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Resumo: O artigo analisa a sobrevivência dos líderes partidários na Câmara dos Deputados (CD). 

Buscamos responder a questão: quais variáveis impactam no tempo de sobrevivência de um líder 

partidário? Analisamos os líderes dos principais partidos políticos da CD, com o intuito de testar 

algumas hipóteses aventadas pela literatura sobre sobrevivência de lideranças políticas. A variável 

dependente é o número de dias que cada um desses líderes permaneceu a frente de seu partido e 

as variáveis independentes são: ideologia, experiência e credibilidade política do deputado, 

período em que assumiu a função, tamanho da bancada e o fato de pertencer a coalizão do governo 

federal. Os resultados da pesquisa, a partir de modelos de análise de sobrevivência, indicam que 

o fato do parlamentar assumir o cargo no início da Legislatura e ter expertise incrementa o tempo 

de sobrevivência, enquanto ser de partido de esquerda tem o efeito inverso.  
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Abstract: This paper analyzes the survival of party leaders in the Chamber of Deputies (CD). We 

seek to answer the question: what variables impact on the survival of a party leader? We analyzed 

the leaders of the main political parties in the CD, in order to test some hypotheses raised by the 

literature on the survival of political leaders. The dependent variable is the number of days that 

each of these leaders remained at the head of their party and the independent variables are: 

ideology, experience and political credibility of the deputy, period in which he assumed the role, 

size of the party and the fact of belonging to the coalition of the federal government. The results, 

based on survival analysis models, indicate that the fact that the deputy takes office at the 

beginning of the legislature and has expertise increases the survival time, while being in a leftist 

party has the opposite effect. 
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