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1. Introdução 

Um dos campos pouco explorados na literatura sobre os partidos no Brasil é 

aquele relacionado ao que Duverger chama de “ligações verticais” (DUVERGER, 

1951)2. Tais ligações consistem nas interações entre diferentes níveis da organização, 

incluindo as relações hierárquicas entre elas, a transmissão de mensagens e decisões e a 

coordenação das atividades partidárias. Esse é um campo absolutamente fundamental 

para a compreensão da política partidária brasileira dado que a organização federativa 

do Estado é replicada na organização dos partidos, fazendo com que sua estrutura se 

constitua em diferentes níveis. Os principais partidos nacionais têm 27 organizações 

estaduais e tem organizações locais constituídas em mais de 5000 cidades3. 

As razões para essa lacuna no nosso entendimento sobre as organizações 

partidárias no país se deve ao argumento sempre presente de sua fragilidade. Uma das 

expressões da fragilidade dos partidos no Brasil seria sua característica estratárquica 

(ELDERSVELD, 1964; MAIR, 1994), isto é, a ausência de ligações entre suas unidades 

constituintes, marcadas por elevada autonomia4. Nessa interpretação dos partidos como 

estratarquias, o PMDB figura com destaque. Não são incomuns as afirmações de que o 

partido é uma “confederação de partidos estaduais” ou que a unidade de suas estruturas 

nos diferentes níveis é precária (MELO, 2007). Ao mesmo tempo, o sucesso do partido 

em eleições locais reforça a autonomia das unidades intermediárias vis-à-vis às 

unidades hierarquicamente superiores. 

                                                           
1 Esse capítulo reproduz parte do Posfácio à Dissertação de Mestrado “PMDB-SP: Organização e 

Desenvolvimento (1994-2010)” (Bizzarro Neto, 2013). Essa pesquisa foi financiada pela FAPESP. 
2 O único trabalho que efetivamente buscou compreender essas relações é Guarnieri (2011). 
3 Uma comparação que ilustra a magnitude das estruturas partidárias no Brasil: segundo o Banco Central, 

há agências de banco em 3564 municípios brasileiros, um número 30% menor que o número de 

municípios que contam com órgãos locais do PMDB (http://www.bcb.gov.br/?RED-RELAGPAB. 

Acessado em 28 nov 2013, às 08h56min).  
4 Interpretações semelhantes a essa podem ser encontradas por exemplo em Benevides (1981) e 

Kinzo(1988). 



Nesse capítulo, buscamos explorar as relações entre o PMDB paulista e suas 

unidades locais em um momento muito específico de sua história, a reorganização 

promovida após a morte de Orestes Quércia, presidente estadual da sigla. O objetivo 

dessa exploração é evidenciar fundamentalmente duas coisas: a política local importa 

para os partidos estaduais – e consequentemente para todo o partido – e; ainda que em 

intensa conexão, a política local tem uma autonomia própria, que limita a capacidade 

dos partidos estaduais e nacionais para alterar o resultado da competição nos 

municípios. 

A partir da análise dos resultados eleitorais do partido nas eleições municipais de 

2012, de dados sobre os candidatos e de informações sobre os diretórios locais do 

PMDB, buscaremos mapear a intensidade das mudanças nas bases partidárias locais do 

PMDB e em suas elites organizativas e eleitorais e o impacto dessas mudanças sobre 

seus resultados nas eleições. Com isso, demonstraremos que o processo de 

“reestruturação” da regional paulista do PMDB alterou significativamente os membros 

de sua coalizão dominante, produzindo a superação do quercismo, ainda que não a 

superação de todos os quercistas. Da mesma forma, demonstraremos que ainda que a 

mudança organizativa tenha sido intensa, os resultados eleitorais do novo PMDB não 

foram muito diferentes daqueles obtidos anteriormente. 

Cremos que tal análise oferece uma importante contribuição para a compreensão 

da associação entre política local, organização partidária e desempenho eleitoral no 

contexto brasileiro contemporâneo. Ela fornece importantes evidências para o estudo 

das condições de desenvolvimento e mudança das instituições políticas no país e para a 

análise da capacidade real das elites políticas para interferir no desempenho eleitoral de 

suas siglas, dado que a necessidade de incrementar o desempenho eleitoral do PMDB 

foi usada como a principal justificativa para a reorganização promovida5. Em um frase, 

ela mostra que a política local está no centro do palco nas disputas internas dos partidos 

e entendê-la é fundamental para o avanço de nosso conhecimento sobre a política 

partidária no país. 

 

                                                           
5 http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,transicao-do-pmdb-em-sp-nao-tera-caca-as-bruxas-diz-

baleia-rossi,6754 24,0.htm. Acessado em 03/08/2013, às 14h13min. 



2. O PMDB quercista: máquina política local 

Fundado como MDB e renomeado após a reorganização forçada do sistema 

partidário de 1979, o PMDB é um dos mais importantes e menos estudados partidos 

políticos do país. Em sua origem, abrigou as elites políticas que se opunham ao Regime 

Militar e – localmente – às forças políticas aliadas a ele (KINZO, 1988). 

Posteriormente, com a substituição dessas antigas elites e com o impacto das 

transformações econômicas, sociais, demográficas e políticas pelas quais passou o país 

(KERBAUY, 2000), o MDB foi também o abrigo de um conjunto de lideranças 

políticas emergentes que liderariam o país durante a redemocratização e passariam à 

Nova República na condição de atores fundamentais para os jogos da política brasileira. 

 Uma dessas novas lideranças a emergir para o centro do palco da política 

brasileira durante o Regime Militar e a transição para a democracia foi Orestes Quércia. 

Com praticamente nenhum vínculo com o sistema partidário que antecedeu o 

bipartidarismo MDB x ARENA (MELHEM, 1998), Quércia despontou como um dos 

mais importantes políticos do “interior”, fazendo de sua inesperada vitória nas eleições 

para o Senado em 1974 um marco tanto da trajetória da oposição e da pressão que esta 

exercia sobre o regime com suas sucessivas vitórias eleitorais (LAMOUNIER, 1988), 

quanto de sua própria carreira política. 

A partir dessa vitória, Quércia estabeleceu-se como uma das principais 

lideranças do MDB em São Paulo, podendo assim aprofundar um esforço de 

reorganização das bases do partido no estado iniciado durante sua passagem pela 

prefeitura de Campinas entre 1969 e 1973. Valendo-se da fragilidade das bases 

partidárias do MDB paulista, herdadas largamente do janismo e de alguns setores do 

PDC (MELHEM, 1998), Quércia pode promover uma completa transformação da 

estrutura partidária no Estado, fazendo com que a organização local do MDB penetrasse 

em praticamente todos os municípios paulistas antes mesmo do fim da década de 70. 

Dessa reorganização, o quercismo (como ficou conhecido o grupo de lideranças 

partidária locais associadas ao governador) estabeleceu as bases da organização do 

PMDB em São Paulo e também da preservação de sua predominância sobre a máquina 

partidária até 2010 (BIZZARRO NETO, 2013).  



As características distintivas da organização do PMDB, tanto em São Paulo 

quanto nacionalmente também foram forjadas nesse contexto. Por um lado, a penetração 

territorial das bases partidárias ampliou o caráter “frentista” do partido (KINZO, 1988). 

Antes a noção de “frente” derivava do fato de que o MDB congregava em suas fileiras 

antigos petebistas, pessedistas, democrata cristãos, janistas entre outros, unindo em um 

único partido a principal parte da oposição ao Regime Militar e seus líderes. Após essa 

reorganização e a penetração territorial do partido nos “rincões” do país, elites locais 

praticamente desconectadas das disputas nacionais, mas mobilizadas pela lógica local 

de competição, se filiaram ao partido engrossando suas fileiras ao mesmo tempo em que 

expandiam o espectro ideológico compreendido pela sigla (MELHEM, 1998). 

Por outro lado, a lógica que regeu essa reorganização, com a valorização das 

eleições como mecanismo de atuação política da oposição e como possibilidade 

concreta de acesso ao poder político para parte dessas novas elites, exacerbou a vocação 

“eleitoral” do partido. Fundado fundamentalmente a partir da mobilização de 

parlamentares, o MDB se notabilizou pela valorização das eleições como o espaço de 

atuação fundamental da oposição. Ao valer-se do espaço preservado para a competição 

partidária no país para vencer eleições, pressionar o regime e promover os interesses de 

suas elites, o MDB aprofundou a associação do partido com a disputa eleitoral (KINZO, 

1988), produzindo um arranjo institucional interno fortemente vinculado com a 

necessidade de garantir as condições para a maximização dos votos do partido em todos 

os níveis da disputa (FERREIRA, 2002). 

Finalmente, essas transformações pelas quais passou o MDB conferiram a ele 

um caráter localista nos anos 70 que seria reforçado nos anos 80, marcando 

indelevelmente a atuação política do partido(MELHEM, 1998). Com a restrição da 

participação da oposição nas disputas majoritárias nacionais e estaduais e o 

esvaziamento das atribuições do Congresso sob o AI-5 (1968-1978), a política local 

passou a ser um dos principais focos para a atuação política no país (KERBAUY, 

2000). Em São Paulo, a forte associação de Orestes Quércia com esse contexto 

fortaleceu ainda mais a associação do partido e de sua principal liderança com a política 

local. Mesmo mais de 20 anos depois desse desenvolvimento, a associação do PMDB 

com a política municipal permanece como um dos principais traços da organização 

partidária em todo o país. 



A retomada do regime democrático e as mudanças nos padrões de competição 

do sistema partidário6 a partir dos anos 80 produziram incentivos mistos sobre as bases 

organizativas do PMDB. Tratando especificamente de São Paulo, o protagonismo de 

algumas de suas principais lideranças e a força de suas bases partidárias no estado 

permitiram que o partido predominasse sobre o sistema na década de 80. Contudo, na 

medida em que tais mudanças se aprofundaram, a competição aumentou e uma nova 

lógica de competição passou a organizar as disputas políticas no estado 

(MENEGUELLO; BIZZARRO NETO, 2012), essa organização localista e heterogênea 

do PMDB paulista se mostrou claramente inadequada para lidar com os desafios da 

competição política nas décadas de 90 e 2000 (BIZZARRO NETO, 2013). 

A demonstração das dificuldades enfrentadas pelo partido pode ser observada 

em seu desempenho eleitoral no período. Após vencer todas as eleições estaduais entre 

1982 e 1990, o PMDB enfrentou um intenso declínio de seu apoio eleitoral, cujo 

perigeu encontra-se nas eleições de 2010, quando elegeu apenas 1 deputado federal e 4 

deputados estaduais em São Paulo. 

Esses resultados, contudo, não representavam apenas uma significativa 

deterioração da capacidade da legenda em participar do jogo político nas eleições 

estaduais. Eles também apontavam o descompasso entre o partido estadual e suas bases 

locais, e a especificidade do PMDB paulista em face do desempenho do partido 

nacional.  

Por um lado, o partido em São Paulo se saía sempre melhor nas eleições 

municipais em comparação com as estaduais. Como demonstramos em outra 

oportunidade (BIZZARRO NETO, 2013), são evidentes as dificuldades encontradas 

pelo partido para traduzir seu desempenho eleitoral no nível local em bons resultados no 

nível estadual. Uma forma simples de demonstrar isso é a constatação de que ao mesmo 

tempo em que o partido foi apenas o 12º partido mais votado nas eleições para a Câmara 

dos Deputados em 2010 no estado de SãoPaulo, o PMDB obteve a terceira maior 

                                                           
6 Do ponto de vista institucional, a principal mudança foi a flexibilização das regras para a criação de 

novos partidos. Essa mudança possibilitou um intenso processo de reorganização das elites políticas que 

afetou particularmente o PMDB (MENEGUELLO & BIZZARRO NETO, 2012). Uma segunda mudança 

fundamental é a retomada das eleições diretas para governador, que fortaleceu a oposição no momento 

final do regime (LAMOUNIER, 1985). 



quantidade de prefeitos eleitos em 2008, muito próximo do segundo colocado, o 

Democratas. 

Ao mesmo tempo, o declínio do PMDB paulista fez com que o partido se 

colocasse em uma situação completamente diferente daquela que possuía nos anos 80 

perante o partido nacional. Enquanto durante a redemocratização São Paulo foi um dos 

principais espaços de atuação da oposição e muitas de suas principais lideranças 

partidárias e eleitorais eram provenientes do estado (os dois únicos candidatos 

presidenciais do PMDB em eleições diretas foram paulistas, Ulysses Guimarães e 

Quércia), os resultados de 2010 significaram para o PMDB paulista o pior desempenho 

entre todas as unidades estaduais do PMDB naquele pleito. 

Foi da conjugação desse desempenho eleitoral com o vácuo de poder deixado 

pela morte do ex-governador em dezembro de 2010 que surgiram as condições e as 

justificativas para as mudanças propostas e promovidas pela nova direção. A próxima 

seção analisa especificamente esses elementos. 

3. Mudança institucional e desempenho eleitoral 

Como apontado acima, o PMDB-SP preservou um modelo de organização 

partidária com forte penetração territorial, em que predominavam os diretórios 

espalhados por praticamente todos os municípios do estado. Esse modelo de 

organização era fruto da longevidade do partido e de um esforço deliberado de suas 

elites em preservá-lo, a despeito do intenso declínio eleitoral que observavam. Tal 

modelo, também, conferia às elites locais maior autonomia, ao mesmo tempo em que se 

associava com os mecanismos de construção e preservação das lealdades entre Quércia 

e as lideranças intermediárias do PMDB-SP (BIZZARRO NETO, 2013). 

Nesse sentido, a reorganização do PMDB desejada por seus novos dirigentes 

passava necessariamente por mudanças na organização local do partido. O novo grupo, 

em larga medida associado ao Presidente Nacional da sigla e Vice-Presidente da 

República no governo Roussef, Michel Temer, era a principal oposição ao quercismo 

em São Paulo desde o início dos anos 2000, mas nunca conseguira derrotar o antigo 

governador na disputa interna. No período 2000-2001, quando a disputa entre os dois 



grupos foi mais intensa, as bases locais do quercismo foram fundamentais para 

preservar a liderança de Quércia (BIZZARRO NETO, 2013). 

Era preciso, portanto, minar as bases de manutenção do quercismo para garantir 

a consolidação da nova liderança. Isso foi feito através da utilização de um mecanismo 

institucional de dissolução de diretórios municipais sob a justificativa de sua 

inatividade. Apenas no ano de 2011, ano em que a nova direção assumiu o partido, 172 

diretórios municipais do PMDB foram dissolvidos por inatividade segundo dados do 

TSE. De maneira similar, a Direção estadual atuou para indicar Comissões Provisórias 

que substituíam Diretórios após o vencimento de seus mandatos. Apenas com a 

utilização dessas duas ferramentas, a Comissão Provisória Estadual pôde interferir na 

organização local de 272 cidades no estado em 20117. 

É importante lembrar, contudo, que o quercismo se fazia não só pela 

manutenção das organizações locais, mas também e principalmente pelas lealdades 

pessoais que o ex-governador estabelecia com os líderes locais. Dessa forma, para além 

de intervir nas organizações, despontava como uma atividade crucial para a 

reorganização do partido alterar a composição dos grupos internos e, conseqüentemente, 

o seu equilíbrio. Para fazê-lo, a nova direção impulsionou um grande esforço de 

cooptação de lideranças políticas de outros partidos e filiação de novos membros, 

buscando renovar tanto as bases como as lideranças intermediárias do partido em São 

Paulo. 

Resultados desses esforços podem ser vistos pela diminuição abrupta do tempo 

médio de filiação dos Presidentes de Órgãos Municipais em 2011. Enquanto entre 2006 

e 2010 os presidentes de órgãos locais do PMDB tinham, em média, 13 anos de filiação, 

os presidentes que assumem seus cargos em 2011 tinham apenas 7,9 anos em média. 

Isso se deve à adição de 150 presidentes com menos de 1 ano de filiação no momento 

da posse na presidência naquele ano, o que evidencia como o processo de reorganização 

interna esteve associado a um processo de inclusão de novos quadros ao partido. Desses 

150 presidentes, 140 assumiram o cargo menos de 30 dias após terem se filiado ao 

                                                           
7Isso representa pouco mais de 42% do total de cidades (645) e 49% (639) dos municípios em que o 

PMDB possuía organização local em 2011. 



PMDB (o que corresponde a 21,9% dos presidentes municipais do partido em exercício 

em 2011). 

Em poucas palavras, a retomada desses dados aponta que apenas no ano de 

2011, praticamente metade (pelo menos) das organizações locais do partido sofreu 

algum tipo de interferência da nova Direção Estadual e pouco mais de 23% dos 

Diretórios e Comissões Provisórias passaram a ser controlados por novas elites que 

entraram no partido exatamente para assumir a direção em seus municípios. 

Não é o caso, dentro dos limites desse capítulo, de comparar esse padrão de 

reorganização com possíveis mudanças que outros partidos tenham sofrido no mesmo 

período. O que é possível fazer é comparar o PMDB pós-2011 com o PMDB antes de 

2011. Com os dados disponibilizados pelo TSE vemos que entre 2006 e 2010 foram 64 

os presidentes de órgãos municipais que assumiram seus cargos imediatamente após a 

sua filiação ao partido, um número 57,4% menor que o total apenas para o ano de 2011. 

Algo semelhante pode ser observado comparando-se as dinâmicas internas de 

organização do PMDB em 2007 e 2011, em ambos os casos, anos posteriores às 

eleições nacionais. Em 2007 houve algum tipo de mudança em apenas 127 cidades, 

58% a menos do que em 2011. E em apenas 22 municípios houve nomeação de uma 

Comissão Provisória pelo partido Estadual. As demais mudanças correspondiam 

majoritariamente à renovação de Diretórios. 

As mudanças destacadas não se limitaram ao ano de 2011, tendo continuado em 

2012. Nesse ano, foram nomeadas pelo partido estadual Comissões Provisórias em 330 

municípios, que em sua grande maioria renovavam as comissões estabelecidas no ano 

anterior8. Isso mostra que o processo de renovação de elites do PMDB paulista ao nível 

local se sustentou e que os novos quadros que assumiram em 2011 foram mantidos no 

ano eleitoral de 2012. 

Essas mudanças foram fundamentais não apenas para alterar as dinâmicas locais 

de organização do partido, mas também para garantir as bases da renovação da direção 

estadual com a expiração do prazo de funcionamento da Comissão Provisória Estadual 

                                                           
8 Há em 2012 um único caso de dissolução por inatividade, no município de Colina. 



e, conseqüentemente, a reinstalação de um diretório estadual. Isso permitiu que ao final 

do ano de 2011 uma nova composição da Direção partidária fosse eleita em Convenção, 

mantendo os postos chaves da organização como a Presidência (Baleia Rossi), a 

Secretaria Geral (Jorge Luis Caruso) e a Tesouraria (Arlon Viana) sob o comando do 

grupo que iniciou o processo de reformulação do partido após a morte de Quércia. 

Nessa nova direção, o grupo aliado a Michel Temer passou a ocupar ainda 

posições como a 2ª Vice-Presidência, com o ex-Deputado José Yunes e a Secretaria 

Adjunta, com Rodrigo Iglesias Arenas, aliado do ex-ministro da Agricultura no 

Governo Rousseff, Wagner Rossi. O próprio Rossi também é vogal na Comissão 

Executiva Estadual, assim como o ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho que 

retornou ao PMDB no bojo da filiação de lideranças promovido pela nova direção em 

agosto de 2011. 

Ao mesmo tempo em que a reestruturação da organização partidária avançava, 

os quercistas seguiam três caminhos diferentes. Alguns, como Alda Marco Antônio, à 

época da reestruturação Vice-Prefeita de São Paulo, migraram para outros partidos, 

buscando preservar seu espaço político a despeito das intervenções no PMDB9. Um 

segundo grupo de lideranças locais, entre as quais se destaca particularmente membros 

do Diretório de São Caetano do Sul10, permaneceram no PMDB enfrentando a maré-

montante da reorganização partidária11. Finalmente, um terceiro grupo, dentre os quais 

se destaca Aírton Sandoval, vogal na nova composição da Executiva, foram incluídos 

na nova direção sem o mesmo espaço e protagonismo anteriormente ocupados. 

Tendências semelhantes de reorganização partidária podem ser observadas 

quando analisamos dados dos candidatos do partido nas eleições de 2012, as primeiras 

depois do início do processo de reestruturação. Ainda que, como apontamos em outro 

                                                           
9 Alda Marco Antônio migrou para o PSD no momento de sua fundação em 2011. Como justificativa para 

essa mudança após mais de 25 anos no PMDB, a Vice-Prefeita alegou em entrevista ao autor que a 

decisão da Direção Estadual de fazer oposição ao governo Kassab buscando fortalecer a candidatura de 

Gabriel Chalita à Prefeitura em 2012 inviabilizava que ela permanecesse como Vice-Prefeita em um 

governo contra o qual seu partido fazia oposição. 
10 Disponível em: http://www.jornalabcreporter.com.br/noticia_completa.asp?destaque=17698. Acessado 

em 10 de maio de 2013, às 10h26min. 
11 É impossível averiguar o sucesso de cada um dos grupos locais nessa resistência. Mas visto o insucesso 

dos casos de São Caetano e do Diretório da capital, onde grupos ligados ao quercismo tentaram resistir à 

interferência da nova Direção com mais publicidade, é pouco provável que qualquer resistência tenha sido 

efetiva. 



trabalho (BIZZARRO NETO, 2013), desde 2000 houvesse amplo espaço para a 

inclusão de novos candidatos no PMDB-SP (nas eleições de 2008 aproximadamente 

30% dos candidatos haviam se filiado ao partido até dois anos antes do pleito), esse 

espaço cresceu em 2012 de modo que 46,7% dos candidatos do PMDB nas eleições 

municipais daquele ano (prefeito, vice e vereador) tinham se filiado ao partido no ano 

anterior à eleição. 

Desses novos candidatos, 23,2% haviam sido candidatos por outros partidos nas 

eleições de 2008 (Tabela 1), migrando para o PMDB principalmente a partir do DEM 

(93 candidatos) e do PSDB (92 candidatos), evidenciando que a reaproximação entre o 

PMDB paulista e a Direção nacional fez do partido uma nova opção para elites políticas 

paulistas que buscavam se aproximar do Governo Federal. 

 

 

Tabela 1 – Partidos pelos quais os candidatos do PMDB em 2012, filiados ao 

partido em 2011, se candidataram em 2008 

 

Partido Prefeito Vereador Vice-Prefeito Total 

DEM 2 83 8 93 

PC do B - 6 - 6 

PDT 1 40 1 42 

PHS - 7 - 7 

PMN 1 9 - 10 

PP 1 33 2 36 

PPS 4 42 2 48 

PR 3 38 3 44 

PRB 3 16 1 20 

PRP 1 12 - 13 

PRTB - 3 - 3 

PSB 1 41 3 45 

PSC 2 26 - 28 

PSDB 9 75 8 92 

PSDC - 9 - 9 

PSL - 10 - 10 

PSOL - 2 - 2 



PT 2 31 - 33 

PT do B - 10 - 10 

PTB 2 70 7 79 

PTC - 4 - 4 

PTN - 8 - 8 

PV 6 33 1 40 

Sem Informação 44 2164 42 2250 

Total 82 2784 78 2944 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TSE 

 

4. Desempenho eleitoral em 2012 

Fundamental para entender os processos transcorridos com a reorganização das 

bases e das elites do PMDB a partir de 2011 é analisar o desempenho eleitoral do 

partido em 2012. Além de ser esse o objetivo declarado da nova direção ao promover a 

“reestruturação” do PMDB paulista, os resultados obtidos nas urnas em 2012 poderiam 

fortalecer novos grupos e aprofundar a superação do quercismo na direção partidária. 

A face mais evidente dessa reorganização é o crescimento do número de 

candidatos lançados pelo partido em 2012, revertendo a tendência de decréscimo 

constante observada desde 1990 (BIZZARRO NETO, 2013). Observou-se um aumento 

do número de candidatos a todos os cargos em disputa em 2012 (Prefeito, Vice-Prefeito 

e Vereador) e o partido lançou ao menos 1 candidato a Vereador em mais cidades em 

2012 em comparação com 2008 (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Candidatos lançados pelo PMDB em eleições municipais (2008-2012) 

 

Cargo 
Ano 

Variação (%) 
2008 2012 

Prefeito 221 240 8,6 

Vice-Prefeito 197 218 10,7 

Vereador 5032 5859 16,4 

Cidades com candidato a Vereador 612 625 2,1 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TSE. 



Contudo, as mudanças não alteraram determinados padrões de distribuição da 

participação eleitoral do PMDB paulista anteriormente observados, como sua maior 

penetração em municípios menores e do interior. Comparando dados de 2012 com 

dados semelhantes em 2008, vemos que o PMDB diminuiu sua participação nos pleitos 

nos maiores municípios (mais de 500 mil eleitores), tendo lançado apenas Gabriel 

Chalita como candidato a Prefeito em São Paulo nessa faixa do eleitorado (Tabela 3). 

De maneira semelhante, vemos que a composição do total de candidaturas do partido 

por faixa do eleitorado não se alterou substancialmente, de modo que os candidatos 

lançados nos pleitos dos municípios menores ainda somavam mais de 50% do total de 

candidatos do partido (Tabela 4).  

Tabela 3 – Candidatos lançados pelo PMDB nas eleições municipais, por 

faixa do eleitorado (2008-2012) 

 

 
Prefeito Vereador Vice-Prefeito 

Faixa (eleitores) 2008 2012 % 2008 2012 % 2008 2012 % 

até 20mil 149 152 2.0 2579 2988 15.9 118 138 16.9 

entre 20 e 50mil 34 46 35.3 957 1134 18.5 38 39 2.6 

entre 50 e 200mil 29 31 6.9 981 1139 16.1 29 30 3.4 

entre 200 e 500mil 7 10 42.9 330 420 27.3 8 8 0.0 

mais de 500mil 2 1 -50.0 185 178 -3.8 4 3 -25.0 

Total  221 240 8.6 5032 5859 16.4 197 218 10.7 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TSE. 

 

Tabela 4 – Participação dos municípios de cada faixa de eleitorado no total de 

candidatos do PMDB-SP (2008-2012) 

 

 Total % do total de candidatos 

Faixa (eleitores) 2008 2012 % 2008 2012 % 

até 20mil 2846 3278 15.2 52.2 51.9 -0.3 

entre 20 e 50mil 1029 1219 18.5 18.9 19.3 0.4 

entre 50 e 200mil 1039 1200 15.5 19.1 19.0 -0.1 

entre 200 e 500mil 345 438 27.0 6.3 6.9 0.6 

mais de 500mil 191 182 -4.7 3.5 2.9 -0.6 

Total 5450 6317 15.9 100.0 100.0 0.0 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TSE. 



 

O aumento no número de candidatos foi simultâneo a um aumento na quantidade 

de votos obtidos pelo PMDB em 2012 nos municípios paulistas quando comparados a 

2008, particularmente nas disputas pelas prefeituras. Os dados da Tabela 5 apontam um 

crescimento de 73,9% no total de votos em candidatos do PMDB a prefeito e de 16,7% 

no total de votos para vereador, também revertendo a tendência de declínio no apoio 

eleitoral do partido observada anteriormente. Isso fez com que o PMDB ultrapassasse o 

DEM e retomasse a terceira posição entre os maiores partidos do Estado, atrás apenas 

de PSDB e PT. 

 

 

 

Tabela 5 – Votos obtidos pelo PMDB-SP em eleições municipais (2008-2012) 

Cargo 
Total de votos % do total de votos 

2008 2012 2008 2012 

Prefeito 1.740.155 3.025.789 7,73 9,63 

Vereador 1.469.064 1.714.834 7,86 7,60 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TSE. 
 

O crescimento dos votos do partido se deveu majoritariamente a dois 

fenômenos. O primeiro foi a sua participação nas eleições municipais na cidade de São 

Paulo, já mencionada, com Gabriel Chalita, que conquistou mais de 830 mil votos. O 

segundo foi o substancial crescimento da quantidade de votos obtidos pelo partido nos 

municípios de tamanho médio, entre 200 e 500 mil habitantes, que passaram de 538 mil 

para 895 mil, crescimento de 66,1%. Esses resultados sugerem que as estratégias de 

expansão do partido postas em prática pela nova direção, buscando melhorar o 

desempenho de seus candidatos e ampliar as bases eleitorais partidárias visando as 

eleições estaduais de 2014 se mostraram relativamente frutíferas, conquistando eleitores 

para o partido em grandes municípios, algo que não vinha ocorrendo na mesma 

intensidade. 



Com esses votos, o PMDB-SP pôde eleger 84 prefeitos no 1º turno da eleição 

(13% do total de prefeitos eleitos, resultado semelhante ao de 2004 e melhor que o de 

2008) e 686 vereadores (9,9% do total), voltando a ser o segundo partido em número de 

eleitos em São Paulo. Isso fez do PMDB o terceiro partido mais eficaz (se tomarmos 

como medida de eficácia a razão entre o número de candidatos eleitos e o número de 

candidatos lançados) no estado nas últimas eleições, atrás apenas de PSDB e PP, ao 

eleger 37,8% de seus candidatos.  

Contudo, o processo de reestruturação da sigla não alterou dimensões 

fundamentais da participação eleitoral do PMDB. Para além dos resultados agregados 

de votação e do número de eleitos pelo PMDB, o partido manteve sua histórica 

dificuldade para penetrar na Região Metropolitana de São Paulo e nas regiões 

adjacentes, como Santos ou São José dos Campos. Em 2012, apesar dos esforços de sua 

nova direção, os resultados do partido nessas regiões pouco se alteraram (Tabela 6). Os 

avanços observados nas bases eleitorais do “novo” PMDB se deram em regiões 

similares àquelas tradicionalmente associadas ao partido, como Bauru e Franca, de onde 

também vêm alguns dos principais líderes da nova coalizão dominante. 

Tabela 6 – Percentagem dos votos dados ao PMDB-SP nas eleições 

municipais, por Região Administrativa (2008-2012) 

 

Região Administrativa 
Prefeito Vereador 

2008 2012 2008 2012 

Registro 2,8 10,7 11,7 9.9 

Santos 37,5 20,3 9,9 11.4 

São José dos Campos 7,1 4,7 7,0 6.8 

Sorocaba 8,2 27,1 8,5 9.8 

Campinas 9,8 8,8 8,8 8.2 

Ribeirão Preto 2,5 4,4 12,2 9.5 

Bauru 21,9 34,6 8,0 14.0 

São José do Rio Preto 7,3 7,8 9,4 9.0 

Araçatuba 14,9 4,5 10,4 8.3 

Presidente Prudente 9,2 12,1 9,8 8.3 

Marília 6,9 16,3 9,7 7.3 

Central 16,7 18,3 12,2 12.2 

Barretos 23,3 7,1 13,4 9.3 



Franca 6,6 9,4 9,3 12.0 

São Paulo 3,1 6,9 6,0 5.7 

Estado 7,7 36,9 7,9 10.2 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TSE. 

  

É possível, portanto, avaliar as transformações do PMDB paulista após a morte 

de Orestes Quércia de duas maneiras. Olhando “para dentro” do partido, demonstramos 

que a morte de Quércia precipitou um processo de reordenamento da coalizão 

dominante, com a ascensão de aliados do Vice-Presidente da República Michel Temer a 

postos chaves da organização. Esse reordenamento ao nível estadual impulsionou um 

intenso processo de reorganização das bases locais do partido, com mais da metade dos 

órgãos locais sofrendo algum tipo de interferência pela direção estadual, e a inclusão de 

um grupo grande de novas elites intermediárias que aparentemente alteraram a 

composição interna de forças, favorecendo a nova direção, reeleita ao final de 2011 para 

um novo mandato à frente da regional paulista do PMDB. 

Nessa reorganização importam claramente o papel da liderança do Vice-

Presidente Michel Temer que atuou pessoalmente ou por meio de seus aliados 

promovendo a reestruturação do partido em pouco mais de um ano, e, obviamente, o 

desaparecimento da liderança máxima do quercismo, o próprio Quércia. Como Quércia 

não deixou sucessores e pautou sua condução da máquina partidária por meio de 

ligações pessoais com os aliados (BIZZARRO NETO, 2013), sua morte produziu um 

vácuo de articulação que minou a capacidade de resistência do quercismo. Isso permitiu 

que, em pouco mais de um mês, 25 anos de domínio sobre o partido fossem 

desmontados por uma nova coalizão dominante formalmente presidida por um jovem 

deputado sob a liderança do principal adversário interno do quercismo no PMDB-SP.  

Olhando “para fora”, vimos que essa reorganização, ainda que tenha 

incrementado os resultados eleitorais do partido, não alterou substancialmente suas 

características. Exceto por um crescimento na quantidade de votos obtidos nas eleições 

para prefeito nos municípios de tamanho médio, o PMDB-SP continuou tendo 

dificuldade para se inserir nas disputas políticas dos maiores municípios e das regiões 

próximas à capital. 



Os efeitos desses resultados sobre a competitividade do partido nas eleições 

estaduais em 2014 são, contudo, dependentes de sua capacidade de romper o isolamento 

que tem marcado a estratégia peemedebista em São Paulo desde o final dos anos 80 

(BIZZARRO NETO, 2013). Os efeitos da aliança entre Michel Temer e Dilma Rousseff 

e, conseqüentemente, entre o PMDB nacional e o PT nacional ainda são incertos, 

particularmente porque ela não produziu sobre o partido os efeitos de seleção de aliados 

nas coligações para eleições municipais em 2012 observados para o PT e o PSDB. 

Como demonstramos anteriormente (BIZZARRO NETO, 2013), o PMDB paulista não 

aparentava ter parceiros preferidos quando decidia coligar-se nos municípios e mesmo 

com a renovação da Direção estadual e o maior alinhamento entre o partido e o PT, esse 

padrão de coligações se manteve em 2012 (Tabela 7). 

Tabela 7 – Coligações entre o PMDB e os principais partidos nas eleições 

municipais de 2012 (número de cidades e % do total de coligações 

peemebedebistas) 

 

Partido Cidades % de coligações 

DEM 245 37,7 

PCdoB 130 20,0 

PDT 183 28,1 

PP 208 32,0 

PPS 213 32,7 

PR 206 31,7 

PSB 179 27,5 

PSD 236 36,3 

PSDB 231 35,5 

PT 237 36,5 

PTB 238 36,6 

PV 206 31,7 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TSE. 

Se todas essas mudanças alterarão as características básicas da organização 

peemedebista é algo impossível de prever. Os achados dessa pesquisa nos levam a 

apostar que não, dada a resiliência dessas características às mudanças contextuais 

observadas anteriormente e aos efeitos da trajetória organizativa passada sobre sua 

configuração contemporânea. Sendo coerente com a abordagem que nos orienta, ainda 

que não haja mais retratos de Quércia nas paredes da sede do Diretório Estadual, o 



legado do quercismo deve sobreviver na definição das características organizativas do 

PMDB paulista. 

5. Considerações finais 

O objetivo deste capítulo foi explorar as relações entre o PMDB paulista e suas 

unidades locais em um momento muito específico de sua história, a reorganização 

promovida após a morte de Orestes Quércia, presidente estadual da sigla. A análise 

realizada evidencia algo central para a compreensão da relação entre a dinâmica da 

política local e a atuação dos partidos. Mesmo com grande investimento – 

organizacional e provavelmente financeiro – na reorganização do partido e no 

recrutamento e eleição de novas lideranças, a nova direção do PMDB paulista pouco 

conseguiu alterar o padrão de inserção eleitoral do partido sob o predomínio do 

quercismo. Isso demonstra como a competição política no nível local em São Paulo 

encontra-se relativamente estabelecida, já que todo esse esforço pouco influenciou na 

capacidade do PMDB em interferir nas disputas e eleger prefeitos e vereadores.  

Visto por outro lado, contudo, o investimento de recursos e atividades políticas 

empreendidos pela direção estadual – e nacional – do PMDB paulista mostra que a 

política local importa para os partidos e suas lideranças. Controlar as bases do partido 

nos municípios é um recurso valioso para lideranças políticas nos níveis superiores da 

organização e sua capacidade em fazê-lo é um elemento definidor de seu poder 

partidário (GUARNIERI, 2011).  

A análise da reorganização do PMDB paulista após a morte de Orestes Quércia 

deixa isso evidente: para que o Presidente Nacional do Partido e Vice-Presidente da 

República pudesse controlar plenamente a organização estadual não bastou apenas 

nomear uma nova Comissão Provisória. Essa nova direção teve que empreender um 

grande esforço de reorganização partidária para minar as bases do antigo grupo e 

consolidar sua liderança.  

Contudo, os resultados da pesquisa aqui apresentado mostram que os desafios da 

nova direção em reorganizar a coalizão dominante do partido são diferentes daqueles 

enfrentados pelo partido para alterar sua inserção eleitoral. Ainda que tenha renovado 



grande parte de sua liderança e buscado ampliar sua participação, o PMDB não 

conseguiu penetrar em regiões mais populosas e próximas à capital, nas quais 

historicamente tem enfrentado maiores dificuldades. Enquanto esse passo não for dado, 

o antigo PMDB quercista, com sua concentração na política local das menores cidades 

do interior resistirá. 

Consequentemente, isso sugere a necessidade de uma melhor compreensão da 

relação entre organizações partidárias no nível local, partidos estaduais e desempenho 

eleitoral. A análise acima realizada sugere a pertinência de argumentos que apontam a 

independência entre os resultados obtidos pelos candidatos e as características de seus 

partidos. Ao mesmo tempo, a intensidade das mudanças aponta para o fato de que as 

elites políticas não ignoram os partidos e as dinâmicas organizativas, buscando 

deliberadamente interferir sobre eles quando buscam melhorar seus resultados eleitorais. 

Como equacionar essas duas constatações é um dos desafios que só a continuidade das 

pesquisas na área e a compreensão dos cenários de atuação das elites políticas tanto 

dentro de seus partidos quanto fora poderá superar.  
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