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Esse sumário executivo 
sintetiza os resultados da 
pesquisa “Democracia e 
Representação nas Eleições 
de 2018: campanhas 
eleitorais, financiamento e 
diversidade de gênero”, 
que estão apresentados 
de forma mais aprofundada 
no livro “Candidatas em 
jogo: um estudo sobre 
os impactos das regras 
eleitorais na inserção de 
mulheres na política”.



Sumário 
executivo
As mulheres são minoria nos espaços de poder 
e tomada de decisão política. Atualmente, no Brasil, 
elas ocupam apenas 15% dos assentos na Câmara dos 
Deputados. Embora esse tenha sido o melhor índice de 
representação feminina desde a redemocratização, ele 
ainda está muito abaixo da média mundial, que é de 
25%, e ainda mais distante da média das Américas, 
de 31,7%. Esse cenário de sub-representação é ainda 
mais marcante para mulheres negras e indígenas. 
Após as eleições de 2018, as mulheres negras passaram 
a ocupar apenas 2,5% dos assentos na Câmara do 
Deputados, e as mulheres indígenas, menos de 1%, 
enquanto as mulheres brancas representam 12% do total.

As desigualdades no acesso à política institucional 
estão relacionadas a uma multiplicidade de fatores. 
Um deles tem a ver com as regras, formais e informais, 
que moldam a disputa político-eleitoral. Tendo isso em 
mente, buscamos entender qual o impacto de algumas 
dessas regras na inserção de mulheres na política 
institucional brasileira. A pergunta que guiou 
a realização desta pesquisa foi: como as regras 
jurídicas vigentes em 2018 em relação às cotas 
de candidaturas e de financiamento eleitoral, bem 
como as regras informais relativas aos capitais 
políticos e ao uso de redes sociais na campanha, 
impactaram a dinâmica do processo eleitoral em 
termos da desigualdade de gênero na política?
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A resposta a essa indagação parte da análise de três 
dimensões do processo eleitoral: (i) a seleção de 
candidaturas e a aplicação da lei de cotas; 
(ii) a utilização de recursos financeiros e não 
financeiros no decorrer da campanha; e (iii) o 
perfil de deputadas e deputados federais eleitos. 
A partir da análise de dados eleitorais do Tribunal 
Superior Eleitoral, das decisões dos tribunais eleitorais, 
das campanhas em redes sociais e das trajetórias de 
deputadas e deputados, chegamos a seis resultados 
centrais, que, no livro, são apresentados de forma mais 
detalhada cada um em seu capítulo correspondente:

As cotas de candidaturas ainda 
não são plenamente cumpridas, 
o que reduz o número de mulheres 
candidatas e, potencialmente, 
a quantidade de eleitas.

Os desafios para o real cumprimento das cotas de gênero 
para candidaturas proporcionais continuam presentes 
no Brasil e tendem a ficar mais intensos com a proibição 
das coligações em eleições proporcionais. 

Ao levarmos em consideração listas de coligações ou 
partidos que disputam sozinhos (antes da proibição das 
coligações) a eleição para a Câmara Federal em 2018, 
identificamos 68 (21,5%) listas em descumprimento 
com a cota de gênero. Essa proporção cresce 
para 43,5% quando os partidos são analisados 
individualmente. Das 866 listas partidárias nos 
estados, 377 teriam menos de 30% de mulheres. 
Com menos mulheres candidatas, há menos 
candidaturas femininas com potencial de serem eleitas 
e, consequentemente, com menos chances de acesso à 
política institucional.
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Neste cenário, o comprometimento dos partidos em 
selecionar o mínimo legal exigido de 30% de mulheres 
candidatas, e preferencialmente mais do que o mínimo, 
é essencial para ampliar a representação de mulheres 
nas Casas legislativas.

A ausência de um conceito jurídico 
uniforme de candidaturas laranjas 
prejudica a participação das 
mulheres na política.

O fenômeno das candidaturas laranjas (ou fictícias) 
é fruto da má aplicação das cotas de candidaturas, criando 
um obstáculo à participação das mulheres na política. Esse 
obstáculo é ainda mais acentuado quando observamos a 
inexistência de um enquadramento jurídico claro para 
esse fenômeno. A lei de cotas não define expressamente 
o que são candidaturas laranjas e quais as sanções 
aplicáveis. Nesse mesmo sentido, não há uma definição 
judicial clara e uniforme do conceito de candidaturas 
laranjas e nem dos elementos que o compõem. 

Ao analisarmos as decisões dos tribunais eleitorais 
descobrimos que os elementos de caracterização 
da candidatura laranja são diferentes e até mesmo 
contraditórios entre um processo e outro, bem como 
dentro de um mesmo processo, entre uma candidatura 
acusada e outra. Não há consenso entre os 
processos sequer sobre a premissa básica de que 
a candidatura laranja seria um descumprimento 
da legislação eleitoral.

A falta de um conceito uniforme de candidaturas 
laranjas é problemática porque cria um cenário de loteria 
judicial. Isto é, a depender de quem julga o processo, os 
critérios adotados podem ser um ou outro, resultando 
em decisões com consequências distintas - reconhecendo 
ou não e, assim, punindo ou não candidaturas. 
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De um lado, esse cenário beneficia os partidos políticos 
que jogam estrategicamente com o risco de punição e a 
impunibilidade e, de outro, prejudica especialmente as 
candidatas, que ficam sem parâmetros para evitar ou se 
defender de eventual processo judicial contra elas. 

Uma definição mais clara e consistente sobre a 
interpretação das regras eleitorais e sobre os critérios 
usados pelos tribunais sobre o que são candidaturas 
laranjas fortaleceria a finalidade das cotas eleitorais 
de gênero, criadas para promover - e não inibir - a 
participação das mulheres na política. 

A ausência de critérios claros para 
aplicação das cotas de financia-
mento eleitoral e a consequente
dificuldade de fiscalização podem 
enfraquecer a aplicação das novas 
regras de financiamento 
de campanhas de mulheres.

Para analisar o cumprimento das novas regras de 
financiamento de 2018, tivemos que considerar três 
cenários diferentes de tipos de candidaturas 
que são levadas em consideração para a distribuição 
dos recursos para mulheres e homens. No primeiro, 
consideramos apenas as candidaturas de mulheres 
a cargos proporcionais; no segundo, incluímos 
as candidaturas majoritárias encabeçadas por 
mulheres; e no terceiro, incluímos também todas as 
candidaturas majoritárias que tinham pelo menos 
uma mulher como vice ou suplente. 

A partir da análise destes cenários, os resultados mostram 
que, com relação ao Fundo Eleitoral de Financiamento 
de Campanha (FEFC), três partidos não cumpriram 
o percentual mínimo sob nenhum dos três cenários 



analisados. Já com relação ao Fundo Partidário (FP), o 
resultado é mais grave: oito partidos não cumpriram com 
o percentual mínimo de recursos para candidatas. 

Observou-se também uma diferença muito grande entre 
os cenários analisados. Quando deixamos de considerar 
apenas as candidaturas proporcionais e, principalmente, 
quando incluímos candidatas a vices e suplentes, menos 
partidos tendem a descumprir com a norma. Esse efeito 
é mais explícito para os recursos oriundos do FEFC. 
A porcentagem de partidos que descumpriram a 
legislação cai de 61,8% sob o primeiro cenário para 
8,8% sob o terceiro. Para recursos vindos do FP, 
essa variação foi de 58,6% para 24,2%. 

Essa proporção alta de descumprimento em alguns 
cenários pode ser resultado da imprecisão sobre quais 
tipos de candidaturas de mulheres os partidos devem 
levar em consideração na distribuição dos recursos. 
Isto é, se a distribuição engloba candidaturas 
proporcionais e majoritárias, incluindo vices e suplentes, 
ou apenas proporcionais.

Para evitar esse alto grau de descumprimento, é 
importante que haja critérios mais precisos sobre a 
distribuição dos recursos públicos. Isso poderia facilitar 
a fiscalização e fortalecer o cumprimento das regras 
pelos partidos políticos.
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A distribuição de recursos de 
campanha ficou menos desigual 
entre mulheres e homens com a 
cota de financiamento baseada 
em gênero, mas continua muito 
desproporcional no que diz respeito 
à raça das candidaturas.

As novas regras de financiamento eleitoral contribuíram 
para diminuir as desigualdades de gênero na 
distribuição de recursos do FEFC e Fundo Partidário nas 
eleições para deputada/o federal em 2018. Enquanto nas 
eleições de 2014 os homens receberam 90% dos 
recursos (sobrando apenas 10% para mulheres), em 
2018 essa proporção caiu para 78%, aumentando 
a fatia das mulheres para 22% dos recursos totais. 
Apesar dessa melhora, a proporção de recursos 
destinados a candidaturas femininas ainda está abaixo 
da quantidade de mulheres presentes na disputa.
As mulheres negras e brancas foram afetadas de formas 
diferentes pela mudança nas regras de financiamento 
eleitoral. Ao analisarmos a razão entre a porcentagem de 
recursos recebidos e a porcentagem de candidaturas para 
identificar se a distribuição de recursos foi proporcional, 
considerando o gênero e raça das candidaturas, 
observamos que a distribuição de recursos nas 
eleições de 2014 e 2018 foi mais desproporcional 
para as mulheres negras. Em 2014 e em 2018, elas foram 
o grupo mais subfinanciado. Em 2014, o segundo grupo 
mais subfinanciado era o das mulheres brancas. Já em 
2018, os homens negros passaram a ter financiamento 
mais desproporcional do que mulheres brancas, ficando
entre os mais subfinanciados, junto com as mulheres 
negras.  As mulheres brancas, por sua vez, chegaram 
bem próximo da proporcionalidade nas eleições de 
2018 e ficaram atrás apenas dos homens brancos, que 
constituem o único grupo sobrefinanciado nas duas 
disputas eleitorais.
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Isso mostra que o principal marcador de diferença 
mudou: se em 2014 o gênero foi o principal fator que 
pautou a desigualdade de financiamento, em 2018 
a raça foi o fator predominante. Esse dado revela a 
importância das novas regras de financiamento para 
candidaturas negras, que passam a valer nas eleições 
municipais de 2020.

O uso de redes sociais por 
candidatas nem sempre é capaz 
de contornar as desigualdades 
socioeconômicas e a falta de 
recursos financeiros que marcam 
a sua campanha.

Durante as eleições, as desigualdades socioeconômicas 
e a ausência ou escassez de recursos de uma candidatura 
podem influenciar a forma de fazer campanha. Uma 
possibilidade de amenizar esses obstáculos é as
candidaturas menos privilegiadas buscarem outras 
estratégias que, em tese, seriam mais baratas (como, por 
exemplo, o uso das redes sociais). Levando isso em
consideração, questionamos se o uso dessas redes pelas 
candidaturas na disputa eleitoral poderia contornar a falta 
de recursos de campanha e se as desigualdades socioeco-
nômicas existentes entre as candidaturas em ambiente 
offline seriam ou não reproduzidas no espaço online.

A partir do monitoramento das páginas e perfis do 
Facebook das 465 candidatas que concorreram ao cargo 
de deputado federal por São Paulo nas Eleições de 2018, 
durante todo o período de campanha eleitoral, identifica-
mos que o dinheiro importa e que as desigualdades 
existentes em ambiente offline são reproduzidas no 
espaço online, especialmente no uso das páginas.
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Observamos que candidatas com maior receita de cam-
panha possuem mais acesso às ferramentas do Face-
book e as utilizam de maneira mais intensa. Candidatas 
com ensino superior e candidatas brancas possuem mais 
acesso ao Facebook e utilizam essa rede social de manei-
ra mais intensa do que as mulheres sem ensino superior 
e mulheres negras presentes na disputa. Candidatas per-
tencentes a estratos sociais mais elevados, além de pos-
suírem mais acesso, utilizam essa rede social com mais 
foco em sua campanha quando comparadas com candi-
datas de estratos mais baixos. E mulheres mais jovens 
utilizam de maneira mais intensa o Facebook do que as 
candidatas de mais idade.

A realização de campanhas em redes sociais, embora 
pareça relativamente barata se comparada a outras for-
mas de fazer campanha, requer investimento de tempo 
e de dinheiro, além de habilidades específicas para 
explorar as funcionalidades da ferramenta. Assim, a 
oferta de recursos financeiros e a promoção de capacita-
ção podem contribuir para que as candidatas alcancem 
mais pessoas e ampliem o seu eleitorado por meio das 
redes sociais.

A construção dos capitais políticos 
pelas novatas eleitas em 2018 
passou por caminhos diferentes 
dos trilhados pelos homens.

Analisando a trajetória e os capitais políticos de 
deputadas/os que nunca haviam sido eleitas/os para a 
Câmara dos Deputados – as/os chamadas/os novatas/
os –, observamos que o acesso ao campo político se 
deu de maneira diferente entre mulheres e homens. 
Houve significativa diferença nos tipos e na frequência 
de capitais ao compararmos os dois grupos. Quanto 
ao tipo, verificamos que capitais de sindicatos de 
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trabalhadores e sindicatos patronais apareceram 
somente entre deputados novatos homens. Quanto 
à frequência de capitais comuns a ambos os grupos, 
identificamos que o capital midiático, de movimentos 
sociais, familiar e religioso foram mais frequentes 
entre as mulheres do que entre os homens. Já os capitais 
de cargos militares e outros agentes de segurança 
pública, de cargos públicos e de cargos partidários 
apareceram mais para os novatos homens. 

Especificamente sobre o capital familiar, vale registrar 
que ele não é mais tão presente entre as mulheres 
quanto foi em 2014: se antes, 80% das novatas possuíam 
capital familiar, em 2018 esse número caiu para 30%.  

Esses dados mostram que parte das novatas eleitas 
em 2018, embora também tenham capitais políticos 
considerados tradicionais - como o de cargos partidários 
e familiar - encontraram formas menos tradicionais 
de conquistar uma cadeira na Câmara Federal, 
por meio da atuação em movimentos sociais e da 
visibilidade na mídia. Isso mostra que muitas mulheres 
acabaram por trilhar novos caminhos e traçar diferentes 
estratégias para serem eleitas.
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