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INTRODUÇÃO
A institucionalização de sistemas partidários serve como uma
medida de estabilidade e previsibilidade. Sendo assim, deve-se
reconhecer seu componente temporal, afinal, não é possível
identificar padrões de repetição em apenas duas eleições
seguidas, mas sim em um período mais longo (MAINWARING;
BIZZARRO; PETROVA, 2017).

RESULTADOS

A regularidade das competições interpartidárias é a base da
institucionalização e, devido a isso, deveria ser mais enfatizada que
o enraizamento partidário, a legitimidade do processo partidárioeleitoral e a força das organizações partidárias (MAINWARING;
BIZZARRO; PETROVA, 2017). Ainda assim, na tradição da literatura,
o indicador comumente utilizado para mensurar estabilidade de
competições é a volatilidade eleitoral, que tende a ser alta em
países que apresentam alto Número Efetivo de Partidos, como o
Brasil (ARQUER; VASQUEZ, 2019).
No entanto, nem todas as arenas de disputa eleitoral brasileiras
contam com um alto número de legendas. Analisando as disputas
para prefeituras no país, realizadas por sistema majoritário,
constata-se que o Número Efetivo de Candidaturas nos municípios
de menos de 200 mil eleitoras, que realizam eleições de turno
único, é geralmente próximo a dois (PEIXOTO; GOULART, 2014).
Logo, as disputas para as prefeituras dessas cidades tornam-se
privilegiadas para observar os efeitos da institucionalização dos
sistemas partidários a partir dos mesmos pressupostos que a
literatura geralmente utiliza para analisar sistemas de poucos
partidos.

ANÁLISE
Se mensurada pelo número de
repetições
que
uma
competição específica entre
dois partidos aconteceu, a
regularidade das competições
interpartidárias
no
plano
municipal brasileiro tende a 2.

OBJETIVO
Desenvolver um indicador de estabilidade que utilize uma série
temporal mais longa que o indicador de volatilidade eleitoral
(PEDERSEN, 1979).

DISCUSSÃO
Como a regularidade da competição interpartidária é a base da
institucionalização de sistemas partidários, observa-se que os
sistemas partidários municipais brasileiros são pouco
institucionalizados.

METODOLOGIA
Foi criado um código de competição por município a cada pleito
(1996-2016). O código envolve os atributos dos dois primeiros
partidos em ordem numérica. O atributo é composto pelo número
da sigla e o seu ano de fundação. Em seguida, foi feita a
identificação da moda do código de competição a cada município.

O indicador desenvolvido neste trabalho é capaz de mobilizar um
número maior de informações que o indicador de volatilidade
eleitoral, bem como apontar a existência (ou não) de regularidade
da competição interpartidária de maneira mais intuitiva. Ele pode
ser utilizado em análises comparadas que investiguem altos
números de casos.
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