por Borgatti; Everett; Johnson (2013, p. 

90).  

Já a metodologia aplicada para o desenvolvimento de um algoritmo de machine 

learning que tem como objetivo prever o resultado eleitoral total de um partido foi estruturado 

com base no material de aula do professor João Felipe Mitre (Departamento de Engenharia 

Química da UFF) e na documentação da ferramenta Orange 3 3.19.0 que permite estruturar 

visualmente e de forma lógica uma máquina que aprende com a base de dados construída 

durante as etapas dois e três deste trabalho, tal base é formada pelos partidos como atributo de 

classe, as dimensões com dados contínuos dos partidos são:  

 

• Total arrecadado (size)  

• Grau ponderado da rede de financiamento 2 modos 

• Centralidade de grau da rede de financiamento 2 modos 

• Centralidade de Grau da rede de financiamento 1 modo 
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• Centralidade de proximidade  

• Centralidade de intermediação  

• Centralidade de autovetor  

• Grau ponderado da rede de coligações 

• Centralidade de grau da rede de coligações 

 

As dimensões com dados discretos são: 

 

• Classe de modularidade da rede de coligações 

• Filtro de componente gigante (tipo boolean) 

• Tendência ideológica 

 

A tabela 1 indica a tendência ideológica dos partidos em 2018 utilizando de uma 

classificação feita pela BBC em 2017 e alterada parcialmente pelo autor. 

 

Tabela 1 – Tendências ideológicas 

Partido Tendência 

AVANTE Direita Conservadora 

DC Esquerda Conservadora 

DEM Direita Conservadora 

MDB Direita Conservadora 

NOVO Direita Progressista 

PATRI Direita Conservadora 

PC do B Esquerda Progressista 

PCB Esquerda Conservadora 

PCO Esquerda Conservadora 

PDT Esquerda Conservadora 

PHS Direita Conservadora 

PMB Esquerda Progressista 
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PMN Esquerda Progressista 

PODE Direita Conservadora 

PP Direita Conservadora 

PPL Esquerda Conservadora 

PPS Direita Progressista 

PR Direita Conservadora 

PRB Direita Conservadora 

PROS Esquerda Progressista 

PRP Direita Conservadora 

PRTB Direita Conservadora 

PSB Esquerda Progressista 

PSC Direita Conservadora 

PSD Direita Conservadora 

PSDB Direita Conservadora 

PSL Direita Conservadora 

PSOL Esquerda Progressista 

PSTU Esquerda Conservadora 

PT Esquerda Progressista 

PTB Direita Conservadora 

PTC Direita Conservadora 

PV Direita Progressista 

REDE Esquerda Progressista 

SOLIDARIEDADE Direita Conservadora 

Fonte: Reportagem BBC (https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41058120) e modificada pelo autor 

 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41058120
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Não foi aplicado nenhuma metodologia para otimizar o algoritmo utilizado, as 

principais métricas de erro foram calculadas, entretanto não foi aplicado nenhum método para 

melhorar a acurácia ou diminuir a variabilidade do modelo de previsão feito com machine 

learning. Os algoritmos utilizados, neural network, árvore de decisão e máquinas de vetores de 

suporte (SVM) não tiveram suas configurações padrões alteradas dentro do software Orange 3 

e foram selecionados pela capacidade em trabalhar com variáveis de entrada do tipo classe e 

numérica e retornar como variável de saída um valor contínuo. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 OS NÚMEROS DA ELEIÇÃO DE 2018 

 

                   Pela natureza dos dados coletados no site do TSE 

(http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-

dados-eleitorais) as informações de prestação de contas das agremiações partidárias e dos 

candidatos participantes estão organizadas em tabelas em que cada linha representa um registro 

de doação. dois bancos de dados em .csv foram importados do portal do TSE. O primeiro banco 

(A) é referente as prestações de conta dos candidatos em todos os estados da federação para 

todas os cargos em disputa, o segundo (B) é referente as prestações de conta das diferentes 

esferas partidárias (nacional, federal e municipal) de todos os estados. Juntos, o total financeiro 

movimentado de forma legal e declarado por partidos e candidatos representa uma arrecadação 

de R$ 5.913.646.787,77. Desse total 43,1% foi declarado pelos partidos, somando R$ 

2.254.171.317,07 as redes elaboradas neste trabalho são oriundas de 3 fontes, fundo partidário, 

fundo eleitoral e outros recursos, como na figura 1, a fonte outros recursos contempla diferentes 

origens, algumas delas foco deste trabalho como doações de pessoas físicas, doações pela 

internet, recursos de outros candidatos, entre outras, como na figura 2. 

 

Figura 1 – Distribuição das fontes de recursos 
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Figura 2 – Distribuição das Origens de Recursos 

 

 

                   As frentes estratégicas adotadas pelos partidos durante as eleições de 2018 são 

analisadas neste trabalho em razão do resultado alcançado para os cargos, presidente da 

república, governadores de estado, senadores e deputados federais. O total arrecadado, o 

número de doadores e o total de coligações firmadas são os atributos básicos e originários para 

geração das medidas que serviram de input no modelo de ML. Com o diagrama de Pareto fica 

evidente como algumas siglas se repetem e compõem, juntas, os partidos que possuem 80% de 

todo valor declarado, de todos os doadores pessoas físicas e das coligações firmadas. As figuras 

3, 4, 5 e 6 representam o diagrama de Pareto para cada uma dessas frentes estratégicas e para o 

total de vagas, respectivamente. 

 

Figura 3 – Diagrama de Pareto Valor Arrecadado 
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Figura 4 – Diagrama de Pareto Doadores Pessoas Física 

 

 

Figura 5 – Diagrama de Pareto Total de Coligações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Figura 6 – Diagrama de Pareto Resultado 

 

 

                   Algumas observações são necessárias quando são analisados os outliers. O PSL não 

se encontra no grupo dos partidos que receberam 80% do total de doações em 2018 nem no 

grupo dos partidos que firmaram 80% das coligações, ainda assim se mostrou um partido com 

grande capacidade de levantar doadores (grande parte deste sucesso vem da forte presença 

online e do uso das novas mídias, além de representar um dos lados da discussão ideológica e 

polarizada em que ocorreu as eleições) e conquistou o segundo melhor resultado, atrás somente 

do PT que por sua vez não está incluso no grupo dos partidos que representa 80% das coligações 

firmadas. O Solidariedade, apesar do bom resultado alcançado nas urnas não está incluso no 

grupo dos partidos que mais receberam doações e que possuem mais doadores, diferente do 

PTB. Por fim, o PCdoB e o NOVO foram os partidos outliers que tiveram muitos doadores (que 

normalmente é interpretado como uma forte base eleitoral de militância aguerrida). 

 

                   Utilizando da regressão linear fica evidente como esses atributos macro estão 

associados a capacidade de conquistar resultados nas eleições, levando em conta as devidas 

ressalvas dos outliers. Nas figuras 7, 8 e 9 o eixo x representa o total de resultados alcançados 

e o eixo y representa, o total arrecadado, o total de doadores e o total de coligações, 

respectivamente. 
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Figura 7 – Regressão Linear Total Arrecadado 
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Figura 8 – Regressão Linear Total de Doadores 
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Figura 9 – Regressão Linear Total de Coligações 

 

 

4.2 REDE DE FINANCIAMENTO POLÍTICO 2 MODOS 

 

Existem os nós de entrada de movimentação financeira para agremiações 

partidárias (AP) e candidatos (CA), e os nós com fluxo de saída, AP, CA e doadores (DO). Esse 

segundo grupo é formado majoritariamente por pessoas físicas, algumas pessoas jurídicas 

(oriundos de aplicações financeiras), partidos doadores e candidatos doadores (oriundos do 

fundo partidário, fundo especial, doação própria ou transferências de recursos entre 

agremiações coligadas). Cada aresta dessa representa um fluxo financeiro e caracteriza uma 

relação entre os 2 atores. Cada aresta também possui um valor, ou peso, sendo este o montante 

da transferência declarada. Temos então uma rede direcional, onde a direção do fluxo importa 

e uma rede ponderada, já que intensidade da aresta possui relevância. Com essa visão conceitual 

de rede enxergamos o montante total recebido por cada agente e ainda todos os fluxos ocorridos 
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durante o período de financiamento, capturando assim a relevância, os movimentos e estratégias 

dos atores políticos envolvidos na distribuição de capital eleitoral. 

 

Figura 10 – Modelo Conceitual 

 

Fonte: Arquivo leia-me da prestação de receitas de órgãos partidários e candidatos, 

http://agencia.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/prestacao_contas/prestacao_de_contas_eleitorais_orgao

s_partidarios_2018.zip 

 

A melhor forma de lidar com esses dados é criando um banco relacional através da 

ferramenta PostgreSQL junto do software TablePlus, esse conjunto permite extrair, transformar 

e organizar os dois bancos de dados em .csv importados do portal do TSE.  
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Tabela 2 – Total de agentes, arestas e doações 

Agente Quantidade % Montante financeiro  % 

Nó AP 35 0,02%  R$              2.556.402.819,41  39,33% 

Nó CA 24395 13,47%  R$              3.359.495.806,00  51,69% 

Nó DO 156690 86,51%  R$                  583.226.290,11  8,97% 

Total nós 181120 100%  R$              6.499.124.915,52  100% 

Aresta DO – AP 13329 3,89%  R$                    48.802.307,59  0,83% 

Aresta DO – CA 167640 48,91%  R$                  534.423.982,52  9,04% 

Aresta CA – AP 529 0,15%  R$                    14.810.120,02  0,25% 

Aresta CA – CA 85241 24,87%  R$                  652.141.895,94  11,03% 

Aresta AP - CA 70799 20,66%  R$              2.171.804.910,85  36,73% 

Aresta AP – AP 5221 1,52%  R$              2.491.663.570,85  42,13% 

Total Arestas 342759 100%  R$              5.913.646.787,77  100% 

Fonte: Extraído do banco de dados do TSE  

 

Existem limitações físicas, no caso a memória RAM do hardware utilizado, 

limitando o total de memória que o software de ARS, Gephi 0.9.2, consome o que prejudica a 

visualização de grandes redes. Utilizou-se somente o banco B, das prestações de contas dos 

partidos. Agora pode-se caracterizar as arestas pela capacidade do partido levantar 

financiamento de campanha. 
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Figura 11 – Grafo por tipo de agente 

 

 

Dessas estruturas extraem-se 2 tabelas relacionais que servem de input no software 

Gephi 0.9.2 para elaboração da estrutura de rede descrita acima. Tem-se então a união da tabela 

de nós (I) com os seguintes agentes: AP, CA, DO. E a tabela de arestas (II), com a seguinte 

relação source/target: doador para partido (DO – AP), candidato para partido (CA – AP), 

partido para partido (AP – AP). O conjunto de dados possui 9172 nós e 11784 arestas. 
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Tabela 3 – Total de agentes, arestas e doações no banco B 

Agente Quantidade % Montante financeiro  % 

Nó AP 35 0,38%  R$        2.556.402.819,41  97,57% 

Nó CA 358 3,90%  R$              14.810.120,02  0,57% 

Nó DO 8779 95,72%  R$              48.802.307,59  1,86% 

Total 9172 100%  R$        2.620.015.247,02  100% 

Aresta AP – AP 2297 15,36%  R$        2.193.146.566,74  97,29% 

Aresta CA – AP 501 3,35%  R$              14.639.734,52  0,65% 

Aresta DO – AP 12160 81,29%  R$              46.385.015,81  2,06% 

Total 14958 100%  R$        2.254.171.317,07  100% 

Fonte: Extraído do banco de dados do TSE 

 

O atributo size para os nós representa o total de dinheiro movimentado pelo nó. O 

atributo peso (weight) para cada aresta simbolizando o valor daquela transição. O grafo 2 abaixo 

é a rede descrita utilizando o Layout OpenOrd recomendado para grandes redes, com o tamanho 

do nó proporcional ao grau dele, e a cor por tipo de agente, a espessura da aresta proporcional 

ao weight com valor normalizado entre 0 e 1. O layout ainda foi ajustado para melhorar a 

visualização das etiquetas (label) de cada nó. 
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Figura 12 – Grafo da Rede de Financiamento de 2 modos 

 

 

Na figura 3 doadores estão na cor roxa, candidatos na cor laranja e partidos na cor 

verde, estão representadas todas arestas até as de auto loop dos partidos, representando as 

transferências entre os diretórios, principalmente dos recursos oriundos do fundo partidário e 

do fundo eleitoral. Pode-se observar como alguns partidos diferentes orbitam nuvens de 

concentração de doadores iguais, esse comportamento ficará mais claro com a matriz de 

afiliação dos partidos que é desenvolvido na etapa seguinte. Também pode-se observar o 

comportamento de subordinação entre os partidos, os agentes partidários que orbitam grandes 

partidos funcionam como agentes satélites, com função distributiva dos recursos entre o 

nó/partido central e os candidatos com grande chance de eleição. 

Foi aplicado um filtro que exclui os nós que não fazem parte do componente gigante 

da rede, este conceito é amplamente utilizado em ARS e de acordo com Horochovski et al. 
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(2016) “em regra, os jogadores mais importantes de uma rede social apresentam ampla 

conectividade, raramente se encontram fora do componente gigante.”. Horochovski et al. 

(2016) e Junckes et al. (2019) demonstram como é quase determinante um candidato estar 

presente no componente gigante para ser eleito. Após este filtro a rede fica com 99,5% dos nós 

e 99,65% das arestas, no grafo abaixo temos somente o componente isolado, os partidos 

isolados são PSTU e o PCO, ambos com 0 resultados totais. Para facilitar a visualização do 

componente isolado o tamanho do nó está proporcional ao grau e o tamanho do rótulo do nó 

proporcional ao montante movimentado pelo agente. 

 

Figura 13 – Grafo da Rede de Financiamento, componente isolado 

 

São aplicados diversos filtros ou reduções topológicas na rede, buscando isolar e captar 

o comportamento dos nós relevantes e as estratégias mais eficazes. Foram alteradas as 

configurações do tamanho dos nós para o total do montante movimentado pelo partido.  Pode-
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se observar algumas diferenças de um grafo para o outro, no segundo o partido NOVO continua 

recebendo muitas arestas de doação, entretanto o montante arrecadado não chega perto de 

partidos como MDB, PSD e PSDB. 

 

Figura 14 – Grafo da Rede de Financiamento de 2 modos - tamanho do nó por montante movimentado 

 

 

Visto isso, foi aplicado outro filtro topológico, o de grau maior do que 1, ou seja, 

agentes de todos os tipos que realizaram menos de 2 transações serão descartados, obtém-se um 

grafo dos atores mais influentes, no caso de doadores pessoa física que optaram por uma 

estratégia de investimento pulverizada sem distinção ideológica, provavelmente buscando 

alcançar uma cota mínima de vagas dentre os partidos financiados. Os candidatos doadores 

remanescentes são candidatos que movimentam uma quantia significativa de recursos, quase 

como os partidos satélites do ponto de vista estratégico. Não se teve eliminação de partidos 

neste filtro. O segundo grafo (figura 6) apresenta esta mesma rede com o tamanho dos nós 

proporcional ao resultado total obtido. Devido às condições polarizantes das eleições de 2018 

e a “onda bolsonarista” o PSL e em certa medida o PT se destacam neste grafo. 
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Figura 15 – Grafo da Rede de Financiamento de 2 modos, grau > 1 - tamanho do nó por montante 

movimentado 

 

 

Figura 16 – Grafo da Rede de Financiamento de 2 modos, grau > 1 - tamanho do nó por resultado 

  

As informações obtidas durante este processo foram associadas como dimensões 

ou atributos dos partidos na tabela 7. Foram os valores salvos: 

 

• Total arrecadado (size)  

• Grau ponderado da rede de financiamento 2 modos 
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• Centralidade de grau da rede de financiamento 2 modos 

• Filtro de componente gigante (tipo boolean) 

 

 

4.3 REDE DE FINANCIAMENTO POLÍTICO 1 MODO 

 

Para realizar os calculos de centralidade da rede financiamento dos partidos 

primeiramente é elaborada a matriz de incidência, 2 modos, associando os partidos e seus 

respectivos doadores. Cada célula desta matriz representa o valor financeiro ou estimável 

associado a prestação de conta do Doador 1 ao Partido A, este doador pode ser AP, CA doador 

ou DO. Depois de uma seleção inicial dos dados no PostgreSQL o formato matricial foi 

elaborado no Microsoft Excel. 

 

Como o centro da análise são os partidos, suas relações ideológicas e pragmáticas, 

devemos transformar esta matriz de incidência em uma matriz de 1 modo onde o novo conjunto 

de dados, formado somente por partidos compõem as linhas e as colunas, nesta matriz um par 

de partidos está vinculado na medida em que compartilham afiliações de doadores, ou 

simplesmente, doadores em comum. Feito isso, inferir algum tipo de relação entre dois partidos 

é completamente diferente da rede construída no item anterior via tabela de nós e arestas. Os 

partidos podem compartilham doadores que não se conhecem, que não doam os mesmos valores 

e que possuem motivos ideologicamente opostos. Entretanto podemos interpretar esta co-

associação como potencial canal de comunicação e possivelmente negociação, que podem 

desencadear a fusão de recursos e criação de uma base eleitoral comum. Resta uma matriz de 1 

modo, uma rede sem direção e ponderada. Utilizamos o método da soma dos mínimos de cada 

vetor, Borgatti; Everett; Johnson (2013), sendo assim a espessura da aresta é o valor máximo 

que aqueles 2 nós compartilham em comum com seus doadores. Um vínculo mais forte 

representa um montante maior de recursos compartilhados entre os partidos. A diagonal desta 

matriz 35x35 é o total que cada partido recebeu, considerando este dataset. 
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Figura 17 – Grafo da Rede de Financiamento de 1 modo layout aleatório 

 

 

Através do pacote UCINET 6.645 foram calculadas as medidas de centralidade. A 

matriz preservou o weight das arestas da matriz de 2 modos. Esta abordagem vai além do 

montante doado, a intenção é encontrar partidos centrais para criação de vínculos ideológicos 

e de compartilhamento de recursos, se o objetivo fosse encontrar os doadores mais ricos uma 

lista ordenada dos valores doados seria suficiente. 

 

Tabela 4 – Medidas de Centralidade por partido 

Agente 
Centralidade 

de Grau 

Centralidade de 

Proximidade 

Centralidade de 

Intermediação 

 Centralidade 

de Autovetor 

AVANTE 802316 44000 2 0 

DC 75840 53000 1 0 

DEM 1908034 42000 9 0.003 

MDB 3246830 41000 11 1 

NOVO 185096 69000 0 0 

PATRI 394832 42000 3 0 
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PC do B 804356 45000 1 0 

PCB 968 83000 0 0 

PCO 0 136000 0 0 

PDT 910267 43000 2 0 

PHS 1055645 42000 3 0 

PMB 352506 47000 1 0 

PMN 480996 45000 1 0 

PODE 2357595 46000 0 0 

PP 4179881 43000 3 0.03 

PPL 717435 59000 0 0.001 

PPS 325721 44000 7 0 

PR 630943 43000 2 0.001 

PRB 1359037 43000 2 0 

PROS 115164 47000 0 0 

PRP 2634853 46000 1 0 

PRTB 417965 44000 2 0 

PSB 1414929 44000 1 0.005 

PSC 195358 45000 1 0 

PSD 2947450 41000 11 0.01 

PSDB 2567796 43000 2 0.019 

PSL 1289370 44000 2 0 

PSOL 16968 52000 31 0 

PSTU 0 136000 0 0 

PT 375403 43000 2 0 

PTB 1056205 42000 3 0.001 

PTC 680274 46000 1 0 
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PV 1300933 44000 2 0.001 

REDE 56969 46000 2 0 

SOLIDARIEDADE 638182 43000 2 0 

AVANTE 802316 44000 2 0 

 

 

4.3 REDE DE ALIANÇA POLÍTICA 

 

Muitos partidos são encorajados pela legislação eleitoral atual a realizar alianças 

com intuito de compartilhar recursos e ampliar a sua área de influência e suas chances de 

vitória. Muitas vezes tais alianças são motivadas por questões ideológicas de aproximação 

no espectro esquerda-direita brasileiro. E outras vezes de forma programática os partidos 

firmam uma coligação com intuito de compartilhar recursos financeiros e tempo de TV, 

aumentando as chances de vitória de candidatos privilegiados por esses fluxos. Essa 

ferramenta do jogo político também forma uma rede de essencial compreensão para o 

entendimento do funcionamento do período pré-eleitoral. 

Construíram-se então as tabelas de nós e arestas de todas as coligações formadas 

pelo país para cada partido via banco de dados também importado do repositório de dados 

do TSE que contém o registro de cada coligação, federal, estadual e municipal. Por 

diferentes motivos o partido NOVO e o partido PCO não tiveram nenhuma coligação 

firmada. Tem-se 35 diferentes nós e 447 arestas. O posicionamento do partido dentro da 

rede demonstra importância da legenda no total de coligações, o tamanho do nó representa 

o volume de ligações e a espessura da aresta a quantidade de vezes que o mesmo par de 

partidos formou coligação, o tamanho do rótulo também é proporcional ao grau. O layout 

escolhido foi o ForceAtlas2, foi realizado um corte topográfico do componente isolado, 

excluindo os partidos NOVO e PCO, que não fazem parte do componente conectado, e foi 

utilizado o método de modularidade para divisão da rede em 4 grandes grupos de maior 

proximidade estratégica de aliança e um quinto grupo com os partidos isolados, essa 

abordagem foi utilizado por Horochovski et al. (2015) para agrupar os partidos em classes 

comuns além das classes ideológicas. O grafo da figura ficou dividido em regiões de 

partidos que possuem maior afinidade para o estabelecimento de alianças políticas. 
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Figura 18 – Grafo da Rede de Coligações 

 

 

Os partidos, PSOL, PSTU e PCB foram os mais independentes e que menos formaram 

coligações durante as eleições de 2018. O grupo roxo e verde representa partidos que apesar de 

rivais em uma determinada eleição estadual, possuem liberdade para construir alianças em 

outros locais. As seguintes dimensões foram incorporadas pelos partidos na tabela de input do 

modelo de previsão. 

 

• Grau da rede de coligações 

• Centralidade de grau da rede de coligações 

 

E uma dimensão com dado discreto: 

 

• Classe de modularidade da rede de coligações 
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4.4 TESTE DE HIPÓTESES 

 

Utilizando o método de correlação de matrizes que existe dentro do pacote UCINET 

6.645 pode-se testar a hipótese de que existe uma correlação forte e significativa entre as 

seguintes relações formadas pelos partidos ao longo do período pré-eleitoral: rede de 

compartilhamento de verbas de financiadores em comum entre dois partidos, total de coligações 

entre dois partidos e a matriz de diferença absoluta de resultados totais entre os partidos. Deseja-

se entender se em 2018, quando dois partidos compartilham muitos financiadores eles tiveram 

resultados parecidos. E quando dois partidos compartilham muitas alianças através do 

estabelecimento de coligações eles tiveram resultados semelhantes? E por fim, partidos que 

compartilham mais financiadores formam mais alianças entre si?  

Na tabela 5 temos as medidas de correlação através do método QAP com 5.000 

permutações. 

 

Tabela 5 – Correlação QAP 

Matriz 
Matriz de 

Afiliação 

Matriz de 

coligações 

Matriz de 

Resultados 

Matriz de 

Afiliação 

1,000 0,036 -0,011 

Matriz de 

Afiliação 

-0,036 1,000 0,020 

Matriz de 

Afiliação 

-0,011 0,020 1,000 

 

Tabela 6 – QAP P-Values 

Matriz 
Matriz de 

Afiliação 

Matriz de 

coligações 

Matriz de 

Resultados 

Matriz de 

Afiliação 

0,000 0,269 0,446 

Matriz de 

Afiliação 

0,269 0,000 0,499 
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Matriz de 

Afiliação 

0,446 0,499 0,000 

 

 

A hipótese não se mostrou válida, já que o valor p não é significativo e a correlação 

é fraca em todos os casos. Pelo menos, para os dados de 2018 utilizados, não existe uma 

correlação forte entre o compartilhamento de alianças e financiadores e o resultado eleitoral. 

Este resultado faz sentido quando considerado que para eleições majoritárias anteriores 

estas matrizes estavam intimamente correlacionadas e o dinheiro investido em campanha era 

um grande facilitador para o resultado eleitoral. Em 2018 novos partidos políticos foram pela 

primeira vez protagonistas na composição das casas legislativas e em cargo executivos. O 

resultado alcançado pelo PSL representa bem esta tendência. 

 

5 APRENDIZADO DE MÁQUINA E MODELO DE PREVISÃO 

 

Durante todo o projeto foram encontrados diferentes valores que caracterizam 

matematicamente os partidos dentro das redes de relacionamento das quais eles fazem parte, a 

primeira delas foi a rede de financiamento e a segunda a rede de alianças políticas, a escolha da 

aplicação de machine learning vem do fato de que esses valores são de tipos diferentes e 

tamanhos variados e a correlação com o resultado eleitoral não está clara, uma NN por exemplo 

seria capaz de prever o valor contínuo do total de vagas conquistado por um partido a partir da 

ocorrência sistemática desses parâmetros históricos, e aplicar um raciocínio que descrevesse 

como essas variáveis independentes alteram a variável dependente. O total de vagas 

conquistadas pode ser encontrado como o somatório do total de vagas em cada cargo em 

disputa, presidente, governadores, senadores e deputados federais para cada partido. Foram 

desconsideradas aqui as vagas conquistadas pelos partidos de vices e suplentes. A função 

objetivo é o resultado que o partido irá alcançar e o input do modelo de previsão são todos os 

valores calculados durante este trabalho. 
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Figura 19 – Estrutura do aprendizado de máquina 

 

A estrutura para elaboração do modelo é simples, do universo de 35 partidos foi selecionada 

uma amostra de 24 instâncias, o que representa 67% do total, como amostra de aprendizagem 

para os modelos. Já que o Orange 3 3.19.0 permite utilizar de forma fácil e intuitiva diferentes 

modelos de previsões serão adotados os seguintes métodos de regressão: 

 

• SVM 

• Tree 

• Neural Network 

 

As outras 11 instancias (33%) são utilizadas como amostra de teste para avaliar dentre os 

modelos acima qual deles apresenta a menor raiz do erro médio quadrático RMSE e a média do 

erro absoluto MAE. 
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Figura 20 – Estrutura do aprendizado de máquina no Orange 3 

 

 

 A estrutura apresentada na figura 10 representa a metodologia utilizada para elaboração 

de cada modelo de previsão para os 3 diferentes algoritmos nativos do software Orange 3 3.19.0. 

Na tabela 7 se encontra as medidas de erro associadas aos algoritmos. 

 

Tabela 7 – Medidas de erro 

Algoritmo RMSE MAE 

Tree 12,720 9,136 

SVM 16,021 12,546 

Neural Network 9,023 7,416 

 

Na tabela 8 segue a previsão realizada por esses algoritmos na amostra de teste. 
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Tabela 8 – Previsões 

Label 
Resultado 

Real 

Resultado 

Modelo Tree 

Resultado 

Modelo SVM 

Resultado 

Modelo Neural 

Network 

PC do B 10 38 10 22 

PCB 0 0 10 5 

PHS 9 11 10 15 

PP 43 22 12 34 

PRB 31 22 11 16 

PRP 5 9 10 10 

PSB 37 22 11 19 

PSDB 36 22 12 32 

PSTU 0 0 10 0 

PTC 2 2 9 5 

SOLIDARIEDADE 14 22 10 9 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

O trabalho se mostrou relevante na abordagem de ML para elaboração de modelos de 

previsão dentro do tema das eleições democráticas e seus processos. Como o teste de hipóteses 

não encontrou uma correlação forte entre as redes analisadas os atributos de entrada no modelo 

de regressão com certeza não foram os mais relevantes para realizar uma previsão com grau de 

confiabilidade elevado. Pelos estudos de Silva et al. (2017), Mancuso; Horochovski; Camargo 

(2018) e Verona et al. (2018) existem tentativas de construir um modelo de previsão de vitória 

eleitoral, ou não, de candidatos utilizando como entrada dados de atributos, como por exemplo, 

gênero, cor, profissão e posição nas redes de financiamento. Esses modelos são 

consideravelmente confiáveis e a abordagem de machine learning fornece inúmeros algoritmos 
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para elaboração deste problema de classificação, em que a variável dependente, ou target, é um 

boolean, sim ou não, zero ou um, eleito ou não eleito.  

O resultado das urnas não representa toda a diversidade brasileira, no trabalho e na 

literatura aqui explorados é possível constatar inúmeros fatores que beneficiam candidatos de 

forma desigual, como grandes investidores privados e prioridade em fluxos financeiros dos 

partidos. Grupos de interesses desequilibram o jogo eleitoral, seja doando grandes proporções 

de dinheiro ou simplesmente determinando os fluxos de distribuição de fundos públicos. Um 

estudo que seja sensível a essas características que privilegiam candidatos é capaz de determinar 

quais as melhores decisões estratégicas devem ser tomadas para tornar uma candidatura, sem 

privilégios, mais suscetível a vitória eleitoral. Inúmeros dados do próprio TSE não foram 

utilizados e poderiam afetar positivamente a capacidade preditiva do modelo, como os dados 

de gastos declarados, a presença dos candidatos e partidos nas redes sociais e os já mencionados 

bancos de dados de atributos dos candidatos. A própria qualidade dos dados utilizados é 

passível de crítica, visto que os registros de declarações de doações dos candidatos não foram 

considerados, o que mostraria outros padrões de comportamento e estratégias que este trabalho 

não contempla. Sem mencionar as doações indiretas ou ilegais, como a utilização de “caixa 

dois” e “laranjas”, que muito provavelmente descrevem forças ocultas que não são possíveis de 

contemplar neste tipo de metodologia. 

Infelizmente as hipóteses levantadas não foram confirmadas, novamente levantando a 

questão de que outros dados devem ser investigados e que influências diretas no resultado 

eleitoral não foram consideradas. Além disso é preciso fazer aqui uma ressalva, a mediação 

ética é necessária para uso deste tipo de modelagem, afinal toda a intenção de possuir tal 

capacidade preditiva deve ser justificada em prol da melhoria da política (legitimidade e 

representatividade) e não como ferramenta para eleger o maior número de candidatos de um 

partido. 

. 
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