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RESUMO 

 

As políticas públicas têm sido estudadas em diversas áreas das ciências humanas e sociais, 

a partir de diferentes aspectos teóricos e técnicos. No entanto, ainda há carência de estudos 

que incorporem a dimensão do exercício da política e suas interferências em tais ações, 

reconhecendo inclusive a importância da arquitetura institucional do modelo presidencialista 

brasileiro na implementação dessas políticas. Esse sistema multipartidário e fragmentado 

tem levado ao poder conjuntos heterogêneos de partidos políticos. Dessa forma, os 

gabinetes ministeriais, mais do que auxiliarem o projeto de governo do presidente da 

República, passam a operar agendas particularizadas, que possuem marcas partidárias e 

influência de grupos de interesse hegemônicos nos temas tratados pelas agências 

governamentais. Quando estas agendas operam em políticas setoriais e especializadas, o 

nível de atrito aparentemente é baixo. Porém, quando isto ocorre em ações intersetoriais, a 

exemplo do desenvolvimento regional, evidenciam-se fortes traços de competição entre 

agências governamentais, que em tese deveriam operar de forma integrada. Embora este 

não seja um traço especifico do governo de Luiz Inácio Lula da Silva – o período que será 

estudado –, encontrando-se comportamentos similares na presidência de Fernando 

Henrique Cardoso, percebe-se que a ampliação da coalizão em nome da governabilidade 

vem interferindo cada vez mais no resultado das políticas públicas intersetoriais, em virtude 

destas múltiplas lógicas que se manifestam. Para se entender estes processos, elegeu-se 

como foco do estudo o Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável de 

Mesorregiões Diferenciadas (PROMESO), parte da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR). O programa estabelece interfaces com diversas agências governamentais 

e suas políticas públicas em um claro desenho intersetorial. A pesquisa buscou identificar e 

analisar as relações das agências governamentais e seus programas com grupos de 

interesse, fossem eles partidos políticos ou outros segmentos da sociedade civil, 

evidenciando as lógicas de favorecimento, que secundarizam a integração de ações nas 

políticas intersetoriais. Para tanto, além do debate teórico que incorpora categorias diversas 

da ciência política, da administração pública, das políticas públicas, da geografia e da 

economia, o estudo debruçou-se sobre fontes secundárias, utilizando bases de dados das 

diferentes agências governamentais, com a finalidade de levantar informações. Evidenciou-

se que a interferência da política partidária tem sido um aspecto nefasto para algumas 

políticas públicas. Assim, a pesquisa confirma que é tênue o caráter cooperativo no âmbito 

das agências governamentais, muitas vezes limitado aos documentos oficiais, e que de fato 

há um traço marcante de competição, sobretudo quando se fala em políticas 

transversalizadas. 

 

Palavras-chave: Administração pública; Políticas públicas; Intersetorialidade; 

Desenvolvimento regional; Presidencialismo de coalizão; Grupos de interesse; Partidos 

políticos. 
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ABSTRACT 
 
Public policies have been studied in the various fields of humanities and social sciences, 
from different theoretical and technical aspects. However, there is still a lack of studies that 
incorporate the dimension that encompasses the political action and its interference in such 
actions, also recognizing the importance of the institutional setting of the Brazilian 
presidential model in implementing these policies. This fragmented and multiparty system 
has led to power heterogeneous sets of political parties. Thus, the ministerial offices, more 
than assisting the President´s government project, manage particularized agendas, which 
are party biased and have the influence of interest groups in hegemonic themes addressed 
by government agencies. When these agendas operate in sectoral and specialized policies, 
the friction level is apparently low. However, when this occurs in intersectoral actions, such 
as in regional development, there is evidence of strong signs of competition among 
government agencies, which in theory, should operate in an integrated manner. Although this 
is not a specific feature of Luiz Inacio Lula da Silva´s government- the period to be studied- 
there was similar behavior in Fernando Henrique Cardoso´s presidency, one realizes that the 
expansion of coalition on behalf of governance is increasingly interfering in the outcome of 
intersectoral public policies, due to these multiple arguments in action. In order to understand 
these processes, this study focused on the Sustainable and Integrated Development 
Programme for Differentiated Meso-Regions (PROMESO), part of the National Policy for 
Regional Development (NPRD). The program provides interface with various government 
agencies and their public policies in a clear intersectoral design. The research sought to 
identify and analyze the relationships between government agencies and their programs with 
interest groups, whether political parties or other segments of civil society, highlighting the 
logic of favoritism, which poses in second place the integration of actions in the intersectoral 
policies. Therefore, besides the theoretical debate that incorporates several categories of 
political science, public administration, public policy, geography and economics, the study 
focused on secondary sources, using different government agencies databases in order to 
raise information. It was observed that the interference of partisan politics has been 
disastrous for some public policies. Thus, the research confirms that cooperative character is 
fragile within government agencies, often limited to official documents, and that there is 
indeed, a striking feature of competition, especially when it comes to transversalized policies. 
 

Keywords: Public administration; Public policies; Intersectoral features; Regional 
development; Coalitional presidentialism; Interest groups; Political parties. 
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RESUME 
 
Les politiques publiques ont été l'objet d'études universitaires dans divers domaines des 
sciences humaines et sociales, qui ont considéré les différents aspects théoriques et 
techniques qui comprennent ces initiatives gouvernementales. Cependant, il ya encore un 
manque d'études qui intègrent la dimension de l’exercice de la politique et ses influences 
dans cet ensemble d'actions, en reconnaissant aussi l'importance de l'architecture 
institutionnelle conçue par le modèle brésilien présidentielle dans la mise en œuvre de ces 
politiques. Ce système multipartite fragmenté qui s’organise dans des coalitions pour 
concourir dans les élections, a conduit au pouvoir des ensembles hétérogènes de puissance 
des partis politiques, et donc des idéologies. Ainsi, les cabinets ministériels beaucoup plus 
que d'aider le projet du gouvernement du président de la république, fonctionnent avec des 
programmes particularisés qui ont des caractéristiques des partis politiques et sont influencé 
par des groupes d'intérêt hégémoniques dans les thèmes abordés par des agences 
gouvernementales. Lorsque ces agendas opèrent dans les politiques sectorielles et 
spécialisés le niveau de conflit est apparemment faible, cependant, quand il s’agit des 
actions de nature intersectoriel, tels que le développement régional, des traces fortes de 
concurrence entre les agences gouvernementales apparaissent ; les agences, qui en 
théorie, devrait fonctionner d'une manière intégrée. Si ce n'est pas une caractéristique 
spécifique du gouvernement du président Luiz Inacio Lula da Silva (la période qui sera 
étudiée), en considérant que des comportements similaires ont été trouvés dans le 
gouvernement du président Fernando Henrique Cardoso, on voit que l'expansion de la 
coalition gouvernementale au nom de la gouvernance interfère de plus en plus dans le 
résultat de politiques publiques intersectorielles en fonction de ces logiques multiples qui 
opèrent. Pour comprendre comment ces processus se produisent, le thème central d’étude 
choisi est Le Programme de Développement Intégré et Durable de Mesoregions 
Différenciées - PROMESO, une partie de la Politique Nationale pour le Développement 
Régional - PNDR. Le programme établi des interfaces avec d'autres agences 
gouvernementales et leurs politiques dans une conception intersectorielle claire. Ce travail 
cherche à identifier et analyser les relations établies entre les agences gouvernementales et 
leurs programmes, avec des groupes d'intérêt qu'ils soient partis politiques ou d'autres 
segments de la société civile, montrant la logique de favoritisme, en mettent en deuxième 
place l'intégration de l'action intersectorielle. A cet effet, au-delàs du débat théorique qui 
intègre plusieurs catégories de la science politique, administration publique, politique 
publique, la géographie et l'économie, cet étude a porté sur des sources secondaires, en 
utilisant les données officielles de divers organismes gouvernementaux dans le but de 
récolter des informations qui sont discutés dans ce travail. L'argument défendu ici cherche à 
démontrer que l'ingérence des partis politiques a été désastreuse pour certaines politiques 
publiques. Ce travail confirme que le caractère coopératif au sein des organismes 
gouvernementaux est très fragile, souvent limité à des documents officiels et que, en fait, il y 
a une caractéristique frappante de concurrence, en particulier quand il s'agit de politiques. 
 
Mots-clés: administration publique, les politiques publiques, la coordination intersectorielle, 
le développement régional, le présidentialisme de coalition, des groupes d'intérêt, les partis 
politiques. 
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RESUMEN 

 

Las políticas públicas son objeto de estudios académicos en diversas áreas de las Ciencias 

Humanas y Sociales, no sólo desde la óptica teórica, sino también desde el aspecto técnico 

que envuelve esas iniciativas gubernamentales. Sin embargo, todavía hay una carencia de 

estudios que incorporen la dimensión del ejercicio de la política y de sus interferencias en 

ese conjunto de acciones, reconociendo, incluso, la importancia de la arquitectura 

institucional diseñada por el modelo presidencialista brasileño en la implementación de esas 

políticas públicas. Ese sistema multipartidario y fragmentado, que se une en coaliciones 

para presentarse en los sufragios, llevan al poder conjuntos heterogéneos de partidos 

políticos, y, por lo tanto, de ideologías. De esa forma, los gabinetes ministeriales, más que 

auxiliar el proyecto de gobierno del presidente de la república, pasan a operar agendas 

particularizadas que poseen marcas partidarias e influencia de grupos de interés 

hegemónicos en los temas tratados por las agencias gubernamentales. Cuando esas 

agendas operan en las políticas sectoriales y especializadas, el nivel de atrito es 

aparentemente bajo. Sin embargo cuando eso ocurre en acciones de carácter intersectorial, 

a ejemplo del desarrollo regional, se evidencian trazos fuertes de competencia y competición 

entre agencias gubernamentales, que, en tesis, deberían operar de manera integrada. 

Aunque ese no sea un trazo específico del periodo que será estudiado – el gobierno del 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva -, fueron encontrados comportamientos similares en el 

gobierno del Presidente Fernando Henrique Cardoso, se percibe que la ampliación de la 

coalición gubernamental en nombre de la gobernabilidad viene interfiriendo cada vez más en 

el resultado de las políticas públicas intersectoriales, delante de esas múltiplas lógicas que 

se operan. Para entender como esos procesos ocurren, se ha elegido como foco del estudio 

el Programa de Desarrollo Integrado y Sostenible de Mesoregiones Diferenciadas – 

PROMESO, parte de la Política Nacional de Desarrollo Regional – PNDR. El programa 

establece interfaces con otras agencias gubernamentales y sus políticas públicas en un 

claro diseño intersectorial. La investigación ha buscado identificar y analizar las relaciones 

que se establecen entre las agencias gubernamentales y sus programas, con grupos de 

interés, sean partidos políticos u otros segmentos de la sociedad civil, evidenciando las 

lógicas de favorecimiento, poniendo en segundo plano la integración de las acciones en las 

políticas intersectoriales. Por tanto, además del debate teórico que incorpora categorías 

diversas de la ciencia política, de la administración pública, de las políticas públicas, de la 

geografía y de la economía, el estudio se ha basado en fuentes secundarias, utilizando 

bases de datos oficiales de agencias gubernamentales con la finalidad de obtener 

informaciones discutidas en el trabajo. El argumento aquí defendido busca evidenciar que la 

interferencia de la política partidaria es un aspecto nefasto para algunas políticas públicas. 

Por lo tanto, la investigación confirma que es tenue el carácter cooperativo en el ámbito de 

las agencias gubernamentales, muchas veces limitados a los documentos oficiales y que, en 

verdad, hay un trazo marcado de competición, sobre todo cuando se trata de políticas 

transversalizadas. 

 

Palabras-llave: Administración pública; políticas públicas; intersectorialidad; desarrollo 

regional; presidencialismo de coalición; grupos de interés; partidos políticos. 
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1. Situando o contexto da problemática 

 

Estudar uma política pública significa mergulhar num mar de informações, 

bem como ampliar a visão da realidade que está à nossa volta. É também a 

descoberta recorrente da complexidade que envolve as ações do Estado e os 

desdobramentos das suas relações com a sociedade. Logo, é sempre um fértil 

campo de análise e de revelações, muitas vezes surpreendentes, que trazem 

contribuições as quais enriquecem esta área de conhecimentos, sempre 

efervescente e inovadora. 

Muitas são as temáticas discutidas nos últimos anos, no que se refere à 

administração pública, tais como reforma do Estado, federalismo, descentralização, 

crise fiscal, governabilidade, governança, coordenação, fragmentação, 

intersetorialidade, horizontalidades e verticalidades, entre outras. Nesse sentido, 

vale refletir sobre uma dimensão que muitas vezes não é explicitada nos estudos: o 

caráter competitivo destas ações em face do modelo político vigente no país – o 

presidencialismo de coalizão. Portanto, não se associa a este ou aquele mandatário, 

mas ao tamanho do bloco de apoio que se forma para garantir governabilidade ao 

Presidente da República. 

O ponto de partida para desenvolver a discussão sobre a competição entre as 

diversas ações programáticas centra-se no desenho de alianças que, desde a 

retomada da democracia, tem conduzido, nas eleições nacionais, estaduais e 

municipais, um conjunto de partidos políticos ao poder através das coligações. 

Partidos se agregam em busca da composição com a finalidade máxima de 

eleger os cargos majoritários – no caso do Governo Federal, o presidente da 

República – e, assim, fazerem parte dos seus gabinetes ministeriais, ocupando o 

primeiro e segundo escalões dos postos dirigentes. Isto, inclusive, torna-se relevante 

nos arranjos políticos que viabilizam os programas de governo dos presidentes e 

lhes garante a governabilidade. 

Ressalte-se, no entanto, que os partidos, apesar de chegarem conjuntamente 

ao poder, possuem orientações ideológicas (quando as possuem) muito 

heterogêneas, bem como lógicas particulares de operação marcadas pelas suas 

relações e compromissos com os grupos de interesse e com porções do território 

nacional, que ocupam espaços diferentes nas suas agendas. 



20 

Trata-se de um aspecto importante no entendimento dessa relação complexa 

e contraditória entre “parceiros” em um governo, o qual na realidade se fragmenta 

por projetos partidários, regionais e setoriais, fragmentação que se reflete nas 

políticas públicas, as quais, ao contrário de se caracterizarem pela coordenação, 

passam a competir entre si.  

Tal fato é acentuado quando são tratados temas de maior complexidade e que 

agregam muitas agências governamentais e segmentos da sociedade civil, nas 

políticas denominadas de intersetoriais. São políticas que demandam ações de 

natureza diversificada vindas dos órgãos setoriais e de instâncias de diálogo 

diversas, além de envolverem uma gama de atores e grupos de interesses. 

Esse quadro sinaliza para uma compreensão mais profunda das políticas 

públicas, evitando-se o lugar-comum das análises que têm se centrado somente nas 

questões objetivas orientadoras de tais instrumentos de ação governamental. De 

fato, traz ao debate algo além das objetividades, resgatando aspectos subjetivos que 

influenciam todo o curso da política pública, tais como culturas organizacionais, 

conflitos e disputas. 

Tal complexidade de aspectos encontra na abordagem neoinstitucionalista um 

aporte teórico que viabiliza seu entendimento e, no caso do estudo ora proposto, 

contribui para a compreensão de todo o debate feito, desde o momento da decisão 

em incluir a política na agenda. Abrange, ademais, o espaço que esta política terá 

entre as prioridades de governo e, consequentemente, os recursos e capacidades 

que lhe serão disponibilizados, além de todos os desdobramentos na implementação 

e avaliação, pressupondo-se sempre uma arena em que se manifestam conflitos, 

relações de interesse e de poder, além de arranjos com objetivo de vencer disputas. 

Não se pode deixar de considerar que o prestígio de uma política é 

determinado pela decisão de incluí-la ou não na agenda de governo. Mais 

importante ainda, é saber que lugar lhe caberá na agenda, ou seja, que espaço 

político terá; que condições materiais e institucionais lhe serão oferecidas; quem são 

os grupos de interesse e o público-alvo da ação; a quem se vinculará; quem ganhará 

e o que ganhará, quem perderá e o que perderá. 

Todos esses componentes envolvem questões complexas, de ordem 

conjuntural, em dimensões que abrangem: a política pública de forma mais ampla; 

as questões sociais presentes no contexto; a estrutura econômica em escala 

macrogovernamental; a forma institucional e organizacional que dará sustento à 
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política; além do aspecto cultural, que se interconecta com todas as dimensões 

anteriores pela criação de uma ambiência na esfera do Estado e da sociedade. 

A história do Estado brasileiro é rica em exemplos que explicam esses fatores 

objetivos e subjetivos que envolvem uma política pública. Observe-se o espaço que 

a política de defesa nacional teve durante os regimes de exceção, ou mesmo a 

prioridade que foi conferida às políticas de infraestrutura durante os governos de 

Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, sem falar na importância das políticas 

fiscalistas e de retração de investimentos e enxugamento de gastos na década de 

1990, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. 

No caso específico do desenvolvimento regional, essa alternância foi 

observada nos últimos sessenta anos de forma muito acentuada. Sem fazer uma 

grande digressão histórica, é possível identificar marcas claras de seu espaço maior 

ou menor nas agendas governamentais. Estes altos e baixos da política de 

desenvolvimento regional podem ser verificados pela trajetória das 

superintendências de desenvolvimento regional – do Nordeste (SUDENE), da 

Amazônia (SUDAM) e do Centro-Oeste (SUDECO) –, que tiveram nas décadas de 

1960 e 1970 seu auge, e que já nos anos 1980 e 1990 sucumbiram a uma série de 

escândalos de corrupção. 

Portanto, entender políticas públicas passa também pela compreensão dos 

motivos que as levam a se incorporarem à agenda de governo em dados momentos 

e em certos contextos e, dessa maneira, adquirirem, ou não, visibilidade política e 

institucional, além de se identificar sua viabilização em face dos instrumentos de que 

podem lançar mão. Do mesmo modo, são conjunturas que as “retiram” das pautas 

governamentais e as tornam opacas, juntamente com as instituições responsáveis. 

As políticas de desenvolvimento regional são por natureza intersetoriais, pois 

abarcam ações diversas que necessitam de outras iniciativas especializadas. Como 

pensar em desenvolvimento regional sem estrutura de transportes ou mesmo sem 

políticas de educação e formação de mão de obra que tornem os indivíduos aptos às 

atividades produtivas, que em geral estão no centro das políticas regionais? 

Deve-se ressaltar que não são elas as únicas a possuírem tal característica. 

Há uma tendência mundial crescente de que as políticas públicas se pautem por 

essa orientação, embora, no Brasil, na prática, muitas delas ainda operem de forma 

setorializada. Atualmente existem políticas vinculadas a diferentes pastas que se 
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colocam com esse caráter horizontal, tais como as de reforma agrária, meio 

ambiente, desenvolvimento urbano e direitos humanos, entre outras. 

No caso do desenvolvimento regional, a intersetorialidade tem sido buscada a 

partir do recorte geográfico de determinadas áreas que são alvo de um conjunto de 

ações do Estado, e que em tese deveriam operar de forma concertada. 

Em geral, as políticas de desenvolvimento regional reportam a recuperação 

de espaços deprimidos economicamente. Sabe-se que esse processo se manifesta 

em diferentes dimensões, demandando, portanto, um variado conjunto de ações. 

Logo, tendem a se colocar como coordenadoras de outras políticas públicas 

operacionalizadas pelos chamados ministérios setoriais, que tratam de temas mais 

específicos. 

Embora concebidas como políticas de integração, o que teoricamente poderia 

lhes conferir visibilidade e um espaço privilegiado na agenda de governo, não é isto 

que comumente ocorre com as políticas de desenvolvimento regional no Brasil, 

sobretudo nos últimos anos.  

Muitas vezes os denominados ministérios setoriais e suas políticas 

apresentam maior prestígio e envergadura técnica e institucional do que as ações de 

desenvolvimento regional. Isto decorre da prioridade que tais políticas possuem na 

agenda de governo, dos seus resultados e da repercussão junto à mídia, bem como 

do atendimento aos grupos de interesse, que muitas vezes oferecem sustentação a 

tais políticas e aos mandatos de alguns dos seus dirigentes e, aqui, a dimensão 

política volta a ser relevante. 

Observando a estrutura do governo brasileiro, é possível encontrar três tipos 

de órgãos: o primeiro grupo englobaria aqueles que possuem estruturas mais 

robustas, com ascendência inclusive sobre todos os demais setores, a exemplo dos 

ministérios da Fazenda ou do Planejamento, denominados cabeças de sistemas, 

pois coordenam toda a parte de orçamentação, finanças e gestão, ou ministérios 

responsáveis por políticas públicas de maior visibilidade, como a educação e a 

saúde; em um segundo grupo estariam órgãos tecnicamente mais frágeis, porém 

com presença de unidades fortalecidas em face da visibilidade de suas ações, a 

exemplo do Ministério da Previdência, a quem se vincula o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) ou o Ministério das Cidades (MCid), que apresenta 

capilaridade e programas de maior visibilidade; há ainda um terceiro grupo de 

instituições de baixíssima visibilidade, as quais participam de forma acessória nas 



23 

políticas públicas mais amplas, mediante ações de importância secundária na 

agenda de governo, como a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial da Presidência da República (SEPPIR/PR) ou a Secretaria de Políticas para 

as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR). Isto pode facilitar, inclusive, o 

entendimento do espaço que suas iniciativas possuem na agenda do governo e do 

prestígio dos grupos políticos que estão à sua frente, bem como de sua 

permeabilidade às pressões externas.  

Portanto, essa hierarquização resulta em formas de operação peculiares aos 

ministérios setoriais, cuja atuação forja verdadeiras culturas organizacionais, 

nascidas de um conjunto de aspectos que vão desde a sua história até a importância 

de sua política, passando pela envergadura político-partidária de seus dirigentes, 

pela capacidade técnica do órgão, e pela relevância e visibilidade de suas ações 

para a sociedade. 

Em parte, essa lógica, sobretudo nas políticas menos institucionalizadas, 

depende de quem está no posto principal – o ministro. Em geral são ministros com 

diferentes orientações, pois pertencem a partidos políticos diversos e, 

consequentemente, operam com base em um conjunto de valores, visões, juízos, 

relações e articulações emanadas dos seus partidos e de grupos de interesses que 

gravitam em torno de sua pasta e de sua trajetória política. 

Conforme mencionado, isso reflete o sistema político brasileiro, baseado no 

presidencialismo de coalizão. Neste, o partido do presidente leva ao poder as 

alianças de sustentação, via distribuição de cargos estratégicos no Executivo 

federal. A distribuição de cargos se dá por toda a estrutura, dos postos mais altos 

àqueles de menor importância, ocupados por partidários, simpatizantes do governo 

e/ou pessoas que possuem relações com os “vencedores”. 

Embora existam diretrizes gerais emanadas do presidente da República 

através do seu programa de governo, os ministros, na verdade, são interlocutores de 

seus partidos dentro da estrutura do Estado. Desse modo, conduzem suas pastas e 

as políticas públicas que lhes são delegadas com uma orientação geral, mas com 

permeabilidade às forças das legendas partidárias e dos seus grupos de apoio. Os 

partidos mais importantes nessa sustentação do presidente, seja nas casas 

legislativas, seja nos cargos eletivos dos poderes Executivos estadual e municipal 

mais relevantes, tendem a participar do Governo Federal com um maior número de 

ministros ocupando pastas de maior visibilidade. 
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Ademais, pode-se dizer que alguns temas possuem maior complexidade nas 

suas demandas e, portanto, agregam um conjunto mais amplo de grupos de 

interesse e de formas de resposta das políticas públicas, a exemplo da saúde, da 

educação ou do comércio exterior, o que acaba reforçando, na agenda de governo, 

a importância de algumas ações setoriais em detrimento de outras. 

Verifica-se assim, que as políticas especializadas muitas vezes adquirem 

maior visibilidade do que as políticas intersetoriais e se incorporam à agenda 

governamental por um conjunto de fatores que, em geral, decorrem da premência do 

tema e da força dos grupos que as colocam entre as prioridades do governo. 

Essa ambiência acaba por conferir mais expressão à política pública e aos 

órgãos que a conduzem, bem como aos titulares destas instituições. Nos últimos 

anos, vários exemplos podem ser dados, sendo o melhor deles o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), conduzido pela ex-ministra da Casa Civil, hoje 

presidenta, Dilma Rousseff. Outro exemplo foi o presidente Fernando Henrique 

Cardoso, que desempenhara papel de ministro da Fazenda no momento de 

implantação do Plano Real, marco do início da estabilização macroeconômica 

brasileira. 

No entanto, a visibilidade de algumas dessas políticas decorre dos 

dispositivos legais e/ou constitucionais que obrigam a União a transferir recursos e 

assim fomentar ações contidas no Programa de Alimentação Escolar,1 Programa 

Bolsa Família,2 Programa DST/AIDS,3 FUNDEB4 e Programa do Transporte 

Escolar,5 entre outros. Isto não ocorre com as políticas de desenvolvimento regional 

que se financiam via fundos6 ou convênios, sem caráter de obrigatoriedade. 

O quadro se reflete nas relações horizontais e verticais dos ministérios e, 

consequentemente, nas suas políticas. Determina, inclusive, sua robustez 

institucional, retratada nos processos rotineiros que lhes viabilizam as ações e na 

capacidade técnica representada pelas suas burocracias. São fatores que podem 

levar a uma competição interinstitucional que se reflete, seja no processo 

orçamentário, pela disputa por recursos, sobretudo para financiamento de iniciativas, 

                                                           
1
 Medida Provisória n° 2.178-36, de 24/08/2001.  

2
 Lei n° 10.836, de 09/01/2004. 

3
 Lei n° 9.313, de 13/11/1996.  

4
 Emenda Constitucional n° 53, de 09/12/2006. 

5
 Lei n° 10.880, de 09/06/2004. 

6
 Existem Fundos de Desenvolvimento Regional e Fundos Constitucionais para as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-oeste. 
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seja na ação direta ou na gestão, assim como na legitimação das ações 

(participação e apoio) pelos grupos de interesse. 

Há, ainda, um componente difícil de ser superado quando se fala de políticas 

intersetoriais: o apoio interno e a convivência com as resistências, inter e 

intraorganizacionais, muitas vezes manifestadas de forma sectária. No caso 

especifico do desenvolvimento regional, a baixa capacidade de coordenação 

governamental horizontalizada é agravada pelo fato de que cada uma das 

instituições que tratam do tema tende a ver os processos e resultados com “seus 

olhos” e “desconhecer” o que as outras fazem. 

Parte desse sectarismo origina-se no prestígio emprestado às políticas de 

desenvolvimento regional nas décadas de 1960 e 1970, com o surgimento do 

conjunto de instituições que aqui será denominado de Subsistema de Planejamento 

Regional,7 quando havia disponibilização de capacidades técnicas e recursos em 

consideráveis montantes. Para conferir tal informação basta resgatar a história da 

SUDENE na sua origem e analisar sua proximidade com o posto mais alto da 

República, e examinar a envergadura técnica dos seus profissionais e o espaço que 

a política de desenvolvimento regional para o Nordeste possuía na agenda 

governamental. 

No entanto, nas décadas de 1980 e 1990 esse subsistema se enfraqueceu e 

as políticas de desenvolvimento regional desapareceram das agendas e do debate 

na sociedade. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, as ações se 

reduziram a um “portfólio” de projetos que implantaram a cultura de competitividade 

entre várias sub-regiões do país, tratadas na ocasião como a Política dos Eixos de 

Desenvolvimento. 

Na década passada, o discurso do desenvolvimento regional volta à agenda 

governamental e se expressa no programa de governo do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, bem como nos dois planos plurianuais (PPAs) que nortearam sua 

gestão. Esta decisão teve desdobramentos com a nomeação pelo presidente, no 

seu primeiro mandato, da professora Tânia Bacelar de Araújo, da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), para o cargo de Secretária Nacional de Políticas de 

                                                           
7
 O Ministério do Planejamento é órgão central do Sistema de Planejamento, que inclui órgãos e 

unidades que tratam da temática. No entanto, como o planejamento regional possui um recorte 
espacial e não setorial, denominaremos as Superintendências (SUDENE, SUDAM, SUDECO, 
SUDESUL, SUFRAMA) e órgãos de desenvolvimento regional (CODEVASF, CODEBAR, BNB, 
BASA, BNDES) de Subsistema de Planejamento Regional. 
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Desenvolvimento Regional, vinculada ao então ministro Ciro Gomes, do Ministério 

da Integração Nacional. 

A trajetória da Secretaria, que atendia às orientações da Presidência da 

República, oferecia credenciais para a construção de uma política de 

desenvolvimento regional mais robusta e alinhada com os megaobjetivos 

preconizados no PPA 2004-2007. Foi constituído um grupo de trabalho que se 

debruçou sobre um conjunto de tarefas com a finalidade de reconstruir o sistema de 

planejamento e desenvolvimento regional, bem como colocar de pé uma política 

nacional que tratasse da questão. 

No entanto, quando se observam alguns aspectos – como as resistências dos 

grupos de interesse externos e internos, das forças políticas mais conservadoras, 

das burocracias que se mostravam sectárias em relação à proposta, entre outros 

tantos obstáculos –, o caminho trilhado parece não ter sido fácil, o que levou Tânia 

Bacelar a deixar o governo Lula, passado pouco mais de um ano de seu início. 

Assim, a política que pretendia ser de Estado, e deveria ser objeto de ampla 

consulta à sociedade brasileira, sendo debatida e aprovada pelo Congresso 

Nacional, foi reduzida a uma política de governo e, por que não dizer, de Ministério, 

portanto, setorial, se institucionalizando através do Decreto no 6.047, de 22 de 

fevereiro de 2007. 

O instrumento legal que a instituiu prevê os objetivos, as estratégias, as 

escalas de atuação, as áreas prioritárias; detalha os instrumentos e a distribuição de 

competências; e estabelece formas de avaliação e monitoramento, identificando 

ainda os programas que se subordinariam à política. Uma característica que une 

todos os elementos é a base territorial orientada para a integração com outras 

políticas e programas do governo nas denominadas regiões prioritárias. 

Nesse sentido, a opção do presente estudo recaiu sobre um desses 

programas – o Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-

Regionais (PROMESO) –, pelo seu alcance no território nacional, atingindo todas as 

macrorregiões do país8, bem como pela multiplicidade de ações previstas que se 

relacionam com outros ministérios, demais entes federados e sociedade. Trata-se, 

portanto, de uma intersetorialidade horizontal e vertical, o que lhe confere 

                                                           
8
 Em face dessa ação nacional, foi necessário optar por uma das areas, o que levou o estudo a se 

debruçar sobre a Mesorregião da Chapada do Araripe, localizada nos estados do Ceará, Pernambuco 

e Piaui, conforme será detalhado oportunamente. 
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credenciais para a proposta aqui discutida: o caráter de cooperação e os indícios de 

competição entre as diferentes ações programáticas no âmbito do Governo Federal. 

Analisar um programa intersetorial pautado por dispositivos legais e de 

planejamento, que se orientam para a gestão partilhada de ações e para a 

articulação institucional no território, pode ser o caminho para debater as relações 

cooperativas e competitivas existentes entre as diferentes agências do Governo 

Federal que se tocam nas iniciativas voltadas para o desenvolvimento regional. 

Entender como esses programas se tangenciam nos seus conteúdos, mas se 

tornam disjuntos na sua operacionalização, é importante não só para compreender a 

desarticulação das políticas de desenvolvimento regional, mas também de outras 

políticas de cunho intersetorial. 

A opção sinaliza para um objeto de investigação que pode trazer evidências a 

essa dualidade existente entre a cooperação, teoricamente tão desejada, e a 

competição, que de fato se manifesta quando entram em cena as complexas 

relações de poder político. Estas relações se refletem nas disputas entre instituições 

do governo e seus programas, alimentadas pelos interesses de segmentos 

específicos da sociedade, e vão se entrecruzar nas políticas transversais, a exemplo 

das ações de desenvolvimento regional. 

Em face do exposto, pretende-se responder ao seguinte problema no decorrer 

da pesquisa: Em que medida o PROMESO, um programa intersetorial de 

desenvolvimento regional, tem sido afetado por ações setoriais do governo central, 

revelando-se um caráter de cooperação ou competição entre agências federais, no 

contexto do presidencialismo de coalisão brasileiro. Essa questão de partida 

encaminha outras indagações que permitem o desdobramento da análise: 

 Quais programas setoriais implementados por agências do Governo 

Federal brasileiro possuem ações com interfaces com o PROMESO, do 

Ministério da Integração Nacional (MI)? 

 Entre os programas de diferentes agências governamentais federais, 

quais são as ações de cooperação em interface com o PROMESO? 

 De que modo se expressam traços de competição nas ações que 

possuem interfaces entre os programas setoriais de diferentes agências 

governamentais com as ações desenvolvidas pelo PROMESO? 
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 A quais partidos políticos se ligam o ministro da Integração Nacional e 

os demais ministros que em suas pastas possuem ações setoriais 

desenvolvidas em articulação com o PROMESO? 

 De que forma a arquitetura política da distribuição de governadores 

entre partidos de oposição ou situação sinaliza para tratamentos 

diferenciados por parte das agências federais que possuem interface com o 

PROMESO, revelando lógicas setoriais e partidárias? 

 Considerando a filiação partidária dos ministros e dos dirigentes das 

agências implementadoras das políticas setoriais dos ministérios, assim 

como do ministro da Integração Nacional e dos dirigentes das políticas 

regionais do PROMESO, predominam relações de cooperação ou relações 

de competição, quando têm a mesma filiação partidária ou filiação partidária 

diferente? 

 Que aspectos técnicos e políticos se mostram mais relevantes nessas 

relações de cooperação ou de competição entre as agências 

governamentais consideradas na pesquisa? 

As questões acima constroem a problemática que se pretende investigar e se 

traduzirão nos objetivos orientadores da pesquisa. De forma mais ampla o estudo 

deseja analisar como a participação de dirigentes públicos vinculados a diferentes 

partidos políticos, nos gabinetes ministeriais, resulta em relações de cooperação 

e/ou competição, na interface de ações de programas setoriais de diversas agências 

governamentais com programas de desenvolvimento regional implementados pelo 

Ministério da Integração Nacional, tomando como foco analítico o PROMESO. 

Percebe-se, todavia, que o alcance do objetivo geral só será possível com 

algumas respostas dadas pelos objetivos específicos, os quais se desdobram em: 

 Levantar quais programas setoriais implementados por agências do 

Governo Federal brasileiro possuem interfaces com a atuação do 

PROMESO, um programa de desenvolvimento regional do Ministério da 

Integração Nacional, de caráter coordenativo. 

 Relacionar quais as iniciativas dos programas setoriais de diferentes 

agências governamentais que possuem interface com as ações 

desenvolvidas pelo PROMESO. 
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 Identificar sinais de competição entre programas setoriais de diferentes 

agências federais que possuem ações desenvolvidas em interface com o 

PROMESO. 

 Sistematizar a arquitetura política, indicando a vinculação partidária de 

governadores e ministros que possuem em suas respectivas agências 

iniciativas em interfaces com as ações desenvolvidas pelo PROMESO. 

 Demonstrar como essa distribuição dos cargos majoritários e dos 

gabinetes ministeriais evidencia lógicas setoriais e partidárias, considerando 

aquelas ações governamentais e agências que possuem interface com o 

PROMESO. 

 Verificar se nas iniciativas e agências que possuem interface com o 

PROMESO predomina o caráter de cooperação ou de competição, em face 

da mesma filiação partidária ou de filiações partidárias diferentes.  

 E evidenciar que aspectos técnicos e políticos se mostram mais 

relevantes nessas relações de cooperação ou de competição entre as 

agências públicas consideradas na pesquisa. 

 
A motivação para desenvolver uma investigação científica sobre o 

desenvolvimento regional, promovendo um recorte para entender os efeitos político-

partidários sobre tais ações, decorre, em primeiro lugar, da compreensão de que o 

tema envolve uma complexidade considerável de relações e de pontos ainda 

obscuros, seja no seu entendimento, seja na operacionalização das políticas 

públicas que enfrentam o problema. Isto fica evidenciado pela multiplicidade de 

órgãos federais que citam nas suas políticas o desenvolvimento regional como um 

fim. Além, é claro, de ser fundamental para toda a sociedade brasileira, 

principalmente para aqueles que habitam as áreas marcadas pelas heranças 

históricas das desigualdades. 

Em segundo lugar, o despertar para a importância do tema ocorreu durante a 

trajetória acadêmica do pesquisador, uma vez que a questão regional sempre esteve 

presente nos conteúdos da geografia, sobretudo nas universidades do Nordeste, o 

que foi uma razão determinante para que o estudo fosse desenvolvido. Em terceiro 

lugar, a atuação profissional do pesquisador também foi marcada pela aproximação 

com a questão do desenvolvimento regional, matizada pela participação na 

formulação, implementação, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para o 
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tema, ao longo dos últimos anos (2003-2010), o que, consequentemente, promoveu 

seu convívio com especialistas no assunto. 

Além dessas razões de cunho pessoal, é importante destacar outras questões 

mais teóricas e conjunturais que envolvem o desenvolvimento regional no país, suas 

políticas e toda a complexidade em torno do tema, como algo instigante para 

justificar a escolha do objeto de estudo. 

Primeiramente, deve-se destacar que no Brasil as ações de desenvolvimento 

regional se propuseram a contemplar escalas de planejamento diferentes e 

privilegiar setores diversos, com atores e agentes com distintos interesses, 

colocando-os nas arenas das políticas públicas. Portanto, foram vistas, 

historicamente, como um instrumento que, ao ser implementado, viabilizaria a 

integração de ações de diversos setores do governo na busca pela solução das 

desigualdades inter-regionais. 

Isso, de certa maneira, pretendia comunicar para a sociedade uma maior 

eficiência do Estado na busca por restabelecer o equilíbrio esgarçado do tecido 

socioeconômico nacional, que se manifesta até os dias de hoje nas desigualdades 

regionais, e assegurar que esse esforço se daria através da horizontalidade na 

gestão de políticas públicas, apontando para uma atuação mais coordenada e 

organizada na tentativa de responder mais eficientemente às demandas sociais.  

Conforme mencionado, a história recente do Brasil mostrou o contrário. De 

fato, a dinâmica social e econômica do país acabou por acentuar os processos de 

desigualdades inter e intrarregionais, e o Estado se mostrou incapaz de enfrentar 

tais problemas de forma integrada, passando a fazê-lo por meio de políticas públicas 

de caráter mais específico – as denominadas políticas setoriais, autonomizadas nas 

regiões. 

Essa incapacidade de coordenação se refletiu no subsistema de 

planejamento regional, o que levou as instituições responsáveis pelas políticas de 

desenvolvimento regional a serem questionadas sobre sua capacidade de integrar 

ações e combater as desigualdades entre as regiões. Em meados da década de 

1980 a SUDENE e a SUDAM encontraram dificuldades de se manterem como 

protagonistas dos processos de desenvolvimento e, nos anos subsequentes, se 

enfraqueceram substancialmente, sendo extintas em 2001. O cenário se 

complementava por aspectos que sublinhavam a baixa capacidade dessas 

instituições em mobilizar forças em torno das políticas de desenvolvimento regional e 
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suas diretrizes. Esse é um momento em que o tema desaparece da agenda do 

governo e do debate na sociedade. 

O contexto sinalizava para uma nova abordagem do problema da 

desigualdade regional, que começava a ser tratado de forma pontual por políticas 

especializadas, as quais acabaram adquirindo maior visibilidade em virtude de os 

seus resultados se mostrarem mais expressivos e eficazes, embora nem sempre 

fossem políticas regionais explícitas. 

O debate encaminha questões centrais para o presente estudo: a primeira 

delas é o fato de se reconhecer que o Estado brasileiro tem sido fortemente 

influenciado, na formação de sua agenda de políticas públicas, pelos grupos de 

poder (políticos, econômicos e sociais) que possuem maior espaço nas decisões e, 

consequentemente, no atendimento de suas demandas. 

Um segundo ponto é a histórica cultura das disputas entre instituições, as 

quais são forjadas a partir da divisão do poder entre os vários partidos que 

sustentam o governo. Isto se reforça quando são tratados temas de grade alcance 

que conferem visibilidade no cenário político e na sociedade, sendo, portanto, 

capazes de garantir posições privilegiadas a quem deles se ocupa. 

Um terceiro ponto revela as relações de competição entre instituições que 

resultam na redefinição da arena das políticas públicas, pelo seu caráter dinâmico, a 

partir do deslocamento dos grupos de interesse para espaços de poder 

especializados, que tratam de forma vertical suas demandas. 

Assim, as políticas de desenvolvimento regional se esvaziam exatamente por 

esse fenômeno que tem se verificado nos últimos anos, uma vez que suas arenas 

são bastante amplas e o atendimento às demandas específicas é cada vez mais 

difícil em um espaço institucional tão heterogêneo. 

É inegável que as políticas públicas, dependendo do que tratem, podem ser 

objeto de maior consenso e, assim, se revelarem menos conflituosas. Evidente que 

nem sempre é possível esta pacificação de interesses, mas, ao se decidir pelo 

desenho de uma política pública se busca ao menos, em tese, uma superação das 

divergências, o que tem sido bastante dificultado, em função dos pontos elencados 

anteriormente. 

Ainda sobre esse aspecto é relevante destacar que o arcabouço legal que 

trata do desenvolvimento regional no Brasil, em tempos recentes, carece de uma 

coesão nas suas orientações e na sua estruturação, seja nos programas que se 



32 

desdobram a partir da temática, seja ainda nas instituições que tratam diretamente 

dela. Estes são fatores que afastam possíveis apoiadores da política, os quais 

acabam migrando para as arenas das ações setoriais.  

O panorama da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) 

aponta para algumas questões e, por que não dizer, problemas. Trata-se de uma 

política bem fundamentada tecnicamente, mas que não encontrou acolhida no 

ambiente político, sobretudo no Congresso Nacional. O melhor indicativo disto é o 

fato de ter sido instituída por Decreto e não por Lei, o que a tornaria mais próxima de 

uma política de Estado,9 conferindo-lhe maior segurança jurídica e institucional, 

evitando a fragilidade que hoje se observa. 

Um segundo aspecto relaciona-se aos seus instrumentos, sobretudo os 

programáticos, e aqui se inclui o objeto de investigação deste estudo – o PROMESO 

–, que já se encontravam desenhados antes de sua institucionalização. Isto denota 

uma lógica subvertida, na qual a política se fez a partir de ações já existentes e não 

se mostra capaz de trazer inovações programáticas.  

Um terceiro aspecto está na forma de gestão da política, que prevê a 

integração, cooperação e horizontalidade, utilizando como instrumento do diálogo a 

Câmara de Políticas de Integração e Desenvolvimento Regional, a qual também já 

preexistia, pois data de 2003. É reforçado o entendimento de que a política de fato 

não norteou nada de novo, pois sua função foi tentar sistematizar, sob um diploma 

legal, aquilo que estava desarticulado. A Câmara, na verdade, se constituiu em um 

instrumento esvaziado de função, dada sua falta de prestígio, que denota mais uma 

vez o contexto de competição existente entre as instituições que tratam de políticas 

públicas com rebatimento no desenvolvimento regional. 

Os aspectos apontados dialogam com a pesquisa proposta, considerando-se 

que, no momento, o PROMESO, objeto de exame, se constitui no maior e mais 

importante programa no contexto da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

e, portanto, sinaliza com a possibilidade de aprofundamento na análise a partir das 

questões levantadas, encaminhando outros pontos que podem servir de crítica para 

futuras pesquisas que tratem do tema, ou mesmo de subsídio a políticas e/ou 

programas de caráter intersetorial. 

                                                           
9
 Entende-se que há maior eficácia e efetividade entre os instrumentos legais que passam pelo 

Congresso Nacional, ou que surgem de iniciativas do Presidente da República e não dos ministérios. 
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Portanto, a relevância do presente estudo consiste na discussão dos 

instrumentos formais que sinalizam para a cooperação nas políticas públicas, aqui 

enfatizando o desenvolvimento regional, e dos aspectos que, muitas vezes, fogem 

às análises quando se toma a realidade dos acontecimentos, denotando um caráter 

competitivo entre os programas e agências governamentais. 

A pesquisa procurou trazer para o debate esse instigante e delicado tema que 

expressa, nas políticas públicas, a complexidade do modelo presidencialista de 

coalizão, em que há uma crescente competição entre os partidos da base de apoio 

ao governo, tomando por base os programas setoriais e suas interfaces com as 

ações do PROMESO. 

A tese apresenta uma estrutura em partes que, longe de seccionar sua lógica, 

pretende torná-la mais agradável ao leitor, a qual se compartimenta na sequência: 

 Parte I – Trata-se da contextualização, na qual é apresentada a 

problematização do tema, as razões que justificam o estudo, bem como os 

objetivos da pesquisa e as questões que lhe deram origem. 

 Parte II – Resgata as principais categorias de análise utilizadas na pesquisa, 

sinalizando para as opções teóricas do autor, e situa historicamente o tema, 

procurando amalgamar aquelas categorias no contexto do problema e do 

objeto de estudo. 

 Parte III – Mostra o detalhamento metodológico do estudo, explicitando os 

procedimentos utilizados, identificando as fontes de informações e elencando 

as dimensões, assim como caracterizando o PROMESO, que se constitui no 

ponto de partida para as análises. 

 Parte IV – Apresenta e discute os resultados da pesquisa, analisando e 

identificando sinais do caráter cooperativo/competitivo existente entre os 

programas e agências governamentais que se entrecruzam no âmbito do 

PROMESO. 

 Parte V – Constitui a conclusão. Traz as apreciações finais do estudo e 

pontua alguns aspectos a serem pensados como forma de atenuar os efeitos 

perversos do problema da fragmentação e da falta de coordenação nos 

programas intersetoriais, na esfera do Governo Federal. 
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2 – Conjecturas e posicionamentos teóricos do estudo 
 

Em geral os debates sobre políticas públicas têm se preocupado mais com os 

impactos – principalmente seus resultados –, as exceções ficam por conta de 

algumas questões que, na atualidade, se colocam como fundamentais, e dominam o 

debate tais como, conflitos, relações de poder, coordenação, fragmentação, atuação 

em rede, intersetorialidade nas ações governamentais, entre outros que serão 

tratados aqui na sequencia do texto. 

As discussões estão, predominantemente, mais centradas em alguns 

momentos dos processos de implementação, orientando-se pelo debate sobre a 

eficiência, eficácia e efetividade, e pouco se preocupam com aspectos subjetivos e 

complexos que se refletem em todas as fases. Neste sentido, é importante iniciar 

com um breve comentário de Celina de Souza, que permite entender a 

complexidade daquilo que o presente estudo se propõe a discutir: 

política pública é um campo holístico, isto é, uma área que abrange diversas 

unidades em totalidades organizadas, com duas implicações. A primeira, é que a 

área torna-se território de várias disciplinas, teorias e modelos analíticos (...) a 

segunda é que o caráter holístico da área comporta vários “olhares” sem que esta 

multiplicidade de perspectivas comprometa a sua coerência teórica e metodológica 

(SOUZA, 2003, p. 14). 

 

Ressalte-se que os dois pontos destacados pela autora revelam a amplitude e 

diversidade de conceitos e temas possíveis de serem tratados no campo teórico das 

políticas públicas, bem como de matizes nas análises desenvolvidas. 

No presente estudo as duas implicações se interconectam, uma vez que a 

pesquisa permitiu uma aproximação entre políticas públicas e categorias analíticas 

de outras áreas do conhecimento. Estas conexões também possibilitam uma 

construção teórico-metodológica cimentada em estudos já realizados, mas procura 

dar um passo adiante na análise da política pública sob a ótica da interferência da 

política partidária. 

Essa diversidade de assuntos correlatos vai, inclusive, se refletir naquilo que 

Celina de Souza comenta sobre a existência de “um” conceito único de políticas 

públicas: “não existe uma única, nem melhor, definição para o que seja” (SOUZA, 

2003, p.5). Tal ponto reforça a importância de se compreender a pluralidade de 

conceitos e de visões possíveis nos estudos de políticas públicas. 
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É isso que o debate a seguir pretende fazer, ao elencar as opções teórico-

metodológicas que vão nortear este estudo e situar o leitor naquilo que assume 

como fundamentos ao seu desenvolvimento. Apesar das muitas definições de suas 

categorias analíticas, é possível fazer escolhas daquelas que se mostram 

adequadas ao tratamento do objeto da pesquisa. 

Ainda no que se refere ao entendimento das políticas públicas, destaque-se 

sua dinâmica expressa nas palavras de Enrique Saravia que as conceitua como: 

um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a 

introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. Decisões 

condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas 

provocam no tecido social, bem como pelos valores, ideias e visões dos que 

adotam ou influem na decisão. É possível considerá-las como estratégias que 

apontam para diversos fins, todos eles, de alguma forma, desejados pelos 

diversos grupos que participam do processo decisório. (2007, p. 28) 

 

Nas palavras do autor se observa a relevância dos grupos de interesse no 

processo decisório que envolve as políticas públicas, o que permite fazer uma 

primeira inferência sobre a existência apenas do caráter puramente técnico de uma 

ação de governo. 

A incorporação desses grupos denota o caráter conflitivo, que é inerente a 

sociedades complexas, e impõe a necessidade de o Estado, por meio de suas 

políticas públicas, agir no sentido de promover a convergência de interesses e 

buscar consensos nas ações que envolvem diferentes atores sociais. 

Isso é, em teoria, o que deveria ocorrer. Entretanto, a realidade evidencia o 

acirramento de disputas por recursos e poder, e todo debate que orienta o presente 

estudo encaminha-se no sentido de mostrar os efeitos dessa arena conflituosa e da 

dificuldade de se estabelecer consensos em torno de determinadas políticas 

públicas. 

Portanto, ao compreender uma política pública como um fluxo continuado de 

decisões, Enrique Saravia aponta o caráter dinâmico que envolve tais ações. E dá 

um importante passo para mostrar essa relação de interdependência de diversos 

aspectos, sejam eles objetivos ou subjetivos, individuais ou coletivos, expressos ou 

ocultos, que perpassam as políticas públicas em todos os seus momentos. 

Isso permite inclusive perceber que dentro da dinâmica que envolve as 

políticas públicas pode haver alternância nos seus espaços, tanto nas agendas 
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governamentais quanto na sociedade, podendo algumas delas não se mostrarem 

adequadas a determinadas conjunturas. 

Celina de Souza aponta outras importantes contribuições de autores como 

Lawrence Mead, Guy Peters, Laurence Lynn, Thomas Dye, Harold Laswell para o 

campo teórico das políticas públicas, e a partir de um exercício de síntese procura se 

posicionar no debate, apontando que “do ponto de vista teórico-conceitual, as 

políticas públicas em geral (...) são campos multidisciplinares, e seu foco está nas 

explicações sobre a natureza da política pública e seus processos” (SOUZA, 2003, 

p. 6). A contribuição da autora possibilita a compreensão de que, na prática, as 

políticas públicas podem ser muito diferentes entre si, considerando todo o contexto 

em que estão inseridas. 

Entre os autores mencionados por Celina de Souza há uma série de 

divergências conceituais, mas nem por isso se pode falar de inconsistências. Na 

verdade, são contribuições que se prestam a ratificar a diversidade de abordagens e 

de objetos observáveis no campo das políticas públicas. Portanto, possibilitam 

utilizações mais complexas que podem ser tributárias para encaminhamento do 

estudo aqui proposto acerca da influência político-partidária e dos efeitos da 

competição entre legendas nas políticas públicas de caráter intersetorial. 

Prosseguindo com a discussão sobre os fundamentos das políticas públicas, 

as palavras de Thomas Dye adquirem relevo, quando este autor afirma: 

Estritamente falando, a política não se torna uma política pública até ser adotada, 

implementada e executada por alguma instituição governamental. As instituições 

governamentais conferem três características distintas à política pública. Primeiro, 

o governo empresta legitimidade às políticas. As políticas governamentais são 

geralmente consideradas como obrigações legais que comandam a lealdade dos 

cidadãos (...) Em segundo lugar, as políticas governamentais envolvem 

universalidades. Só políticas governamentais se estendem a todas as pessoas 

numa sociedade. Por fim, o governo monopoliza a coerção legítima na sociedade, 

para impor suas políticas. Essa capacidade do governo de comandar a lealdade 

de todos os seus cidadãos, de decretar políticas que governam toda a sociedade e 

de monopolizar o uso legítimo da força estimularia os indivíduos e grupos a 

trabalhar pela promulgação de suas preferências numa política (DYE, 2002, p. 12). 

 

Daquilo que o autor pontua, é possível entender o passo inicial para 

caracterizar uma política pública, qual seja: a decisão de incorporá-la, em todas as 

suas fases, por alguma ou diversas agências governamentais, e naturalmente isto 
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está relacionado a questões de formação de agenda em que tomam parte os 

decisores e os segmentos que interferem nessa política ou nela possuem interesse. 

Quando Thomas Dye discute características das políticas públicas, evidencia 

modos de o Estado operar tais ações, que podem se dar pela legitimidade auferida 

em face do reconhecimento do problema e da reação, na forma da política; pode 

ainda se manifestar na assunção do seu caráter público para atingir segmentos da 

sociedade; ou pode se expressar pela imposição, através de instrumentos diversos 

que viabilizam tal ação, diminuindo ao mínimo o seu risco. E ao agir com seus 

instrumentos, o Estado atrai segmentos da sociedade que lhe emprestam apoio e 

legitimidade nas suas políticas públicas. 

A discussão sobre aspectos que caracterizam uma política pública é extensa 

e, como já destacado, apresenta algumas variações. Outra contribuição importante é 

a de Jean-Claude Thoening, que a concebe como: 

um conjunto de medidas concretas; decisões ou formas de alocação de recursos; 

ela esteja inserida em um ”quadro geral de ação”; tenha um público-alvo (ou vários 

públicos); apresente definição obrigatória de metas ou objetivos a serem atingidos, 

definidos em função de normas e de valores (THOENING, 1985, p. 7). 

 

A contribuição do autor esclarece pontos importantes para compreensão de 

uma política pública em todas as suas fases. Particularmente, lança luzes sobre o 

estudo aqui proposto, que, no seu sequenciamento, investigará as interfaces entre 

diversos programas do Governo Federal os quais, teoricamente, deveriam realizar o 

diálogo entre as iniciativas programáticas setoriais e aquelas vinculadas à PNDR, 

havendo coincidência de suas ações nas áreas geográficas consideradas prioritárias 

para a esta política. 

Parte daquilo que se deseja investigar pode encontrar respostas se for 

observada a duplicidade de esforços, capacidades e recursos despendidos, bem 

como se for constatada a concorrência ou mesmo o conflito entre as várias agências 

e programas que dialogam com a PNDR, tomando por base a contribuição de Jean-

Claude Thoening. 

Os conceitos aqui apresentados traduzem as opções que embasam as 

categorias analíticas da pesquisa, uma vez que a política de desenvolvimento 

regional no Brasil, nos últimos anos, vem se ajustando a cenários mais amplos, tanto 

do ponto de vista econômico quanto social e político. Portanto, entendê-las à luz de 

um único modelo de análise seria um equívoco, pois lhes daria um tratamento 
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isolado, desconsiderando toda a complexidade do ambiente político institucional na 

qual se inserem tais ações. 

Outra questão relevante no entendimento das políticas públicas de 

desenvolvimento regional resulta do fato de os seus programas, de forma geral, se 

apresentarem como instrumentos coordenativos dos demais programas, vinculados 

às políticas setoriais e, portanto, precisarem ser compreendidos à luz da 

intersetorialidade, conforme será discutido mais à frente. 

Neste sentido é importante compreender que o desenho da política pública é 

uma sequência originada a partir da decisão de incluí-la na agenda de governo e 

passa pela fase de sua concepção com todos os desdobramentos. Logo, seu caráter 

transversal e/ou intersetorial já pode ser observado no seu traçado inicial e nas suas 

estratégias, e também pode surgir na fase da implementação, como consequência 

da constatação de sua ineficiência, se operada isoladamente. 

Na origem, o desenho matricial ou isolado pode ser um equívoco oriundo do 

campo empírico, no qual os problemas ou questões são visualizados de forma 

parcial ou sem se considerar o tamanho de sua complexidade. Portanto, todo o 

esforço possível para alcançar a magnitude da questão a ser enfrentada deve ser 

parte da sistematização da política pública no sentido de torná-la mais eficiente 

naquilo que deseja atacar. 

Vencida essa primeira etapa, o desenho deve encaminhar as estratégias, as 

quais são orientadas por objetivos previamente traçados, uma vez que os problemas 

já se encontram racionalizados pelos aportes teóricos e pelos dados e informações 

de ordem técnica. 

A etapa subsequente do desenho remete ao processo de planejamento, que 

pode ser detalhado por balizamentos legais, de natureza diferenciada, resultando 

algumas vezes em documentos orientadores que são formalizados através de 

planos, ou da criação de funções programáticas, além da previsão de instrumentos 

de avaliação. Ressalte-se que esta sequência não é padronizada, considerando-se 

que podem existir variações, de acordo com o problema que a política pública terá 

de enfrentar. 

O desenho também deve estabelecer formas de operacionalização e 

esclarecer quais são os instrumentos de implementação, sobretudo no seu 

financiamento e na sua gestão. Isto passa por dispositivos que podem já estabelecer 

seu caráter cooperativo e intersetorial, expresso nos documentos de referência e nos 
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marcos legais,10 o que pode ocorrer concomitantemente com o processo de 

planejamento. 

Essas estratégias de integração se desdobram em instrumentos de 

enfrentamento mais objetivos, de caráter técnico-operacional, seja na distribuição de 

funções, seja nas competências e capacidades entre as instituições que tomarão 

parte na política. 

Em face do exposto, concorda-se com a crítica feita por Jonh Kingdon (2007) 

ao analisar as políticas públicas na perspectiva descritiva do processo, tomando-as 

de uma forma sequencial e ordenada, como se as possibilidades fossem 

cuidadosamente discutidas em busca dos objetivos da política pública, quando na 

realidade todas as fases são complexas e conflituosas. 

Conforme ressaltado, a literatura que trata do tema é extensa e apresenta 

vários modelos11 que contribuem para a compreensão das políticas públicas em 

seus diversos estágios12 e, portanto, permite combinações no sentido de 

compreender situações que muitas vezes escapam a um único modelo conceitual. 

Quando associada ao tema do desenvolvimento regional, essa multiplicidade 

de modelos analíticos pode ser verificada em face de sua evolução se dar imersa em 

conjunturas que permitem vê-las na perspectiva dos diferentes modelos. 

Disso depreende-se que, em alguns momentos, o modelo incremental 

aparentou ser a opção preferencial do Estado brasileiro, uma vez que se adotou 

uma postura de incorporar ações que, na essência, pouco são capazes de modificar 

significativamente as realidades regionais. 

Em outros momentos, o Estado adotou uma postura similar ao modelo 

garbage can, parecendo que o entendimento das preferências não estava definido 

claramente pelos atores que tomavam parte na política, tampouco os objetivos a 

serem alcançados estavam explícitos. Agindo assim, as organizações responsáveis 

pelas políticas de desenvolvimento regional passam a operar através de um jogo de 

erros e acertos, enfrentando situações extemporâneas, fugindo daquilo que se 

espera de uma política de Estado (KINGDON, 1995). Observa-se que a 

                                                           
10

 Aspectos que serão oportunamente tratados no trabalho. 
11

 Entre esses modelos podem ser mencionadas a teoria da escolha racional, o incrementalismo, a 
análise de sistemas, o ciclo da política pública, a política da burocracia, a coalizão da defesa e a 
teoria da escolha pública. 
12

 Decisão, formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação. 
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heterogeneidade de atores e interesses presentes nas políticas públicas poderia 

levar a um equívoco, se adotado um único viés de análise no presente estudo. 

Sabe-se que o desafio de enfrentar as três dimensões conjuntamente não é 

trivial. No entanto, entende-se que somente um conjunto de aspectos diversos seria 

capaz de esclarecer a medida da competição político-partidária e seus efeitos nos 

diferentes programas governamentais, sobretudo os que demandam uma ação 

coordenada, como os que tratam do desenvolvimento regional.  

Para execução deste estudo, foi necessário discutir algumas categorias de 

análise que de alguma maneira se interconectam e vão nortear o desenvolvimento 

da pesquisa. Assim, as ideias centrais do estudo se abrigam em uma matriz 

interdisciplinar, que convoca conceitos como agenda de governo, grupos de 

interesse, intersetorialidade e coordenação governamental, presidencialismo de 

coalizão e região de planejamento, de áreas diversas do conhecimento, tais como 

da Ciência Política, da Administração Pública e da Geografia, levando sempre em 

consideração os fatos estudados e o objeto escolhido para análise. 

Em face dessa complexidade que envolve o estudo, o neoinstitucionalismo 

parece ser a abordagem mais adequada para encaminhar a pesquisa, uma vez que 

se mostra capaz de alcançar essas relações objetivas e subjetivas e dar melhores 

respostas às questões que originaram o trabalho. 

Neste sentido, o presente capítulo pretende apresentar as opções teóricas 

determinantes para a fundamentação necessária à pesquisa. Trata-se do marco 

conceitual que busca compreender o funcionamento das políticas públicas e discute 

a natureza da competição entre programas governamentais na formação da agenda 

de governo a partir de uma visão mais ampla, enxergando-as na perspectiva da 

própria estrutura do sistema político do país e das relações que o Estado estabelece 

com a sociedade e com os grupos de interesse. 

 2.1 – Agendas de governo: a expressão idealizada do consenso social 

 

Embora não se deseje fazer um estudo calcado em modelos de análise, há 

uma questão fundamental que perpassa o debate e possibilita dar sequência ao 

trabalho: a formação da agenda governamental de políticas públicas. 

Primeiramente, deve ser apresentado o entendimento do que vem a ser a 

agenda, compreendida como “a lista de temas ou problemas que são alvo em dado 
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momento de séria atenção, tanto da parte das autoridades governamentais como de 

pessoas fora do governo” (KINGDON, 2007, p. 222). Logo, a agenda se constitui a 

partir do governo, mas não única e exclusivamente, uma vez que é permeável a 

grupos e suscetível às suas estratégias para a incorporação de novos temas, o que 

pode suscitar constantes adaptações e ajustes. 

Jonh Kingdon (2007);cita outros teóricos tais como  Van Der Graff & Van Dijk 

(1985) e James Anderson (1975) apontam fases ou etapas que compõem o 

processo de construção de uma política pública, quais sejam: a) determinação da 

agenda; b) formulação e legitimação da política; c) implementação de políticas; e d) 

avaliação de políticas. Há uma unanimidade, por parte dos autores, no sentido de 

destacarem que a fase de determinação da agenda é questão essencial para a 

compreensão de todo o processo. 

Nesse sentido, o aporte teórico de John Kingdon revela um ambiente rico de 

contradições e complexo nas relações que colaboram para a constituição da agenda 

e de toda a sua dinâmica.  

Deve-se ressaltar que essa entrada de temas na agenda não se dá 

igualitariamente, e que esses assuntos não são tratados com os mesmos 

instrumentos e igual eficiência na busca por respostas e/ou soluções, quando 

incorporados. O Brasil é rico em exemplos que evidenciam esta heterogeneidade. 

Basta relembrar o Programa Bolsa Família (PBF), que foi incorporado 

repentinamente às prioridades governamentais e consolidou-se como um dos 

maiores programas sociais do governo na atualidade, talvez o maior. Na 

contraposição estão políticas que existem há anos e não tiveram tanta mobilização, 

a exemplo da política de atenção ao idoso, ou de combate à violência doméstica, 

para ficarmos apenas na área social. 

O debate em torno da entrada de temas nas agendas de governo tem se 

fundamentado, na maior parte das vezes, nas perspectivas pluralista ou elitista. No 

pluralismo, os assuntos da agenda vêm de fora do governo, por intermédio das 

demandas dos grupos de interesse.13 Na concepção elitista, o entendimento é que 

há determinações da agenda pelo governo, que operam através da difusão de ideias 

nos círculos profissionais e entre as elites que decidem a política pública ou sobre 

ela exercem influência (LUKES, 1976). 

                                                           
13

 A discussão conceitual e as relações dessa categoria de análise para o estudo serão 
oportunamente tratadas. 
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Cabe, portanto, supor diferenciações das políticas públicas. Acreditar que 

todas elas se constroem a partir de uma mesma lógica seria correr o sério risco de 

empobrecer o campo de análise, tornando-o “lugar-comum”, e desconsideraria toda 

a complexidade e o caráter conflitante que caracteriza as sociedades. Logo, 

entender estas distinções possibilita um olhar mais acurado sobre o tratamento 

desigual que é dado pelos governos às políticas públicas, bem como sobre as 

estruturas sociais e governamentais que viabilizam a incorporação de temas às 

agendas de governo. 

No caso brasileiro, não é possível inferir que as políticas públicas se dão 

somente de uma ou de outra perspectiva, mas vale destacar a possibilidade de 

coexistência de um pluralismo seletivo, verificado em função de um elitismo limitado. 

Ou seja, existem políticas selecionadas que de fato operam a partir das elites, 

inclusive intelectuais,14 mas que são limitadas pela força e penetração de grupos de 

interesse, inclusive da sociedade civil, na sua formulação e, consequentemente, na 

implementação. 

Isso possibilita identificar uma série de aspectos que diferenciam os temas no 

âmbito da agenda governamental. Portanto, existe a possibilidade de a entrada se 

dar pelo caráter conjuntural e/ou estrutural, de acordo com as estratégias dos grupos 

e sua visibilidade e importância para a sociedade. 

Neste estudo tal aspecto adquire relevo, pois permite compreender que o 

desenvolvimento regional como política pública sofreu alternâncias de espaço nas 

agendas governamentais ao longo dos últimos cinquenta anos.15 Sua incorporação 

aconteceu de forma variada em alguns momentos, por força do clamor social e da 

mobilização em torno de policy makers e grupos de interesses bastante 

heterogêneos, que se uniram, mas quase sempre veio acompanhada de pacotes de 

benesses, sobretudo para as elites nacionais e regionais. 

Entrar na agenda do governo não é condição determinante para que uma 

política pública adquira relevância, nem que seja capaz de mobilizar recursos e 

capacidades. É o que salienta Jonh Kingdon (1995), ao dizer que a inserção do 

“problema” na agenda decisional e as alternativas disponíveis passam a ser 

                                                           
14

 Kingdon inclusive aponta os especialistas, pesquisadores, acadêmicos e consultores como atores 
de grande importância no grupo dos jogadores não governamentais. 
15

 A trajetória das políticas de desenvolvimento regional, em tempos recentes, será discutida na 
sequência do trabalho. 
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fundamentais para a maior ou menor probabilidade de sucesso da nova política 

pública a ser implantada. O autor complementa: 

Uma “questão” pode se transformar em um “problema” em virtude de diferentes 

fatores isolados ou em decorrência da interação de diversos acontecimentos (...) 

[no entanto] vale ressaltar que entrar para a “arena pública” não significa 

necessariamente que esse problema tenha prioridade de enfrentamento ou que 

passe a fazer parte imediatamente da “agenda decisional” (KINGDON, 1995, p.8). 

 

A incorporação de temas nas agendas governamentais e sua priorização 

passa necessariamente pelo apoio político dos atores envolvidos, bem como pela 

necessidade de oferecer respostas a determinados problemas. Isto também 

possibilita compreender as razões que elevam alguns assuntos à categoria de 

prioridade, sendo tratados de forma diferenciada pelos governos, havendo assim um 

enfrentamento mais eficaz de algumas questões em detrimento de outras, que 

permanecem sempre em posição secundária. 

Algumas dessas políticas se originam de ações emergenciais, surgidas 

repentinamente, que necessitam oferecer soluções aos problemas extemporâneos; 

outras são demandas que vêm se colocando historicamente no debate da sociedade 

e que em algum momento irrompem de modo mais organizado. Vale observar que 

algumas delas são incorporadas por outras ações governamentais já existentes 

como forma de responder, mesmo que em tese ou temporariamente, àquilo que está 

sendo reclamado pela sociedade e/ou pela conjuntura. 

Pode-se entender que a agenda possui um núcleo duro de políticas, a 

exemplo da saúde, da educação, do emprego, da política macroeconômica, da 

infraestrutura; e outra parte mais flexível, que se compõe a partir de temas que 

adquirem visibilidade política em um determinado momento, e que podem variar no 

seu poder de disputa frente aos demais. 

O núcleo duro pode incorporar outras políticas públicas que em momentos 

subsequentes ocuparão uma posição periférica em relação às que se tornam mais 

centrais. Portanto, estar no centro em um momento não é garantia de permanência, 

exceto se o tema estiver constantemente em evidência na sociedade e contar com 

apoios “fortes” de grupos de interesse. As políticas de desenvolvimento regional são 

um bom exemplo disso, sobretudo quando se analisa o mandato do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, que priorizou em seus documentos principais – Plano de 
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Governo e Planos Plurianuais – a temática do desenvolvimento regional, mas que a 

substituiu por uma política territorial, relegando a primeira a um papel coadjuvante. 

O espaço que o tema desenvolvimento regional tem na agenda de políticas 

quase sempre está associado a outros setores, como educação, turismo, agricultura 

e pecuária, indústria, energia, inovação, meio ambiente, emprego e renda, entre 

outros. Assim, parece diluir-se por todos eles, faltando-lhe uma identidade que 

confira importância para além do mero discurso, e lhe garanta espaço de fato entre 

as políticas que têm composto a agenda governamental de forma mais permanente, 

ao menos em tempos recentes. 

A priorização na agenda denota, sim, um ambiente de atores mais 

mobilizados e estrategicamente posicionados. No entanto, deve-se considerar que 

na implementação da política é que se mede a força de cada um destes atores, 

quando disputam entre si os recursos e as capacidades. Sobre tal abordagem, Jonh 

Kingdon assim se pronuncia: 

essa seria a arena onde interesses de diversos atores, que possuem diferentes 

pesos e [diferente] status institucional – em decorrência do controle de diferentes 

“recursos críticos” (político, financeiro, institucional etc.) – tenderiam a engendrar 

uma determinada correlação de força, que longe de ser estável seria passível de 

mudanças decorrente de inúmeros fatores, como novas alianças, fortalecimento 

ou enfraquecimento de determinados atores, entrada de novos atores, entre 

outros (KINGDON, 1995, p. 23). 

 

Isso põe por terra o mito da neutralidade do Estado e da racionalidade na 

composição da agenda, embora se saiba que estão postos os mecanismos de 

mediação política. Logo, é possível entender que estar ou não na agenda, bem 

como o grau de priorização e atenção que se tem nesta agenda, resulta de uma 

série de fatores. 

Percebe-se que a realidade aponta para um contexto cheio de nuanças, 

sobretudo no que diz respeito aos acessos e benefícios oriundos das políticas 

públicas. Tal aspecto foi reforçado por David Easton (1965 apud MOISÉS e 

CARNEIRO, 2008), quando analisou a natureza do apoio coletivo aos sistemas 

políticos e do apoio específico e difuso dos indivíduos em face dos seus interesses: 

Enquanto o primeiro se refere à satisfação dos cidadãos com o desempenho de 

governos e de lideranças políticas, o apoio difuso diria respeito à sua atitude em 

relação ao sistema político como um todo, independentemente do desempenho de 

seus responsáveis (MOISÉS e CARNEIRO, 2008, p. 16.). 
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Há, portanto, um aspecto convergente no debate, que resulta da influência 

dos diversos segmentos da sociedade na formação da agenda dos governos. Nesse 

sentido, Jonh Kingdon (1995) contribui para elucidar o entendimento do jogo, ao 

asseverar que os grupos de interesse se constituem a partir da definição de 

objetivos comuns aos seus participantes e são responsáveis por influenciar a 

agenda de discussões estabelecida pelos agentes estatais ou as alternativas 

consideradas pelos formuladores de políticas públicas. 

O autor elaborou um modelo denominado corrente ou dimensões múltiplas 

(multiple stream), identificando três processos conexos que explicariam a entrada de 

um tema na agenda governamental. Seriam eles: a) o problema ou problem stream, 

que consiste na identificação da questão a ser enfrentada; b) a política como 

processo, também denominada de political stream, no qual tomam parte os 

decisores; e finalmente c) as políticas, como processos técnicos de enfrentamento 

ao problema, que carregam consigo as alternativas e instrumentos para busca de 

soluções, e denominam-se de policy stream.  

 Essas três correntes atuam simultaneamente, explicando a vida de uma 

política pública, seu ponto de partida, com a identificação e declaração do problema, 

a partir do Estado, que o reconhece como tal. Ao fazer isto impõe que seus agentes 

decidam “o que fazer”, “como fazer”, “para quem fazer”, e “de que forma fazer”. 

Desenha-se, assim, a política pública e, por último, ao responder às questões 

supracitadas, os decisores fornecem os meios para solução do problema. 

Jonh Kingdon (1995) observa que os grupos de interesse estão presentes nos 

três streams, investindo e mobilizando recursos, poderes e estratégias. Esses atores 

possuem concepções particularizadas dos problemas e, portanto, sua ótica de 

enfrentamento também é matizada a partir dessa visão. 

Embora existam tais diferenciações, há um conjunto de aspectos, ou 

incentivos, que une os participantes de um grupo de interesse capazes de mobilizar 

esses empreendedores, quais sejam: a) a promoção de interesses pessoais; b) a 

promoção de valores e a interferência na formulação da política pública; e c) o 

prazer de estar no poder, participando do jogo (KINGDON, 1995). 

Esses incentivos apontados pelo autor em muito contribuem para o estudo 

ora proposto, uma vez que se apontam razões que levam os indivíduos, sejam eles 

da sociedade, sejam eles “políticos”, a optarem por determinadas iniciativas do 

governo e pelo apoio a estas em detrimento de outras. 
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Ainda sobre a possibilidade de integrar a agenda de governo, Jonh Kingdon 

ressalta que essa mobilização de atores interessados no tema passa pela percepção 

do espaço que se abre para tal incorporação, por ele denominada “janela de 

oportunidades”, destacando que: 

o dinamismo dessa arena [política] é de tal ordem que a demora ou hesitação em 

tomada de decisões pode acarretar o “fechamento dessas janelas” e tornar 

impraticável a construção de uma nova política que antes seria viável 

politicamente (KINGDON, 1995, p. 28). 

 
Isso é corroborado por Martin Smith, ao afirmar que “o acesso à agenda 

política não está sempre aberto, manifestando-se uma institucionalização nas 

relações entre [o] governo e os grupos de interesse que leva a que alguns grupos 

sejam constantemente excluídos” (SMITH, 1994, p. 152). Logo, o espaço existente 

não é sempre o mesmo, posto que um tema pode ter maior ou menor relevância e 

manifestar-se pela intensidade das disputas e pela diversidade dos grupos de 

interesse e da utilização de suas estratégias. 

O caso do desenvolvimento regional é emblemático, pois expressa momentos 

em que o tema encontra ambiência favorável no governo e na sociedade com outros 

de extremo ceticismo sobre sua capacidade de resolver as desigualdades. A 

literatura especializada aponta a incorporação deste tema na agenda de políticas 

públicas em fins da década de cinquenta do século passado, com a criação da 

SUDENE e do aparato de planejamento regional do governo central, com vistas ao 

combate das desigualdades. Naquele momento, a questão regional saiu da seara 

dos debates acadêmicos, onde tradicionalmente esteve, para incorporar-se às 

prioridades de governo, com espaço privilegiado, na ocasião,16 relacionando-se com 

aquilo que Jonh Kingdon (2007) qualifica como temas de alta ou baixa importância, 

tendo o desenvolvimento regional se colocado na primeira categoria. 

Os segmentos sociais diversos e as corporações têm contribuído para 

enfretamentos que se dão no âmbito da arena pública no momento em que os 

governos compõem suas agendas de políticas. Alguns destes segmentos são mais 

contemplados, aparecendo constantemente na agenda através das políticas, outros 

                                                           
16

 Isso ficava evidente pela institucionalização e robustez técnica da SUDENE, além de sua 
proximidade com a Presidência da República, o que lhe conferia um caráter de prioridade na agenda 
de governo.  
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são menos favorecidos, e comparecem esporadicamente no portfólio de ações 

governamentais. 

Aquela agenda mais permanente, já mencionada como constituinte do núcleo 

duro, parece sempre encontrar essas aberturas; a agenda de temas secundários, 

por seu turno, depende muito de momentos propícios que viabilizam essas janelas e 

a permanência desses espaços na agenda, bem como podem atuar para o seu 

fechamento, em face das disputas (manifestas ou não). 

Incorporar temas à agenda governamental resulta de um conjunto complexo 

de fatores objetivos e subjetivos. A maior dificuldade que se põe é manter estes 

temas na composição da agenda, o que se dá em meio a um cenário de extrema 

competição entre os grupos de interesse na disputa por recursos e visibilidade. 

Portanto, a sequência de contribuições teóricas apresentadas permite compreender 

que a agenda de governo decorre da: 

atuación de los poderes públicos en um momento determinado se concentra, 

pues, toda la compleja problemática de definición de los problemas, agregación de 

intereses y su representación y organización (SUBIRATS, 2007, p. 207). 

 

O entendimento da agenda no contexto do presente trabalho, que a associa 

ao debate da cooperação e da possibilidade de competição entre políticas 

intersetoriais, é condição para compreender a ocorrência e os fatores que 

expressam o caráter cooperativo ou competitivo entre políticas e programas 

governamentais. 

Isso se deve, em parte, ao fato de a entrada das políticas e programas ocorrer 

a partir de contextos muito diferenciados: pode decorrer das orientações 

programáticas e ideológicas dos presidentes e seus gabinetes; pode se definir pelo 

espaço que cada um dos temas adquire dentro dos projetos de governo e pelos 

compromissos assumidos com determinados grupos de interesse; pode ser a 

expressão da arena que se estabelece; ou pode se dar pela composição que os 

governos terão em face de suas alianças. Cite-se, ainda, a capacidade das agências 

governamentais de conduzirem as políticas públicas. 

Esse conjunto de diferentes arranjos de organizações, pessoas, corporações 

e grupos é parte determinante ao entendimento do que o estudo pretende 

evidenciar, e será tratado na seção seguinte. 
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2.2- Grupos de interesse: a realidade expressada do dissenso social 
 

O ciclo da política pública não deve ser entendido de forma linear e nem 

possui ponto de partida definido, pois é demonstrado pela combinação de fatores 

complexos, de ações e decisões que envolvem governantes, coordenação 

interinstitucional e capacidade de recursos, passando pela sua sustentação e pelo 

apoio de grupos de interesse (SILVA et al., 1999, p. 7). 

As estratégias de ação dos grupos são bastante heterogêneas e, segundo 

Jonh Kingdon (1995), podem se manifestar por meio de ações afirmativas ou 

negativas. No primeiro caso, os grupos contribuem com propostas para a formação 

da agenda mais geral a partir de demandas específicas; no segundo, podem utilizar-

se de obstáculos, impedindo alternativas que não sejam de seu interesse. Revela-se 

aí um importante fator de competição entre grupos de interesse e, por conseguinte, 

entre políticas públicas. 

Detalhando a participação dos grupos, Jonh Kingdon (1995) ainda destaca na 

sua discussão a atuação dos players, identificando o papel e a importância de cada 

um deles na arena, e os recursos com os quais contam. Trata-se de fatores que 

podem impulsionar ou restringir temas nas agendas de governo e afetar diretamente 

as políticas públicas em todas as suas fases, bem como acentuar o caráter 

cooperativo ou competitivo destas ações governamentais. 

Os grupos com maior poder de pressão ou que estabelecem interlocução 

direta com decisores, sobretudo os governamentais,17 podem advogar pelo 

reconhecimento de um problema ou instrumentalizar o governo sobre formas para o 

seu enfrentamento e, portanto, direcionar recursos técnico-financeiros e capacidade 

política. 

Nesse sentido, é interessante remeter-se a Jonh Kingdon (1995), que utiliza 

uma metáfora para indicar as ideias prevalecentes nas arenas decisórias de políticas 

públicas, associando-as à seleção natural dos seres vivos – ou seja, sobrevivem os 

                                                           
17

 No âmbito dos atores governamentais, pode-se distinguir o grupo da chamada Administração 
Central, que combina três atores: o chefe do Executivo; o staff do gabinete executivo do governo; e, 
por último, os dirigentes e assessores nomeados em função de sua vinculação política ao governante. 
Este grupo estabelece as prioridades do processo de construção da agenda, decidindo acerca das 
questões fundamentais na formulação das políticas públicas.  
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mais fortes. Assim, as ideias defendidas pelos grupos mais organizados são aquelas 

que adquirem concretude nas políticas públicas. 

No âmbito dessa diferenciação, cabe destacar a coesão de alguns desses 

grupos, que, por alcançarem patamares tão elevados de compartilhamento de 

objetivos, passam a se configurar naquilo que Dereck Marsh e Roderick William 

Arthur Rhodes (1992) denominam de policy communities. Isto permite então reforçar 

que, nas ditas políticas setoriais, tais questões encontram uma possibilidade de 

resolução dos problemas por meio da aproximação de interesses, o que as torna 

mais vigorosas quando dialogam com outras políticas de caráter matricial, nas quais 

não se encontram consenso entre os grupos nem estratégias definidas. 

As ações de governo que possuem cortes específicos na sua atuação são 

capazes de conseguir apoio mais facilmente do que aquelas de amplo escopo e 

atuação, nas quais esses grupos não conseguem se visualizar, nem tampouco 

viabilizar suas demandas com a mesma facilidade. O consenso em torno de ações 

setoriais é mais facilmente construído, pois há menor número de grupos de interesse 

e suas agendas particulares se aproximam, tornando as fricções menores do que 

nas políticas intersetoriais ou de coordenação ampla. 

Michael Harmon e Richard Mayer citam Buchanan y Tulloc, revelam a 

natureza desses consensos e como isso pode se manifestar nos dois casos: 

se puede llegar a tales acuerdos por medio del intercambio. En concreto, si 

determinada propuesta es considerada buena por unos y mala por otros, los que 

saldrían ganado podrían hacer un pago a los afectados con el objeto de 

compensar sus perdidas. Si no se llega a un acuerdo mediante este intercambio 

compensatorio, entonces la propuesta habría fallado. Precisamente por esta 

incapacidad de llegar a un acuerdo, la propuesta sería (y debería ser) considerada 

mala. En efecto, el intercambio lleva a decisiones que satisfacen la maior parte de 

los requerimientos de la regla de unanimidad, al tomar en cuenta las preferencias 

de todos los participantes y al evitar todo medio coercitivo para llegar a un acuerdo 

(HARMON E MAYER, 1999, p. 72). 

 

Evidente que, em algumas circunstâncias, é possível a convergência de 

interesses, mas isso não quer dizer que tal fato ocorra sem prejuízo das partes 

envolvidas na política, sobretudo daquelas que possuem menos poder e estratégias 

mais limitadas. Pode-se dizer que isto ocorre entre grupos nas arenas setoriais, e 

pode se manifestar naquelas de caráter intersetorial entre grupos e entre políticas e 
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programas governamentais, o que torna a operacionalização destas últimas mais 

difícil ainda. 

Ao se decidir pelo desenho de uma política pública busca-se, ao menos na 

teoria, uma aproximação das divergências, transformando-as em potenciais 

convergências, mas não necessariamente em consensos. Sobre tal aspecto, Jorge 

Etkin aponta: “El sustento de la política es la busqueda de consenso y la utilizacion 

del poder, tanto a través de formas persuasivas como del control de los recursos que 

otros necesitam” (ETKIN, 2000, p. 184). No entanto, alguns destes dissensos podem 

se tornar perversos do ponto de vista da viabilização da política e do alcance de 

seus objetivos; e o perigo disso ocorrer se manifesta com mais intensidade nas 

chamadas ações transversais ou intersetoriais. 

O consenso passa pela capacidade do governo em efetivamente fazer valer a 

natureza transversal das suas políticas, desenvolvendo, sobretudo, sua capacidade 

de comandar, definir e implementar ações e de coordená-las, levando em 

consideração os conflitos de interesses, o estabelecimento de prioridades e a 

conciliação de objetivos, no contexto da democracia (DINIZ apud GIAMBIAGI, 2000; 

ALEM, 2000). 

Essa capacidade possui uma estreita relação com a permeabilidade aos 

interesses corporativos, uma vez que o projeto político, na teoria, pode ser 

desenhado de uma forma, mas na prática pode ser completamente modificado em 

face das forças políticas necessárias à sua viabilização, ao menos parcialmente, o 

que pode afetar a capacidade do governo de levar a cabo as políticas pensadas em 

seus planos orientadores. 

Esse cenário de pactuação (dialogada ou por imposição) se relaciona 

estreitamente com o conceito de governança18, o qual ultrapassa o modus operandi 

estrito das políticas, “e engloba questões mais amplas, relativas a padrões de 

coordenação e cooperação entre atores sociais” (MELO, 1996, p.67). E não só entre 

estes atores, mas, sobretudo, entre organizações, no sentido de potencializar os 

efeitos das políticas públicas, sobretudo aquelas que devem operar através da 

                                                           
18 Conceito retirado de DINIZ (1995) que o discute a partir dos documentos oficiais do Banco Mundial, 

que define governança como: “o exercício da autoridade, controle, administração, poder de governo”. 

Entretanto há uma extensa literature que trata do conceito. 
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intersetorialidade. Estas relações serão oportunamente tratadas, mas desde já se 

mostram como fundamentais para o objeto deste estudo, em face de suas 

aproximações e afastamentos, que dependerão de um conjunto de fatores. 

Ainda sobre a capacidade do Estado de intermediar conflitos, é relevante a 

contribuição de Lenaura Vasconcelos Lobato, ao citar Labra, quando afirma que isto 

se manifestaria na formulação das políticas públicas por intermédio da 

busca permanente de um compromisso amoral entre forças contrapostas, ou bem 

a imposição de tal compromisso acima dos grupos contendores por algum corpo 

soberano [a quem] cabe manter o equilíbrio entre os grupos, sendo ele próprio um 

grupo de líderes cujo poder deriva de apoio que recebe de interesses 

corporificados em grupos (LABRA apud LOBATO, 2007, p. 290). 

 

Ressalte-se que isso se dá na teoria, pois o Estado não paira acima de 

interesses corporativistas de toda natureza, dependendo dos recursos e estratégias 

de poder de tais grupos. Esta porosidade varia de país para país, mas no Brasil ela 

adquire importância no entendimento não somente do Estado, mas, sobretudo, da 

própria sociedade. Edson Nunes, em Gramática Política do Brasil (1997), oferece 

uma ampla e valiosa contribuição sobre as relações entre as corporações e o 

Estado, enfatizando como estas conexões se estabelecem, e discute a natureza de 

seu funcionamento. 

Com isso não há intenção de limitar o encaminhamento do estudo para uma 

abordagem marxista ou pluralista das políticas públicas, mas evidenciar que, apesar 

de buscar essa mediação, não é possível ao Estado manter a imparcialidade 

absoluta no acesso aos recursos disponíveis, e, que estas “opções” passam pela 

complexidade da sociedade e dos grupos que se fazem representar formal ou 

informalmente. 

No que concerne ao desenvolvimento regional, esses conflitos já se originam 

na arena através das ações escolhidas, dos grupos privilegiados e das instituições 

que coordenam tais políticas, constituindo-se, nos últimos anos, em bases muito 

frágeis frente a outras iniciativas setoriais de maior envergadura, inclusive com 

ações voltadas para o combate às desigualdades regionais. 

As ações de desenvolvimento regional têm atuado em um cenário 

desfavorável, marcado pela setorialidade e pela crescente competição entre os 

programas que possuem iniciativas voltadas para o combate às desigualdades, 

sejam elas individuais ou coletivas, que se expressam no território. Neste sentido, a 
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contribuição de Lenaura Vasconcelos Lobato, embora se dê em um contexto mais 

geral, presta-se perfeitamente ao entendimento da questão: 

O processo é tanto mais amplo, quanto mais atores dele fizerem parte, sejam 

institucionalizados ou não, estejam ou não representados em grupos formais de 

interesse. Mesmo sob as mais variadas formas organizacionais, com interesses os 

mais diversos e, portanto, com diferentes graus de poder, o processo político 

engloba tantos atores sociais quantos dele quiserem fazer parte, ao menos onde 

existirem canais democráticos de manifestações de demandas. Das relações 

estabelecidas entre esses atores resultará a política em si, sendo esta apenas 

uma das etapas de todo o processo (LOBATO, 1997, p.40). 

 

A fala da autora corrobora o entendimento de que, apesar da coexistência de 

vários outros órgãos/agências governamentais responsáveis por políticas setoriais 

ou transversais, existem variáveis que lhes conferem maior expressividade e 

visibilidade perante a sociedade e frente aos grupos de interesses e corporações. 

Adam Przeworsky também contribui para o entendimento dessa complexa 

arena e da dificuldade das políticas públicas que atuam por meio da coordenação, 

ao explicar o seu funcionamento dentro do que denomina de neocorporativismo. 

Segundo ele: 

Nesse sistema, um punhado de organizações, principalmente associações 

empresariais e sindicatos de trabalhadores, desfrutam de um monopólio virtual, e 

em algumas vezes, legal, da representação de interesses funcionalmente 

definidos. Esse monopólio dota essas associações de poderes coercitivos sobre 

seus membros (PRZEWORSKY, 1995, p. 41). 

 

No caso do Brasil, esse monopólio, tanto virtual como legal, se traduz em uma 

participação diferenciada, favorecendo aqueles grupos e corporações que estão ao 

lado das legendas políticas detentoras do poder e, consequentemente, de toda a 

estrutura da máquina pública em determinado momento. 

Outra destacada contribuição para compreensão dessas relações vem da 

escola de Chicago, que introduziu realismo na interpretação desses embates 

ocorridos no âmbito da sociedade e dos grupos de interesse organizados com o 

Estado, teorizando sobre grupos de pressão que compram políticas governamentais 

e vendem seu apoio político. Nesse sentido Becker, citado por Adam Przeworky, 

assevera: 

em todas as sociedades, um número virtualmente ilimitado de grupos de pressão 

pode formar um lobby para ajuda política de seus membros, classificados por 
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ocupação, indústria, renda, sexo, idade, estrutura, consumo e outras 

características (BECKER apud PRZEWORKY, 1995, p. 40).  

 

Tal fato é observável na estrutura das políticas públicas brasileiras atuais, 

sendo possível identificar funções programáticas com variados cortes, desde os 

pequenos agricultores, passando por setores produtivos específicos, indo até 

aquelas ações voltadas para mulheres, negros, adolescentes, entre outros tantos 

públicos, como aqueles das políticas regionais e suas funções programáticas, 

inclusive os de áreas geográficas com tratamento específico. 

Há outra vertente que denomina essa atuação dos grupos de interesse 

organizados na formação da política do Estado marcada pelo "corporativismo 

liberal". Autores desta corrente, como Gherard Lehmbruch (1988), destacam alguns 

aspectos particulares relacionados a tais agrupamentos, a saber: a) existência de 

relações entre as instituições e o comportamento individual; b) assimetrias de poder 

associadas, no que se refere ao funcionamento e ao desenvolvimento das 

instituições; c) privilégio das trajetórias, das situações críticas e das consequências 

imprevistas; e d) combinação de explicações da contribuição das instituições à 

determinação de situações políticas, com uma avaliação da contribuição de outros 

tipos de fatores, como as ideias, a estes mesmos processos. Esta também se 

constitui em uma rica contribuição à pesquisa aqui desenvolvida, visto que traz 

aspectos elucidadores da dinâmica social e dos entrelaçamentos existentes entre os 

grupos e o Estado, mediados pelos interesses de natureza diversa. 

Há ainda outras contribuições que consideram um cenário mais amplo, e 

permitem entender que os grupos de interesse seriam “uma associação de 

indivíduos ou organizações ou uma instituição pública e privada, com base em uma 

ou mais preocupações, que tentam influenciar a política pública em seu favor” 

(THOMAS, 2004, p. 4). Tal conceituação põe em evidência o poder que as 

corporações têm de influenciar as agendas governamentais através de diferentes 

formas de organização e de suas estratégias de ação, que visam garantir-lhes 

acesso aos recursos disponibilizados nas diferentes políticas públicas, sejam eles 

materiais ou apenas simbólicos. 

Essa discussão também é enriquecida por autores brasileiros, como Marcelo 

Douglas de Figueiredo Torres, quando ressalta aspectos que se referem à ação 

coletiva de atores sociais sobre o Estado, aqui retratados nas políticas e instituições. 
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Segundo o autor, “fica cada vez mais acirrada a disputa por fatias de poder ou 

políticas públicas por parte de um número enorme de atores sociais, cada qual 

buscando o melhor atendimento para suas demandas” (TORRES, 2004, p. 75). A 

contribuição de Marcelo Douglas de Figueiredo Torres vem arrematar todo o debate 

anterior, e adiciona o componente das disputas pelo poder e, consequentemente, 

por (e entre) políticas públicas. 

Observa-se, portanto, que tais atores não são agentes passivos, ou que seus 

interesses estariam limitados ao atendimento puro e simples de suas demandas. 

Eles também disputam poder e posições privilegiadas, seja na máquina estatal, 

participando da gestão das políticas públicas e das organizações, seja na posição 

privilegiada que lhes confere visibilidade e chancela de outros grupos e da 

sociedade como um todo. Marcelo Douglas de Figueiredo Torres prossegue na sua 

contribuição para a discussão, afirmando que: 

grupos organizados (...) representam um grupo de interesse, com mecanismos de 

decisão e capacidade de ação coletiva, ou seja, possui habilidades e meios para 

demandar políticas públicas (TORRES, 2004, p. 70).  

 

Logo, os segmentos organizados da sociedade passam a interferir nas 

políticas públicas, requerendo respostas às suas demandas, operacionalizadas, 

sobretudo, pelas ações de cunho setorial, cabendo àquelas iniciativas intersetoriais 

um caráter quase residual, quando disputam espaço com as políticas 

especializadas. 

No caso das políticas de desenvolvimento regional, suas ações são 

subsumidas pelos temas tratados separadamente, mas que, ao se articularem no 

planejamento, via planos, confundem-se na distribuição das funções e nos seus 

resultados. Tais instrumentos são esvaziados de conteúdo efetivo, uma vez que as 

agências governamentais, embora na teoria pactuem a ação coordenada, na prática 

passam a tratar verticalmente suas demandas, estabelecendo uma relação direta 

com os grupos de interesse voltados para agendas particularizadas, o que gera 

disfunções entre o aparato institucional e a realidade das ações. 

Nas contribuições anteriores é perceptível um dos aspectos fundamentais que 

afetam as políticas públicas objeto deste estudo: a institucionalização de demandas 

dos diversos grupos de interesse, que se corporificam e descolam das políticas de 

desenvolvimento regional, atendendo no varejo a esses segmentos e a 
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determinados territórios, sobretudo pela ação destas corporações e suas relações 

com as forças políticas. 

Isso é acentuado pela heterogeneidade encontrada dentro dos próprios 

grupos de interesse, o que resulta em tensões permanentes no âmbito das arenas e 

entre elas e a hegemonização de alguns segmentos. Esta hegemonização se reflete 

nas disputas entre os grupos de interesse, o que acaba se expressando, em 

determinados momentos, através dos instrumentos de formalização dessas políticas 

públicas, que não guardam coerência ou coesão nos seus instrumentos. Desse 

modo, mais aparentam ser um conjunto de enunciados desarticulados, como uma 

colcha de retalhos. 

No Brasil, esse caráter da competição evidencia que há grupos mais 

presentes, principalmente, naquelas políticas públicas mais permeáveis a interesses 

e, assim, quase sempre são atendidos em suas demandas. Portanto, a democracia 

brasileira, nos seus mecanismos de acesso às benesses do Estado, via políticas 

públicas, é “mais para uns e menos para outros”. Joanildo Burity contribui para 

aclarar esse fenômeno, ao afirmar que:  

a partir da reconquista da democracia política nos anos de 1980, implantou-se 

uma disputa hegemônica no cenário político-institucional em relação às tarefas 

prioritárias de reconstrução do Estado. De um lado, a agenda da remoção da 

cultura e procedimentos autoritários e ampliação da presença da sociedade nos 

espaços de deliberação e decisão do Estado (BURITY, 2005, p. 68). 

 

Embora o objetivo aqui não seja discutir democracia, é importante destacar 

que, no atual momento vivido pela sociedade brasileira, são crescentes os 

instrumentos de ampliação e fortalecimento das relações com o Estado, na maior 

parte das políticas públicas. Isto tem variações que se refletem na legitimidade que 

cada uma delas ocupa, não somente perante os grupos interessados diretamente, 

mas também perante a sociedade, que passa a vê-las, de fato, como construções 

coletivas e participativas. Logo, é no âmbito da democracia que se estrutura com 

mais vigor esta pluralidade de interesses e, por consequência, de conflitos e 

disputas na formação da agenda de políticas públicas.  

No entanto, essas divergências não podem ser vistas como um obstáculo, 

mas como uma maneira de a sociedade avançar na relação com o Estado, 

rompendo as tradicionais formas de acesso desenhadas historicamente que 
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contaminam e marcam o país. É o problema que por excelência qualquer Estado 

deve enfrentar, de: 

como organizar o Estado de maneira a eventualmente ser capaz de acomodar 

institucionalmente a coexistência entre interesses múltiplos e projetos alternativos 

referidos às ações do próprio Estado. Uma possibilidade, naturalmente, é a de que 

certos interesses simplesmente se imponham aos demais pela força, apropriando-

se de vez da máquina do Estado e (...) [conformando-o] aos seus próprios 

desígnios ou projetos (REIS, 1995, p. 42). 

 

Portanto, a visibilidade e apoio prestados pelos grupos de interesse e pela 

sociedade como um todo também dependem de a política pública ser mais ou 

menos participativa e possuir mecanismos de controle social, algo que se observa 

nas instâncias de decisão dos programas regionais, a exemplo do PROMESO. Não 

se observa, porém, no âmbito da própria PNDR, que nas suas esferas mais altas de 

decisão não possui instrumentos de participação, restringindo-se à esfera federal e 

circunscrevendo-se ao Ministério da Integração Nacional e suas entidades 

vinculadas. 

Nesse sentido é importante prosseguir, discutindo esses agrupamentos, que 

se dão entre indivíduos e entre organizações, e podem ter um caráter vertical, 

hierarquizando segmentos heterogêneos dentro de um mesmo tema a ser 

defendido; como também podem ser mais horizontalizados, quando os grupos se 

estratificam e se aproximam dos seus semelhantes, adotando uma estratégia de 

defesa de interesses baseada nas vantagens que podem ser auferidas de 

determinadas ações de governo. Acrescente-se que, muitas vezes, quem vai 

intermediar tais interesses são os políticos que possuem mandatos e, portanto, são 

interlocutores privilegiados nas relações entre a sociedade e o Estado. 

 
2.3 – A arquitetura institucional do Presidencialismo de Coalizão e seus 
reflexos na formação da agenda 

 

Com o debate anterior, os autores evidenciam que não existe “a agenda”, mas 

sim “uma agenda” agregadora de interesses políticos heterogêneos, que se orientam 

por lógicas particulares, inclusive partidárias, e supostamente se encontram em um 

projeto de governo.  

Isso pode ter impactos diferenciados quando se observa a natureza das 

políticas públicas, a exemplo do que se encontra na saúde, para a qual existe 
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apenas uma agência de governo que formula e estabelece diretrizes específicas 

para a política setorial. Portanto, a possibilidade de as agendas se tornarem 

disjuntas é menor; o mesmo se pode dizer da educação, ou dos transportes, entre 

outras áreas. 

Em relação à política de desenvolvimento regional, as agências que atuam 

são heterogêneas nas suas culturas e estruturas organizacionais, bem como nas 

suas trajetórias históricas. E mais: tratam suas iniciativas a partir de formas 

particulares de operar, muitas vezes influenciadas pelos grupos, forças políticas e 

“territórios”19 que apoiam os dirigentes das agências. 

As divergências e disputas se acirram entre os ministros, secretários, 

deputados federais, senadores, governadores e prefeitos, os quais procuram fazer 

valer suas preferências no atendimento de suas paróquias territoriais, e aqueles 

grupos que subsidiam financeiramente suas candidaturas e de outros partidários que 

lhes oferecem apoio político nas eleições, bem como aqueles que lhes garantem 

facilidades no acesso aos recursos governamentais. 

 É compreensível que os políticos e partidos afetem, de forma variável, as 

agendas de políticas públicas, seja pelo contexto de suas plataformas, seja pelo seu 

espaço no Legislativo. Tome-se em conta, ainda, a pressão exercida pelos/sobre 

seus partidários, bem como a defesa das ideologias que lhes orientam, ou mesmo o 

seu possível apoio ao chefe do Executivo nos enfrentamentos para se garantir a 

governabilidade. 

No entanto, o que tem faltado à discussão contemporânea é estabelecer-se 

qual a relação entre o impacto do apoio a essa governabilidade e as questões 

relativas à corrupção ou ao imobilismo de algumas políticas públicas do país, em 

face do modelo vigente – o presidencialismo de coalizão –, que leva ao poder 

partidos bastante heterogêneos nos seus princípios. 

O modelo presidencialista do país foi caracterizado como de “coalizão” por 

Sérgio Abranches (1988), que nele apontou um traço concreto da institucionalidade 

brasileira, em que se combinam a proporcionalidade, o multipartidarismo e o 

“presidencialismo imperial”. Neste modelo, o detentor do cargo majoritário 

organizaria o Poder Executivo baseado em alianças. 

                                                           
19

 O termo aqui possui um sentido figurado, procurando esclarecer que, em um país complexo e 
heterogêneo, existem preferências políticas distintas por toda a extensão de seu território, que 
vinculam as forças políticas locais às estaduais e federais, em uma relação de apadrinhamento 
vertical.  
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Concordamos em parte com as características apontadas pelo autor, 

reconhecendo que existe sim, por parte do presidente, um maior poder de estruturar 

agendas e decidir pelas prioridades do governo, o que necessariamente não quer 

dizer que aquelas definições tenham efetividade, uma vez que muitas delas 

dependem do estabelecimento de uma relação “amistosa” com as casas legislativas 

federais e com os governadores. 

A discordância surge exatamente em face da relação central “imposta” ao 

chefe do Executivo na organização dos gabinetes ministeriais. Certamente existem 

forças políticas e legendas partidárias que podem ser indutoras dessa composição, e 

que estão para além das vontades e decisões do presidente, o que fica bastante 

evidente nas palavras de Rachel Meneguello: 

a lógica subjacente à definição das bases governamentais é uma lógica partidário-

parlamentar (...) a natureza partidária das equipes de governo mostra que os 

partidos são agentes centrais do funcionamento dos governos (MENEGUELLO, 

1998, p. 150). 

 

Embora caracterizado pela concentração de poder na mão do presidente, 

sobretudo para controle do Executivo, o modelo brasileiro de gestão pública ainda é 

fortemente permeado e partilhado com as casas legislativas, que através de suas 

pressões indicam os indivíduos que vão compor o governo, sobretudo nos primeiros 

escalões. 

É muito comum que as bases políticas do Legislativo, em troca do apoio, 

sinalizem com nomes de partidários e pessoas de suas relações, atendendo aos 

grupos de interesse que lhes oferecem sustentação nos seus mandatos. Nesse 

aspecto, vale registrar a reflexão de Fernando Limongi: 

a coalizão que pode apoiar o presidente é marcada pela heterogeneidade de sua 

composição (...) relações fisiológicas e clientelísticas pautariam as relações entre 

os eleitores e seus representantes e, como consequência, as relações entre o 

Executivo e o Legislativo (LIMONGI, 2006, p. 36). 

 

Há, portanto, uma forte interveniência das eleições proporcionais, uma vez 

que elas definem o espaço de cada um dos partidos nas casas legislativas. Esta 

participação vai lhes conferir maiores possibilidades nas indicações no poder 

Executivo e, portanto, mais interferência nas políticas públicas, conforme salienta 

Aline Machado: “No presidencialismo, mais assentos legislativos (...) significam força 

partidária para a consideração do presidente depois da eleição” (MACHADO, 2010, 
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p. 228). No Brasil, a distribuição de cargos está associada diretamente ao número de 

assentos que cada uma das legendas que fazem parte da coalizão possui no 

Congresso Nacional e, portanto, ao seu poder de viabilizar os interesses do governo 

nas disputas. 

Há que se destacar que esse agrupamento de partidos políticos não é novo, 

nem tampouco é particular ao Brasil. No entanto, aqui ele adquire contornos mais 

complexos em face da amplitude e heterogeneidade das legendas partidárias que 

vão ao poder, nas eleições majoritárias, manifestada nas municipalidades, nos 

estados ou no Governo Federal, com prefeitos, governadores e o presidente, 

respectivamente. Sobre tal questão, Machado assim se pronuncia: “A ampla 

utilização de coligações partidárias nas disputas eleitorais é uma das características 

marcantes da vida política brasileira” (MACHADO, 2010, p. 346). Isto tem sido 

emblemático no Brasil nos últimos cinquenta anos, que alternou governos 

democráticos com regimes de exceção, desenhando políticas a partir de um 

amálgama de atores e agentes pautados pela orientação do chefe de governo e 

também de grupos de interesses mais próximos das estruturas do poder. Contudo, 

em anos mais recentes, em face do multipartidarismo e da fragmentação crescente 

das legendas e do surgimento de novas agremiações partidárias, este arranjo de 

governo com vários partidos juntos tornou-se um recurso indispensável para quem 

deseja ser eleito aos cargos majoritários, ampliando-se sobremaneira. 

O instrumento das coligações leva alguns partidos a se alinharem em 

diferentes momentos. Isto resulta, após o processo eleitoral e a declaração dos 

vencedores, em uma rede para governar, na qual tomam parte legendas 

ideologicamente mais próximas à vitoriosa, e outras que nem sempre com ela 

estiveram afinadas. Estas só se “apresentam” ou são “requeridas” como aliadas em 

uma estratégia para potencializar ganhos e minimizar riscos de derrotas durante a 

eleição, sobretudo quando a disputa é muito acirrada. 

Esses arranjos podem ocorrer antes do primeiro turno, quando a coligação se 

forma para concorrer; pode também resultar de uma aliança de candidatos 

derrotados no primeiro turno com aqueles que ainda permanecem na disputa, mas 

que apresentam grande potencial de angariar votos e liderar bancadas; ou, ainda, 

pode ocorrer depois da finalização do processo, quando, para garantir um governo 

sem grandes sobressaltos, algumas legendas “vendem” seu apoio aos vencedores, 
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que as “compram” em troca de cargos no alto escalão. Nesse sentido, segundo 

Silvana Krause e Pedro Paulo Godoi: 

a dinâmica da busca de aliança, a partir do princípio geral da economia de 

esforços e maximização de ganhos, é parte do pressuposto de que os partidos 

políticos avaliam o ambiente em que estão inseridos e procuram se posicionar 

com a intenção de angariar o maior número possível de votos e vantagens. Neste 

sentido a ação coligacionista seria elaborada por um princípio baseado 

eminentemente em uma racionalidade instrumental. Coligação seria um 

instrumento disponível para abarcar um maior eleitorado, mas também uma 

interessante ferramenta para ter influência e acesso à maquina governamental e 

aproximação com núcleos decisórios após os pleitos (KRAUSE e GODOI, 2010, p. 

42). 

 

Portanto, essa arquitetura que se faz no momento da disputa também se 

transfere como forma de “compromisso”, quando da composição dos gabinetes 

ministeriais. É o momento em que as “faturas” são cobradas e o apoio oferecido tem 

um preço, que se traduz na distribuição dos cargos de todos os escalões, sobretudo 

daqueles de maior prestígio e visibilidade na agenda governamental e/ou que 

possuem recursos e instrumentos para “fazer política com as políticas”. 

 

2.4 – Partidos e políticos: o desvirtuamento do sistema em nome da 

representação de interesses 

 

Quando vistos isoladamente, os grupos de interesse pouco representam para 

o processo decisório. No entanto, como destaca Dereck Marsh (1997), essa relação, 

na verdade, envolve três atores – burocracia, governo e grupos de interesse –, o que 

é denominado “triângulo de ferro” pela literatura norte-americana. O que vai garantir 

destaque a este triângulo é o grau de coesão dos grupos privados e sua capacidade 

de articulação com os outros dois atores. 

O mesmo autor considera essas relações cruciais ao entendimento da 

formação das agendas de políticas em democracias estáveis, e destaca o 

crescimento de grupos de interesse como algo inerente à evolução dos sistemas 

democráticos em face da complexidade social e a consequente desagregação e 

fragmentação dos interesses individuais. 

Ainda sobre o assunto, Jonh Kingdon (2007) destaca, entre os atores 

governamentais importantes na formação da agenda, o grupo denominado 
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“administração central”, que seria o chefe do Executivo – no caso do Brasil, o 

presidente da República –; o staff do gabinete executivo, composto pelos ministros; 

e, por último, os dirigentes e assessores nomeados em função de sua vinculação 

política ao chefe de governo, os quais ocuparão cargos dos escalões inferiores. 

O autor ainda destaca um aspecto aclarador da complexidade na formação da 

agenda, ao revelar que “o presidente e seus assessores mais próximos, por 

exemplo, têm nas suas agendas os itens mais importantes” (KINGDON, 2007, p. 

222). Alexandre Sampaio Ferraz complementa este entendimento, apontando que: 

“Políticos eleitos para o Executivo ou em cargos de confiança têm seus próprios 

objetivos, propostas e agendas, e tentam mobilizar o público para apoiar as decisões 

propostas” (FERRAZ, 2009, p. 425). Em suma, existe um traço que une as relações 

políticas a fim de garantir governabilidade ao país: a intenção de os atores se 

perpetuarem no poder, se não pessoalmente, ao menos através das legendas 

partidárias, atendendo a interesses corporativos que vão compor uma miríade de 

agendas pessoais, ideológicas, partidárias, setoriais, regionais, nacionais, locais, 

formais e informais. Ainda sobre este corte dos interesses no campo da política 

partidária, Alexandre Sampaio Ferraz pontua que: 

podem afetar as agendas de políticas públicas pelo contexto de suas plataformas, 

pelo impacto de sua liderança no âmbito do Legislativo e pela pressão que podem 

exercer sobre seus partidários, bem como pela defesa das ideologias que 

representam (FERRAZ, 2009, p. 429). 

 

A literatura especializada mostra que políticos eleitos ou que ocupam altos 

cargos têm seus próprios objetivos, propostas e agendas, defendendo pautas 

particulares, e tentam mobilizar os grupos no sentido de associá-los aos interesses 

partidários, e, se possível, legitimar tais interesses como parte da agenda nacional. 

Logo, são eles os “canais” que podem favorecer ou obstaculizar as demandas de 

determinados grupos e corporações, e ainda atuar na contramão da agenda de 

governo e das políticas públicas já existentes. 

Naturalmente, essas formas políticas de operar revelam uma relação tensa e 

competitiva entre os indivíduos que atuam no cenário político do país e conduzem 

ao que Downs (apud LIMONGI) denomina de office seeking, quando fala da classe, 

entendendo que: 

como presidentes e legisladores respondem a eleitorados diversos, segue que têm 

interesses distintos, isto é, que procurarão enviesar as políticas públicas para 
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eleitorados diversos. Portanto, inevitavelmente, entrarão em conflito (LIMONGI, 

2006, p. 27). 

 

Assim, as escolhas de política pública são a expressão, verdadeira, de 

valores que resultam na competição de diferentes perspectivas ou preferências. 

Legitimam-se, inclusive, grupos de interesse, ou parte deles, na esfera da política 

partidária, o que contribui para um cenário de disputa de poder frequentemente 

predatória, com reflexos nas políticas públicas, sobretudo naquelas que não 

possuem focos específicos, e permitem, assim, uma diversidade de ações, atores e 

agências operando. Disto são exemplos as políticas de desenvolvimento regional. 

Essa situação corrobora o estudo ora apresentado, e sinaliza para uma 

dificuldade, não de governabilidade, na esfera política, mas de levar a cabo aquilo 

que foi decidido e determinado como agenda de governo, seja no projeto partidário 

vencedor ou por iniciativa do chefe do Executivo. No que respeita ao 

desenvolvimento regional, isto será detalhado no sequenciamento do debate teórico, 

pois se observará aquilo que foi desejado, ao menos em tese, no plano de governo, 

e aquilo que de fato foi implementado, quando o que era plano de fato se tornou 

governo. 

Esse aspecto também é reforçado nas palavras de Fernando Limongi (2006), 

ao apontar que, no modelo presidencialista de coalizão, o chefe do Executivo pode 

encontrar dificuldades para governar, o que não remete necessariamente apenas à 

ingovernabilidade política. É concernente, também, ao aspecto técnico, uma vez que 

as forças conflitantes podem levar ao esvaziamento de algumas políticas públicas e 

conferir importância a outras, que podem ser mais “bem vistas” pela opinião pública 

ou atender a grupos de interesse com maior importância no cenário político, 

econômico e social. 

Em contraposição à opinião de Fernando Limongi sobre a existência dos 

recursos de poder concentrados nas mãos do presidente, e acerca da possibilidade 

de retaliar partidos “indisciplinados” de sua base, ao dificultar sua incorporação aos 

gabinetes ministeriais, constata-se que tais reações sempre são difíceis de pôr em 

prática plenamente, pois os riscos de deflagração de uma crise de governabilidade 

sempre pairam sobre o chefe do Executivo. 

Por outro lado, legendas que venham contribuindo para essa governabilidade 

podem ser aquinhoadas com a oferta dos cargos no Executivo ou outras formas de 
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“premiar” partidos e políticos. Na esfera do Legislativo, é possível encontrar, sobre 

tal relação, a colaboração pertinente de Carlos Pereira e Bernardo Mueller, que 

assim se posicionam: 

O presidente da República recompensa os parlamentares que sistematicamente 

votam a favor dos projetos de interesse do governo, autorizando a execução de 

suas emendas individuais, e, ao mesmo tempo, pune os que não votam nesses 

projetos simplesmente não executando as emendas propostas por eles (...) [há] 

existência de forte motivação particularista entre os deputados com a total 

discricionariedade do Executivo na execução daquelas emendas (...) [o que] leva 

ao comportamento venal dos parlamentares (...) a importância desse padrão 

residiria menos no seu impacto negativo sobre as despesas do governo e mais no 

seu impacto positivo sobre a produção de políticas públicas, no sentido de garantir 

a governabilidade (...) tornando o atendimento das demandas clientelistas dos 

parlamentares um meio de o Executivo obter apoio legislativo para a aprovação da 

sua agenda de políticas públicas (PEREIRA e MUELLER apud IPEA, 2010, p. 98). 

 

Portanto, verifica-se que, na operacionalização do sistema, os recursos 

materiais do Estado desempenham um importante papel. De fato, os partidos 

políticos que apoiam o governo têm acesso a privilégios através destes recursos, o 

que lhes confere prestígio e lhes abre a possibilidade de ampliar seus espaços no 

competitivo cenário eleitoral. Fabio Wanderley dos Reis (1995) denomina tal 

processo de “institucionalização do sistema partidário”, caracterizado pela força das 

legendas. Um bom exemplo disso é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), presente em todos os governos desde a retomada da democracia no país, 

independentemente da orientação ideológica do chefe do Executivo. 

Nas corporações políticas ou no parlamento, onde o cotidiano é feito de 

política institucional, a divisão e demarcação de posições seria regra, sendo a 

política de reputações o elemento importante na constituição de comunidades 

capazes de investir de significado o cumprimento de determinados papéis, inclusive 

a condução de políticas públicas específicas. Isto ocorreu no Brasil em tempos 

recentes, quando algumas figuras importantes para suas legendas foram 

destacadas para ocupar cargos ministeriais ou para presidir grandes empresas 

estatais, ou ainda para se colocarem à frente de projetos de grande relevância para 

o país. Alguns exemplos são Ciro Gomes, Patrus Ananias, Olívio Dutra, Jacques 

Wagner, Eduardo Campos, Marina Silva, Tarso Genro, entre outros. 
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Os privilégios, além do favorecimento no acesso aos recursos, também 

redundam na criação de símbolos de prestígio para os principais interlocutores 

dessas redes, chamados por Edson Nunes (1997) de “corretores”, o que facilita o 

seu relacionamento com os centros de poder e, consequentemente, os coloca em 

posição de destaque frente aos grupos de interesse e de suas legendas partidárias.  

Tornam-se, portanto, sujeitos importantes – e, por que não dizer, 

indispensáveis –, nesse relacionamento entre grupos da sociedade civil e Estado, e 

conseguem ter boa penetração em todo o aparato estatal. Jorge Osvaldo Romano 

arremata a questão, ao comentar: “a política se faz, exclusiva ou 

predominantemente, através dos canais e instituições oficiais do sistema político” 

(ROMANO, 2009, p. 91).  

Muitas vezes, durante os mandatos esses personagens da política brasileira 

são acionados e alçados a postos ministeriais, como forma de “retribuição” ao apoio 

recebido de corporações e de legendas partidárias no projeto de governo e na 

governabilidade. Campello de Souza dimensiona tal aspecto conceituando-o como 

“força eleitoral” e diz que “isso tem a ver com a articulação dos partidos com bases 

sociais e força institucional (...) como a influência de organizações partidárias no 

policy making governamental” (SOUZA apud MELO, 1996, p. 67). Assim, tem poder 

quem está no governo, ou quem está com o governo. 

A política como algo que se objetiva em favores, e na qual opera a força das 

reputações e das lealdades faccionais, está na base de outra leitura dos grupos de 

interesse e das redes pessoais, políticas e sociais que enfatizam a patronagem e o 

clientelismo no Brasil contemporâneo.  

Esse caráter das trocas reveste-se de uma roupagem que poderia ser aqui 

denominada de neoclientelismo, uma vez que é construído sobre as bases de uma 

sociedade democrática e ocorre muitas vezes com a anuência de grupos e 

corporações, inclusive daqueles que no passado criticavam esta prática política. 

Portanto, não é somente por intermédio da ocupação de postos na administração 

pública que se “está no poder”. Isto pode ocorrer através das benesses e 

oportunidades oferecidas pelas políticas públicas, como já foi salientado. 

David Rochefort & Roger Cobb (1995); Frank Baumgartner & Bryan Jones 

(1995) contribuem para o entendimento da questão, quando enfatizam a dimensão 

política do processo de definição da agenda. Consideram que a classe dos políticos 

possui interesses os quais resultam em determinados direcionamentos, definições e 
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favorecimentos, podendo, portanto, mostrar-se bastante divergentes e de difícil 

consenso. 

Os autores aqui mencionados discutem questões relativas às políticas 

públicas e à formação da agenda e não deixam de tocar em um aspecto crucial do 

processo, o político, “onde interesses e propostas são” colocados na ’mesa’ de 

negociações, definindo-se preferências que são adaptadas ao projeto político 

governamental” (grifo nosso) (KINGDON, 2007, p. 236). Estas opções assumidas e o 

chamamento dos grupos de interesse para negociação passam necessariamente 

pelo projeto “frouxo” de governo, quer no direcionamento das políticas públicas, quer 

na sua adaptação para atender aos parceiros. 

Esse fato vem despertando a atenção dos cientistas políticos que, desde a 

retomada da democracia, estudam as coligações e a diversidade de legendas que 

se aliam para alcançarem a vitória e governar. Alguns desses estudos se detêm na 

“coesão” ideológica destas alianças, e chegam mesmo a dizer que nos últimos anos 

elas estão cada vez menos homogêneas nos seus traços de união. Este importante 

aspecto será discutido brevemente na sequência, com vistas ao entendimento de 

toda a complexidade que envolve a política partidária brasileira em tempos recentes 

e no período escolhido para foco da pesquisa. 

 

2.5 – Contexto partidário brasileiro: contribuições para o caráter 
fragmentário e competitivo das políticas públicas 

 

Com a promulgação da Constituição de 1988, abriu-se no Brasil a 

possibilidade para a criação de partidos políticos. Em um país recém-saído de 

governos militares e marcado por um enorme passivo no diálogo entre o Estado e a 

sociedade, as demandas corporativas (e ao mesmo tempo fragmentadas) 

irromperam todas ao mesmo tempo, levando à ampliação das legendas que, à sua 

maneira, as foram incorporando à dimensão política. 

Em um primeiro momento isso foi bastante salutar, uma vez que rompia com 

o bipartidarismo até então existente, e permitia a pluralidade política e ideológica das 

legendas, fazendo com que a sociedade reconhecesse a complexidade do sistema 

partidário. No momento subsequente, esta infinidade de partidos começou a 

enfrentar dificuldades para se manter no cenário político nacional, tanto nas eleições 

majoritárias como nas proporcionais.  
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Esse fato, ao contrário do que normalmente se poderia pensar, não se limitou 

aos partidos menores. Afetou fortemente as grandes legendas do país, que, para 

alcançarem os postos mais altos do poder Executivo (presidência e governos 

estaduais), viram-se obrigadas a se aliarem com outros partidos, não só para 

vencerem eleições, mas também para garantirem governabilidade. 

Nas últimas eleições, o embate entre as grandes legendas de expressão 

nacional levou à formação de alianças e coligações bastante complexas nas suas 

posições ideológicas, mas vistas como necessárias para a garantia de “projetos de 

poder”, tanto no período dos sufrágios como no exercício de mandatos. 

São elucidativas as palavras de Luis Miguel e Carlos Machado (citados por 

Carreirão e Nascimento), ao comentarem sobre um momento recente do cenário 

político nacional: “quanto mais o PT se flexibilizou para constituir coligações das 

mais abrangentes possíveis, melhores foram seus resultados” (MIGUEL e 

MACHADO apud CARREIRÃO e NASCIMENTO, 2010, p. 105). Tal raciocínio se 

complementa pela fala de Peixoto, ao se referir a outro importante protagonista da 

cena contemporânea da política brasileira: “o PMDB é o principal parceiro de quase 

todos os partidos. Fato que pode ser explicado por ser o partido mais presente nos 

municípios brasileiros, assim como por gozar da estratégia de ser um partido de 

centro” (PEIXOTO, 2010, p. 284).  

Em um país tão heterogêneo como o Brasil, talvez o maior recurso de poder 

de um partido é sua capilaridade e alcance territorial, que lhe permite não só exercer 

pressão em todos os níveis da Federação como também participar de uma ampla 

rede de conexões com grupos de interesse diversificados. 

Essa capilaridade dos partidos, nas eleições majoritárias ou nas 

proporcionais, apresenta uma relação ao mesmo tempo lógica e complexa. Isto 

porque estar mais próximo do “povo” é vislumbrar a possibilidade de ter os eleitores 

“na mão” e utilizá-los como moeda de troca para ampliar vantagens de candidatos 

que desejam sair vitoriosos. Por outro lado, uma vez finalizada a eleição, esta conta 

é debitada ao líder político mais próximo, que por sua vez a repassa aos níveis 

superiores de suas legendas (governadores, ministros, deputados estaduais e 

federais, senadores). 

O contraponto disso são as legendas “derrotadas”, que, ao ficarem longe dos 

postos mais altos dos governos, vão perdendo visibilidade e força, uma vez que têm 

seus pleitos dificultados nas instâncias de decisão superiores, sobretudo no que 
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concerne a políticas públicas de maior envergadura, as quais muitas vezes são 

operacionalmente inviáveis, sobretudo para as municipalidades. 

A discussão anterior dá o tom do que se observou nas últimas eleições 

majoritárias, em nível federal. Partidos que foram ferrenhos opositores, no passado, 

se coligaram em um projeto daquilo que, na teoria, seria uma “nova” proposta de 

governar, mas que também estava ancorada nessa capilaridade, expressa na 

liderança política e administrativa nos níveis hierárquicos inferiores da Federação – 

estados e municípios. Tal fato é destacado por Yan de Souza Carreirão e Fernanda 

Paula Nascimento (2010), que estudaram os partidos de diferentes matizes 

ideológicos que compunham a coalizão de apoio ao governo Lula. Esta coalizão 

chega ao poder em face de uma série de aspectos, destacando-se a centralidade de 

sua proposta inovadora de governar com foco no social. Não se descuidou, no 

entanto, da aliança com forças políticas tradicionais que haviam sido muito criticadas 

e combatidas pelo então candidato em eleições passadas, quando este não logrou 

êxito nas disputas para a presidência. As palavras de Vitor de Moraes Peixoto 

revelam tal fato: 

o comportamento do Partido dos Trabalhadores (PT), que já no comando da 

Presidência da Republica com Luiz Inácio Lula da Silva muda completamente suas 

estratégias de coligações e tende a diluir suas preferências por partidos de todo 

espectro ideológico (PEIXOTO, 2010, p. 285). 

 

Essa multiplicidade de grupos de interesse reforça a prática da permuta de 

favores e perpetua uma relação que para concretizar um projeto de governo se vale 

de “velhas/novas” práticas clientelísticas, favorecendo a corretagem, por parte do 

parlamento, dos interesses de alguns segmentos. Nesse sentido, a contribuição de 

Carl Landé é ímpar, ao dizer: 

as relações clientelísticas são consideradas como um meio do Estado – e das 

elites políticas em particular – para atenderem a demandas especificas de setores 

ou grupos sociais, integrando-os no sistema político e cooptando-os. A ideia de 

troca de benefícios públicos por votos e apoio político está fortemente presente 

nesses estudos (LANDÉ, 1983, p 436). 

 

Tal posição também encontra abrigo nas reflexões de Fernando Limongi 

(2006). Este autor argumenta que o critério partidário não é o bastante para 

sustentar politicamente o presidente e que o federalismo, com o poder dos 

governadores e de algumas municipalidades de maior expressão – além da 
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complexidade da sociedade brasileira, e suas muitas corporações e grupos de 

interesse –, tornaram as coalizões imperiosas, no momento da eleição ou quando da 

formação do governo, principalmente com vistas ao atendimento dos compromissos 

pactuados. 

Isso possibilita vislumbrar que, além do elemento partidário que até aqui 

possibilitou o desdobramento da discussão, há outro componente importante para a 

pesquisa ora desenvolvida, o qual elucida o entendimento do problema e possibilita 

seus resultados. Cite-se inicialmente Sérgio Abranches: 

A lógica da formação de coalizões tem, nitidamente, dois eixos: o partidário e o 

regional (...) É isso que explica a recorrência das grandes coalizões, pois o cálculo 

relativo à base de sustentação política do governo não é apenas partidário-

parlamentar, mas também regional (ABRANCHES, 1988, p. 22). 

 

Portanto, nos arranjos de coligação, há também um componente geográfico 

no atendimento às demandas da classe política, as quais se constituem como canais 

de interlocução das sociedades e grupos de interesses localizados em determinadas 

partes do território, que possuem suas agendas particularizadas. O acionamento dos 

políticos nestes casos se dá pela tentativa de agregar estas demandas às agendas 

de governo e fazer valer, através de diferentes estratégias, suas vontades, tornando-

as realizáveis. 

Sobre tal questão, há um paradoxo em relação ao estudo ora desenvolvido, 

que revela a existência de uma estreita relação entre as políticas públicas e a prática 

da política, que incorpora aos discursos de personalidades e autoridades a temática 

regional. Ou seja, sempre há um interesse de se pronunciar sobre a questão, 

considerando-se que, teoricamente, ações desta natureza acenam para 

possibilidades de transformação e de melhorias, tanto para os indivíduos mais 

pobres como para as elites regionais, que, assim, enxergam espaço para se 

perpetuarem nas posições de comando político e econômico. 

Por outro lado, isso não quer dizer necessariamente que esse apoio se 

manifeste por meio de ações mais concretas. Para confirmar tal inferência basta 

verificar a inexistência de frentes parlamentares a favor de uma política regional ou 

mesmo da sua institucionalização, como atualmente ocorre com outros temas e 

políticas governamentais. Acrescente-se que, nos últimos anos, tem sido difícil 

encontrar “defensores” da causa, seja nas Casas Legislativas, seja no âmbito da 
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própria sociedade, algo que não ocorre com as demais políticas setoriais, que estão 

sempre a encontrar “padrinhos” e amplo apoio. 

Dessa forma, os grupos de poder, especialmente a classe política, 

contribuem, decisivamente, para o caráter fragmentário das políticas públicas, e a 

coordenação se torna um obstáculo frequente a ser transposto no trato das ações 

intersetoriais, como as de desenvolvimento regional. 

 
2.6 – Integração de ações governamentais: o debate sobre os muitos 

sinônimos de uma quimera. 

 

Não se pode desconsiderar que os Estados modernos têm se deparado com 

demandas cada vez mais variadas vindas “de cima” – via grandes corporações 

privadas e organismos supranacionais – e “de baixo”, pelas reivindicações 

crescentes da sociedade, o que resulta em um cenário de complexidade na 

elaboração das políticas públicas. Tal fato se evidencia pela análise de Patrick Le 

Galés, que sustenta ser o momento atual marcado por: 

mudanças recentes no contexto socioestatal resumidas em: a) multiplicação de 

atores organizados na vida política e social; b) tendência a diferenciação funcional 

dos programas de ação pública; c) aumento dos alvos da intervenção pública; d) 

multiplicação dos atores intervenientes nas políticas públicas, como resultado das 

mudanças anteriores; e) descentralização e fragmentação do Estado; f) erosão de 

fronteiras entre o público e o privado; g) crescente papel dos atores privados nas 

ações públicas; h) transnacionalização das políticas públicas; e i) papel cada vez 

mais importante da matriz da informação, pela independência e complexidade dos 

assuntos políticos e sociais (LE GALÉS, 1995, p. 16). 

 

Ao contrário do que propugnaram alguns teóricos de viés neoliberal, o Estado 

teve que se ampliar e se fazer mais presente, através das políticas públicas, no 

enfrentamento de novas questões, e se viu obrigado a adotar uma nova forma de 

gestão frente às muitas organizações que com ele interagem nas relações verticais 

ou horizontais. 

Ainda sobre o contexto, Sonia Fleury destaca: “El curso de la modernización y 

la diferenciación relacionada en el tejido social hacen surgir conflictos difusos y 

varias formas de acuerdos, cooperación y solidaridad” (FLEURY, 2002, p. 226). 

Embora a autora mostre os arranjos institucionais de consenso, na prática o que 
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ocorre é uma competição por recursos e as disputas entre grupos de interesse se 

acirram, acentuando o caráter setorial e fragmentário das políticas públicas. 

Isso tem levado ao discurso recorrente da falta de coordenação entre políticas 

públicas no Brasil, que pode se relacionar com essa diversidade de demandas e 

com o surgimento de novos temas dentro da agenda, ou ainda poderia associar-se à 

histórica ineficiência do Estado brasileiro no enfrentamento de algumas questões 

cruciais. Em geral, a sociedade tem percebido isto, seja em momentos excepcionais, 

como nas situações inesperadas, ou na resposta a outras questões mais 

permanentes nas quais deveria haver, na teoria, maior conexão entre diferentes 

instituições e diálogo entre políticas, o que não ocorre. 

Vale então a reflexão sobre essa falta de articulação e seus impactos para o 

Estado, mas, sobretudo, para aqueles que são os públicos-alvo dessas políticas. Isto 

passa por um aprofundamento nas conexões que envolvem o sistema político 

historicamente estruturado no país e suas relações com a sociedade de forma geral, 

partindo-se de uma visão da segmentação em grupos de interesse e do espaço que 

estes grupos abrem nas agendas de governo, conforme já discutido. Isto significa 

dizer que as ações – sejam elas normativas ou operacionais – emanadas do Estado 

são respostas às demandas/reivindicações dos diferentes grupos sociais e 

corporações por intermédio de ações de governo, o que pode ser um fator de 

reforço, ao menos momentâneo, deste caráter fragmentário e competitivo. 

Essa atuação interdependente parece ser uma tendência e uma busca dos 

governos por melhorarem seus desempenhos e tornarem eficazes suas políticas 

públicas. Para Maria das Graças Rua (1997), políticas que envolvem diferentes 

níveis de governo e mesmo aquelas ações que envolvem apenas o nível local, mas 

dependem de vínculos de diferentes organizações e agências públicas, são de difícil 

controle e exigem grande cooperação, demandando, consequentemente, uma 

coordenação eficaz. 

O resultado dessa forma de agir se expressa no diversificado aporte teórico 

que dá base ao debate, que traz consigo uma série de termos para elucidar essa 

atuação conjunta: coordenação, horizontalidade, ação em rede, intersetorialidade, 

transversalidade. Ressalte-se que aqui não haverá o preciosismo de discuti-los 

individualizadamente, mas de entendê-los como uma importante e necessária forma 

de atuação dos governos. 
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Todavia, para se construir esse entendimento, algumas contribuições são 

importantes. Inicialmente será resgatada a discussão sobre “horizontalidade”, 

definida por Herman Bakvis e Luc Juillet como: 

a coordenação e gestão de um conjunto de atividades entre duas ou mais 

unidades organizacionais em esquemas em que as unidades em questão não 

exercem controle hierárquico sobre as outras e cujo objetivo é gerar resultados 

que não podem ser alcançados isoladamente por elas (BAKVIS e JUILLET, 2004, 

p. 17). 

 

Vista como um fator importante para o sucesso das políticas públicas, a 

interação entre formuladores e implementadores, através da coordenação do 

processo, merece especial atenção, uma vez que boa parte dos problemas surgidos 

nessas iniciativas governamentais provém do distanciamento de quem está à frente 

dessas duas importantes etapas do ciclo de uma política. 

Sob outra vertente, Manuel Castells (2002) discute essa nova forma de ação 

estatal, utilizando a concepção do “Estado-rede”, que se caracterizaria pela partilha 

da autoridade, na qual o Estado divide com uma rede de instituições sua capacidade 

de impor as decisões. Verifica-se, entretanto, que esta atuação em rede não é 

consenso entre os autores. Sonia Fleury (2002) destaca essa heterogeneidade de 

entendimentos, Vicent Marando e Patricia Florestano, Myrna Mendell e Roderick 

Arthur William Rhodes; e recorre a Tanja Borzel a fim de apontar as aproximações 

dos entendimentos existentes entre os diversos autores que pensam as redes: 

como um conjunto de relaciones relativamente estables, de naturaleza no 

jerárquica e independiente, que vinculan a uma variedad de actores que 

comparten intereses comunes em referencia a uma política, y que intercambian 

recursos para perseguir esos intereses compartidos, admitiendo que la 

cooperación es la mejor manera de alcanzar las metas comunes (BORZEL apud 

FLEURY, 2002, p. 227). 

 

Em tese, todos os fundamentos de uma ação governamental em rede são 

desejáveis, no entanto, há uma enorme dificuldade do Estado de atuar nesse 

modelo, em face de algumas interferências políticas que são particularmente 

observadas no sistema brasileiro. Logo, para uma atuação coordenada em que não 

exista hierarquia, relações estáveis e confiáveis, interesses comuns, há que se 

redimensionar todo o sistema e a prática política do país, assim como os modos de 

relacionamento do Estado com a sociedade e com os grupos de interesse. 
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A busca por um melhor diálogo externo, e sobretudo interno, tem pautado os 

governos de diversos Estados nacionais, independentemente de sua condição de 

desenvolvimento. É claro que em alguns deles esta forma de operar adquire maior 

espaço dentro das esferas governamentais e dos debates da sociedade, que 

reclama por uma atuação coordenada e mais eficiente na busca de respostas mais 

eficazes das políticas públicas. 

Cabe destacar, ademais, que o esforço de coordenação necessariamente 

inclui a sensibilização para abordagens intersetoriais nas (ou das) políticas públicas. 

Elas seriam aquilo que Rose Inojosa reporta como um “trabalho simultâneo entre os 

atores envolvidos (...) na busca por resultados integrados” (INOJOSA, 2001, p. 67). 

Ações desta natureza implicam a articulação dos diferentes setores que, 

conjuntamente, tentarão a resolução de problemas, através do compartilhamento de 

esforços, recursos e capacidades. 

Nesse mesmo caminho, Nuria Cunill Grau contribui com mais dois conceitos 

de intersetorialidade, quais sejam: “Convergencia de esfuerzos de diferentes 

sectores gubernamentales y no gubernamentales para producir politicas integrales e 

integradas que oferezcan respuestas a las necessidades genereles” (FERNANDEZ 

Y MENDES apud GRAU, 2005, p. 2), e “Articulación de saberes y experiencias em el 

planeamiento, realización y evaluación de acciones, com el objetivo de alcanzar 

resultados integrados em situaciones complejas” (JUNQUEIRA et al. apud GRAU, 

2005, p. 2).  

Da contribuição trazida pela autora há um ponto importante que está na 

formulação de políticas integradas e integrais, o que supõe a construção dialogada 

dessas iniciativas, não só entre a sociedade e o Estado, mas no âmbito do próprio 

poder público. No caso do Brasil, este ainda é um longo exercício, uma vez que a 

intersetorialidade, quase sempre prevista nos marcos legais, dificilmente ocorre no 

momento da elaboração da política, que na maior parte das vezes é conduzida 

setorialmente, com pouca ou nenhuma participação das demais agências e 

instâncias do governo. E isso não é um problema da agência principal em não 

chamar outros órgãos para participar; muitas vezes, são as outras instituições do 

governo que se mostram indiferentes à construção de políticas colaboradas e, 

assim, cada uma realiza a sua, mesmo que a ação de coordenação permaneça 

somente como um dispositivo legal ou um enunciado de planejamento.  
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Assim, a intersetorialidade, mais do que um dispositivo no papel, deve ser 

construída já no entendimento dos problemas a serem enfrentados e, portanto, no 

desenho da própria política, o que não se observa na realidade. 

O conceito é ampliado e adquire concretude quando os fundamentos de sua 

operacionalização são discutidos por Nuria Cunill Grau (2005), apontando duas 

premissas para ações intersetoriais: a) a integração, possibilitando a busca de 

soluções integrais e assegurando um fundamento político à intersetorialidade; e b) 

utilizando a diferença entre os setores de forma produtiva para resolução dos 

problemas. A autora destaca ainda os elementos que fazem parte do conceito de 

intersetorialidade, que seriam a integração, a inclusão e o compartilhamento, o que 

de fato aponta para importantes premissas em ações coordenadas, sobretudo as 

governamentais, mas que ainda encontram obstáculos legais, culturais e, sobretudo, 

políticos e institucionais. 

Nuria Cunill Grau (2005) prossegue a discussão apontando questões latentes 

no trato da coordenação e da intersetorialidade, apresentando tipos de casos, 

oferecendo exemplos de aplicações, trazendo comparações sobre distintos níveis de 

integração, e enumera alguns países da América Latina. Entre estes exemplos, a 

autora destaca a experiência das Câmaras Temáticas do governo brasileiro, 

surgidas no mandato de Fernando Henrique Cardoso, como embriões de uma ação 

transversal. Estas instâncias colegiadas se ampliaram consideravelmente e se 

juntaram a outros novos arranjos participativos no mandato de Luiz Inácio Lula da 

Silva, que tiveram prosseguimento na gestão de Dilma Roussef. 

Esse caráter coordenador e intersetorial passa pela compreensão da 

“dimensão política de uma política pública” e impõe, de forma positiva, a participação 

como parte de todo o processo das iniciativas governamentais. Sobre tal aspecto, 

Leonardo Avritzer (2008) oferece uma contribuição, ao discutir a importância desses 

instrumentos enquanto esferas de negociação e ajustamentos entre os grupos de 

interesse e como validadores das políticas públicas. O autor classifica estas 

instâncias em desenhos participativos “de baixo para cima”, dados por força de 

legislações, presentes em algumas políticas públicas, que instituem conselhos e 

outros modos de interação do Estado com a sociedade, e desenhos institucionais de 

debate e ratificação, a exemplo das conferências, audiências públicas e outras 

formas de consulta à sociedade. 
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Há, portanto, uma necessidade crescente por desenhar políticas participativas 

e validá-las, fortalecendo os instrumentos de coordenação e busca de convergência 

das múltiplas ações do governo. No caso brasileiro, a temática da intersetorialidade 

vem adquirindo uma visibilidade cada vez maior na sociedade, no meio acadêmico e 

nas organizações do governo, que percebem a dificuldade de enfrentamento dos 

problemas de forma isolada. 

O crescimento dessas instâncias como aspecto da busca por coordenação e 

intersetorialidade, assim como modo de chancelar as ações governamentais, 

melhorando a sua governança, evidencia-se nos quadros seguintes que detalham a 

composição de todos os conselhos existentes nas políticas públicas federais, 

mostrando inclusive a participação da sociedade civil nos seus assentos.  

 
Quadro 1 – Conselhos de Políticas Federais – Instrumentos de institucionalização 

Conselho Vinculação Legislação Governo Sociedade Civil 

Curador do FGTS MTbE Lei n. 8.036/90 e 

Decreto n. 6.827/09 

12 12 

Transparência Pública e 

Combate a Corrupção 

CGU Lei n. 10.683/03, 

Decreto n. 4.923/03, 

Decreto n.6.075/07, 

Decreto n.6.930/09 

10 10 

Cidades MCid Lei n. 10.683/03, 

Decreto n. 5.031/04, 

Decreto n. 5.790/06 

37 49 

Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana 

SDH Leis ns. 4.319/64 e 

10.683/03 

07 06 

Desenvolvimento 

Econômico e Social 

SRI/PR Lei n. 10.683/03 17 90 

Aqüicultura e Pesca MPA Lei n. 10683/03 27 27 

Assistência Social MDS Lei n. 8.742/93 09 09 

Ciência e Tecnologia MCT Lei n. 9.257/96 e 

Decreto n. 6.090/07 

13 14 

Combate a 

Discriminação 

SDH Decreto n. 3.952/01, 

Decreto n. 5.397/05 

  

Defesa Civil MI Decreto n. 5.376/05, 

Decreto n. 7.257/10 

14 03 

Desenvolvimento Rural 

Sustentável 

MDA Decreto n. 3.200/99, Lei 

n. 10.683/03, Decreto n. 

4.854/03 

19 19 

Economia Solidária MTbE Lei n. 10.683/03, 

Decreto n. 5.811/06 

19 37 

Educação ME Lei n. 9.131/95 24*  

Imigração MTbE Lei n. 6.815/80, Decreto 

n. 840/93, Decreto n. 

3.574/00 

09 11 

Juventude SG/PR Lei n. 11.129/05 20 40 
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Conselho Vinculação Legislação Governo Sociedade Civil 

Política Criminal e 

Penitenciária 

MJ Lei n. 7.210/84 13*  

Política Cultural MinC Decreto n. 5.520/05, 

Decreto 6.973/09 

27 38 

Políticas sobre Drogas GSI/PR Lei n. 11.343/06, 

decreto n. 5.912/06 

13 13 

Previdência Social MPS Lei n. 8.213/91 06 09 

Promoção da Igualdade 

Racial 

SEPIR Lei n. 10.678/03, 

Decreto n. 4.885/03, 

decreto n. 6.509/08 

22 22 

Recursos Hídricos MMA Lei n. 9.433/97, Decreto 

n. 4.613/03 

31 18 

Saúde MS Lei n. 378/37, Decreto n. 

5.839/06 

08 40 

Segurança Alimentar e 

Nutricional 

PR Lei n. 10.683/03, 

Decreto n. 5.079/04, 

Decreto n. 6.272/07 

19 38 

Segurança Pública MJ Decreto n. 6.950/09 19 27 

Turismo MTur Lei n. 10.683/03, 

Decreto n. 6.705/08 

25 43 

Esporte ME Lei n. 9.615/98, Decreto 

n. 4.201/02 

07 14 

Meio Ambiente MMA Lei n. 6.938/81, Decreto 

n. 88.351/83, Decreto n. 

99.274/90, Decreto n. 

3.942/01, Decreto n. 

6.792/09 

74 34 

Direitos da Criança e do 

Adolescente 

SDH Lei n. 8.242/91, Lei n. 

8.069/90, Decreto n. 

5.089/04, Decreto n. 

5.003/04 

14 14 

Direitos da Mulher SPM Lei n. 7.353/85, Decreto 

n. 6.412/08 

16 24 

Direitos da Pessoa 

portadora de 

Deficiência 

SDH Lei n. 10.693/03, 

Decreto n. 3.076/90 

19 19 

Direitos do Idoso SDH Decreto n. 4.227/02 e 

Decreto n. 5.019/04 

14 14 

Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos 

e Comunidades 

Tradicionais 

MDS Decreto s/n de 27/12/04 

e Decreto s/n de 

13/07/06 

15 15 

Política Indigenista MJ Decreto s/n de 22/03/06 13 20 

MERCOSUL Social e 

Participativo 

SG/PR Decreto n. 6.594/08 21 40 

Fonte: sítio da Secretaria Geral da Presidência da República, acessado em 09/02/2011. 

Embora os conselhos sejam bem diversos na sua composição e natureza, há 

um fato comum a todos eles: a presença organizada da sociedade, que chancela a 

formulação das políticas, delas participa e avalia sua implementação, tornando-as 
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mais próximas dos cidadãos, e lhes dá mais visibilidade entre os grupos de interesse 

e as corporações.  

É natural que algumas políticas não lancem mão desse recurso de 

participação e controle, a exemplo da macroeconômica, que possui um caráter 

estritamente técnico, e cujas deliberações não podem estar suscetíveis a 

informações assimétricas, sob pena de trazer graves prejuízos à sociedade como 

um todo. Das reuniões do Comitê de Política Monetária (COPOM) tomam parte 

apenas diretores do Banco Central e servidores do alto escalão do Ministério da 

Fazenda. 

Há outras políticas públicas que perdem visibilidade e se enfraquecem por 

limitarem essas instâncias colegiadas de ação intersetorial às agências 

governamentais, uma vez que os compromissos assumidos se fazem longe dos 

olhos da sociedade e, portanto, podem ser alterados a qualquer tempo sem 

constrangimentos. A PNDR seria uma dessas políticas, pois sua instância decisória 

mais ampla de ação intersetorial é a Câmara de Integração de Políticas e 

Desenvolvimento Regional,20 que só conta com órgãos do Governo Federal. 

Complementarmente ao debate do controle e participação social, é possível 

observar o quadro subsequente, que mostra o número de Conferências Nacionais 

ocorridas no período 2003-2010. Tais conferências discutiram políticas públicas 

voltadas para os temas elencados, algo que também tem faltado à PNDR, que até o 

momento não foi discutida, e, portanto, não foi apropriada pela sociedade. 

Quadro 2 – Conferências de políticas públicas (2003-2010) 

Tema Órgão responsável Quantidade 

Arranjos Produtivos Locais MDIC 4 

Comunidades Brasileiras no Exterior MRE 3 

Cidades  MCid 4 

Aprendizagem Profissional MTbE 1 

Aqüicultura e Pesca MPA 3 

Assistência Social MDS 4 

Ciência, Tecnologia e Inovação MCT 2 

Tecnologia e Inovação em Saúde MS 1 

Comunicação MC 1 

Cultura MinC 2 

Defesa Civil e Assistência Humanitária MI 1 

Desenvolvimento Rural Sustentável MDA 1 

Direitos Humanos SDH 4 

Economia Solidária MTbE 2 

                                                           
20

 A Câmara foi instituída pelo Decreto n° 4.793, de 23/07/2003, com a participação de dezenove 
Ministérios.  
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Tema Órgão responsável Quantidade 

Educação MEC 1 

Educação Básica MEC 1 

Educação Escolar Indígena MEC/MJ 1 

Educação Profissional Tecnológica MEC 1 

Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais SDH 1 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde MTbE/MPS 1 

Juventude SG/PR 1 

Medicamentos e Assistência Farmacêutica  MS 1 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial SEPIR 2 

Políticas para as Mulheres SPM 2 

Recursos Humanos da Administração Pública MPOG 1 

Saúde  MS 2 

Saúde Ambiental MS/MCid/MMA 1 

Saúde Bucal MS 1 

Saúde do Trabalhador MS 1 

Saúde Indígena  MS 1 

Saúde Mental MS 1 

Segurança Alimentar e Nutricional MDS/PR 2 

Segurança Pública MJ 1 

Esporte ME 3 

Meio Ambiente MMA 3 

Direitos da Criança e do Adolescente SDH 4 

Direitos da pessoa com Deficiência  SDH 2 

Direitos da Pessoa Idosa SDH 2 

Povos Indígenas  MJ 1 

Infanto-juvenil pelo meio ambiente MEC/MMA 3 

Fonte: sítio da Secretaria Geral da Presidência da República, acessado em 09/02/2011. 

 

É importante que tais iniciativas de coordenação intersetorial fiquem próximas 

do chefe do Executivo, pois há uma tendência natural de os embates se acirrarem 

em face do amplo escopo de agentes envolvidos e interesses em jogo. É nesse 

momento que se manifestam as disputas e os atores buscam a hegemonia através 

de suas articulações, ampliando o espaço na agenda do governo e, por conseguinte, 

obtendo a primazia no processo decisório. No Brasil, esta estratégia de coordenação 

por um órgão forte, como a Casa Civil da Presidência da República, serviu para 

algumas políticas e programas, a exemplo do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e do Programa Territórios da Cidadania. Porém não para outros, 

como aqueles relacionados à PNDR, que, apesar do seu caráter transversal, se 

viram esvaziados de prestígio e recursos, traduzidos na falta de comprometimento 

das demais agências governamentais que possuíam interface com as ações dos 
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programas de desenvolvimento regional, como o PROMESO, o CONVIVER e o 

PDFF21.  

Os embates e conflitos vão se manifestar inclusive entre agências e órgãos 

governamentais, que muitas vezes possuem posições técnicas e ideológicas 

diferentes e divergentes sobre alguns desses temas, sobretudo aqueles que se 

caracterizam pela transversalidade das ações, o que pode gerar baixo grau de 

confiança e compromisso, acentuando a competição entre instituições e políticas. 

Destaque-se que no Brasil a questão dos embates e da competição possui 

um conjunto de dimensões que permitem perceber a dificuldade de seu 

enfrentamento, a começar pela questão federativa, que na essência é conflitiva. 

Nesse sentido, Rosani Evangelista Cunha oferece uma contribuição adicional, 

pontuando: “No período posterior a 1988, ao contrário de relações cooperativas e 

solidárias entre os entes federados, o que se observou foi um intenso processo de 

competição horizontal e vertical” (CUNHA, 2004, p. 11). Ou seja, o conflito parece 

ser algo inerente ao Estado brasileiro, seja no seu desenho, seja nas suas formas de 

operar políticas públicas, e, hoje, se constitui em um desafio. 

Ainda sobre esse caráter da federação brasileira, Fernando Luiz Abrucio 

destaca a contribuição de Paul Pierson, ao comentar: "Mais do que um simples cabo 

de guerra, as relações intergovernamentais requerem uma complexa mistura de 

competição, cooperação e acomodação" (ABRUCIO, 2005, p. 44). E complementa, 

ressaltando: 

O modus operandi cooperativo é fundamental para otimizar a utilização de 

recursos comuns, (...) para auxiliar governos menos capacitados ou mais pobres a 

realizarem determinadas tarefas; para integrar melhor o conjunto de políticas 

públicas compartilhadas, evitando o jogo de empurra entre os entes. Ainda é peça-

chave no ataque a comportamentos financeiros predatórios, que repassam custos 

de um ente à nação, como também na distribuição de informação sobre as 

fórmulas administrativas bem-sucedidas, incentivando o associativismo 

intergovernamental (ABRUCIO, 2005, p. 44). 

 

Para caracterizar o processo de implementação das ações 

intergovernamentais e/ou intersetoriais, considera-se fundamental conjugar as 

perspectivas dos gestores e executores diretos das ações desenvolvidas com a 

experiência de acesso e utilização dos beneficiários dessas intervenções. Portanto, 
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 Os programas mencionados serão detalhados na sequência do trabalho. 
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quanto mais amplo for o escopo de uma política pública, maior será a necessidade 

de integração e de construção de estratégias intersetoriais. Isto, contudo, na 

realidade não ocorre, visto que as agências governamentais ainda encaram os 

objetos de suas políticas públicas de forma segmentada e matizada pela sua cultura 

organizacional, pela sua história e pelos compromissos que o seu executor principal 

assume com os grupos de interesse. 

Apesar de os discursos presentes nos governos e dos aparatos normativos 

apontarem para a transversalidade, o que se observa na maior parte das políticas 

públicas brasileiras é uma grande dificuldade em se compor agendas comuns. Na 

prática, cada órgão se ocupa de sua agenda particular e colabora residualmente na 

agenda do outro setor. 

As agendas comuns e as políticas intersetoriais pressupõem uma série de 

desdobramentos na esfera dos conflitos, inclusive entre agências e decisores, uma 

vez que pela sua natureza abarcam um conjunto de outras ações especializadas. 

Logo, “a multiplicação dos atores implicados nas políticas coloca o desafio de 

analisar as suas organizações e de interpretar a ação pública em termos de ação 

coletiva” (ROMANO, 2009, p. 101). Assim, praticar a intersetorialidade passa, 

necessariamente, por desejar construir coletivamente – e principalmente conhecer, 

de fato, o que o outro faz.  

Esse é um aspecto importante, e que tem sido colocado em plano secundário 

na análise das políticas públicas, sobretudo aquelas que apresentam características 

de intersetorialismo. O centro do debate sempre tem ficado circunscrito ao desenho 

puro e simples da política e de seu conteúdo programático, sem considerar as 

interações com grupos que gravitam em torno dela e de seus interesses explícitos e 

implícitos nessa relação, que na maior parte das vezes acirra o caráter de 

competição sob a máscara da desarticulação dessas iniciativas. 

 

2.7 – Os limites do caráter cooperativo e a expressão da competição 
entre políticas públicas. 

 

A realidade do Estado brasileiro mostra que há um enorme desafio às ações 

de governo coordenadas. Várias explicações para tal situação podem ser 

encontradas na literatura especializada, conforme visto anteriormente. Uma dessas 

contribuições elucida o caráter setorial das políticas públicas pelo viés da 

fragmentação das ações de governo. É este debate que se pretende utilizar como 
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pano de fundo para a presente investigação, mostrando-se adiante que, mais do que 

setorialização e fragmentação, existe competição entre essas políticas, em face de 

um conjunto de fatores que serão elencados e explicados. 

Conforme dito, o comportamento setorial encaminha o debate sobre 

fragmentação das políticas públicas, que ora se revela como causa, ora se mostra 

como consequência desse cenário de competição e disputa entre os grupos de 

interesse e entre as organizações e suas burocracias. Segundo Humberto Martins: 

Uma teoria da fragmentação de políticas propõe que há uma correlação entre os 

fatores de convergência estrutural e o grau de fragmentação de políticas dentro de 

um mesmo domínio temático (fragmentação intrassetorial) ou entre vários 

domínios (fragmentação extrassetorial), visto que a natureza fragmentadora e 

disruptiva das políticas está sujeita a estruturas modeladas para promover 

resultados eficientes preestabelecidos (que impõem convergência) (MARTINS, 

2006, p. 93). 

 

É interessante observar que o autor já pontua dois níveis de fragmentação, e 

portanto de competição: o setorial e o intersetorial. Nas suas palavras também se 

percebe a importância da correlação entre convergência e grau de fragmentação, ou 

seja, quanto mais próximo estiverem os interesses na arena, maiores serão as 

possibilidades de a política pública resistir mais organicamente. Por outro lado, se as 

divergências são acirradas, as possibilidades de fragmentação tornam-se muito 

maiores. A trajetória das políticas regionais brasileiras mostra as duas situações ao 

longo da história. Nas décadas de 1950 e 1960, quando a questão esteve no centro 

dos debates da sociedade e da agenda do governo, havia uma maior convergência 

em virtude de o tema se limitar à atuação de um pequeno grupo de instituições e, 

portanto, havia maior coesão nas estruturas que tinham por missão promover o 

desenvolvimento regional. Em momentos mais recentes, estas ações foram 

pulverizadas em diversas políticas e programas, que mais se atritam do que 

propriamente se aproximam, em virtude de um conjunto de fatores que intensificam 

este caráter fragmentário. 

Ao detalhar a natureza fragmentadora das políticas públicas, o estudo de 

Humberto Martins (2006) propõe seis fatores estruturais que são determinantes para 

que isso ocorra22: a) liderança executiva; b) estratégia; c) ajustamento mútuo; d) 

estrutura; e) processos; e f) pessoas. Estas categorias são bastante elucidadoras 
                                                           
22

 Martins também trata esses fatores como variáveis independentes. 
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para explicar a fragmentação das políticas públicas, sendo algumas delas, inclusive, 

bases para a presente investigação. Além disso, fornecem subsídios para se 

entender o caráter competitivo existente entre várias funções programáticas 

governamentais, na esfera federal, sobretudo aquelas de natureza intersetorial. 

Para Fernando Prestes Motta (1991), a liderança executiva fundamenta-se na 

autoridade executiva principal, que seria o presidente, e na coletiva, composta pelos 

seus gabinetes. Para melhor entender como isso pode se manifestar, é importante 

resgatar o entendimento de liderança como: 

um processo grupal que envolve a influência de um indivíduo sobre os demais. O 

que está em questão é em que extensão o executivo principal é capaz de 

influenciar seus liderados intragoverno numa determinada direção, gerando 

convergência estrutural (MOTTA, 1991, p. 210). 

 

O trecho destacado denota que a realidade das políticas públicas no Brasil 

encontra obstáculos quando se fala em liderança. Isto decorre do modelo 

presidencialista de coalizão, considerando-se que concorrem na estrutura de 

formação dos gabinetes ministeriais uma série de forças políticas que interferem e 

enfraquecem a capacidade de liderança do presidente. 

A mesma situação ocorre nas pastas, uma vez que a oferta de cargos se dá 

segundo a força que certas personalidades políticas dos vários partidos possuem. 

Assim, mesmo de “porteira fechada”,23 as estruturas das agências podem se 

apresentar extremamente fragmentadas em face das disputas internas e facções 

das legendas, se expressando na capacidade de liderança dos próprios ministros 

em relação aos demais dirigentes. 

Esse aspecto pode interferir fortemente nos compromissos assumidos da 

pasta para com outras instituições governamentais, e internamente também pode 

afetar suas iniciativas. No caso de políticas intersetoriais, esta fragmentação de 

liderança pode adquirir contornos mais graves exatamente pela ausência de 

mecanismos de comando e controle para induzir ações coordenadas. 

Ainda segundo Fernando Prestes Motta, esse caráter integrador do líder 

decorre de sua centralidade na dinâmica do poder organizacional, no sentido de 

                                                           
23

 Terminologia utilizada para explicar o mecanismo de “ocupação” dos ministérios, o qual deixa livre 
para o partido nomear todos os cargos comissionados da estrutura. Trata-se de uma prática 
recorrente na política brasileira, que consiste na distribuição dos ministérios entre partidos da base de 
apoio ao presidente. 
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negociar. No presente estudo, interessa aquilo que Humberto Martins pontua sobre 

tal aspecto: 

importa detectar (...) em que extensão o líder executivo do governo contribui para 

a formação de uma visão de futuro, em torno da qual o projeto nacional gravita e 

em cuja direção há um esforço político de negociação de poder para a obtenção 

de adesões (...) como o presidente interage intragoverno, como forma e administra 

as coalizões e como distribui os recursos que se constituem fatores de poder dos 

liderados em contextos organizacionais marcados pela disputa e pelo pluralismo 

de interesses (MARTINS, 2006, p. 96). 

 

A contribuição do autor permite compreender em grande medida a natureza 

dos problemas que afetam as políticas públicas. Em primeiro lugar, falta um projeto 

nacional, noção que frequentemente tem se confundido com projetos de governo. 

Logo, o consenso é frouxo e a negociação é um processo cheio de “trocas”, 

desvirtuando qualquer plano de longo prazo – o que seria um segundo aspecto de 

interferência nas políticas públicas. Em terceiro lugar, as adesões se dão por 

conveniência e não por convencimento; portanto, são uniões muito instáveis para 

garantir a gestão das diversas políticas acima de interesses partidários, pessoais e 

corporativos. Isso tudo deságua em um quarto aspecto: a complexidade das 

engenharias institucionais necessárias para garantir a governabilidade, incluindo 

favorecimentos materiais e simbólicos que resultam em um quadro de competição 

entre os partidos e consequentemente entre as agências governamentais, o que 

acaba criando um cenário marcado pela fragmentação das políticas intersetoriais. 

Há desdobramentos dessa capacidade de liderança que apontam para as 

formas de exercício de autoridade dos principais executivos de governo, segundo 

alguns padrões. Para Collin Campbell e Guy Peters citados por Humberto Martins 

(2006), seriam eles: 

1) Prioridades e planejamento: característicos de um executivo principal forte 

politicamente, com propostas de governo ambiciosas e abrangentes. Na máquina 

pública, isto se reflete no robustecimento das agências governamentais 

responsáveis pela formulação de políticas coerentes. 

2) Corretagem política: ocorre quando o executivo principal possui uma 

posição privilegiada, mas opta por um programa de governo menos arrojado, em 

virtude de questões externas ou mesmo em função de seus traços de personalidade. 
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No âmbito da relação entre agências governamentais, se caracterizaria pela 

independência, sendo secundário o papel de coordenação. 

3) Política administrativa: acontece quando o executivo principal está 

fragilizado politicamente, o que impedindo de uma proposta de governo mais 

arrojada. Em geral são governos marcados por crises continuadas. Nesse caso o 

papel das agências governamentais é diminuído. Para as principais organizações do 

governo resta o espaço do gerenciamento da crise, e as demais competem entre si 

por mais espaço dentro da agenda. 

4) Sobrevivência política: decorre de situações em que há perigo iminente de 

substituição do executivo principal. No âmbito das organizações governamentais, 

isto se reflete através da intervenção branca da cúpula do governo nas agências. 

Logo, um líder (presidente ou ministro) pode situar-se em uma dessas 

tipologias por toda a sua gestão, mas também pode alternar esse enquadramento 

em face de aspectos conjunturais que levem a tal mudança. Isto possui reflexos 

claros em toda a estrutura de governo e, consequentemente, nas políticas públicas, 

uma vez que a transição de uma zona de conforto por parte do líder para uma zona 

de tensão leva necessariamente a outros tipos de negociação que se traduzem na 

alteração de prioridades e no atendimento de demandas extemporâneas, retirando-

se todo e qualquer caráter estratégico das políticas públicas. 

Dentro da teoria de Humberto Martins, a estratégia se constitui no segundo 

fator e possui uma relação estreita com a possibilidade de integração. Segundo o 

autor (citando Motta, 2006), a estratégia pode estar presente no formato de um 

plano, de declarações de posicionamento, ou pode ser emergente, podendo ser 

subsumida a partir de comportamentos e decisões estruturantes. E o autor utiliza-se 

de Carlos Matus, que a reconhece “como fator de convergência e integração (...) 

referenciada tanto na explicitação da agenda de governo, quanto na existência de 

documentos que contenham um elenco de objetivos, metas e ações” (MATUS, 1993, 

p. 47). Vale destacar que esse fator se relaciona com a liderança, considerando-se 

que a estratégia pode nascer da capacidade daquele que ocupa o posto principal, 

bem como pode ser dividida pela sua falta de capacidade e, portanto, pode se tornar 

uma estratégia fragmentária que não oferece uma conformação orgânica ao 

governo. Este, por sua vez, passa a se constituir de uma porção de feudos em que 

as diretrizes estão dadas de forma muito tênue, permitindo-se que cada partido 

opere as agências sob sua gestão atendendo a lógicas particulares. 
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Em relação à operacionalização dessas estratégias, Humberto Martins (2006) 

traz algumas contribuições importantes, como o conceito de “ajustamento mútuo”, 

cunhado por Charles Lindblom com a finalidade de se entender a possibilidade de os 

atores envolvidos numa política pública cooperarem, seja na formulação ou 

implementação, sem que haja necessidade de formalizar arranjos de coordenação. 

O autor destaca ainda que as estruturas são fatores de integração, quando 

considerado o cenário mais amplo do governo e entre suas muitas organizações, 

seja nos seus arranjos, seja no padrão de interação. Portanto, estes arranjos de 

cooperação, em tese, podem se constituir muito mais a partir de lideranças e 

estratégias do que propriamente por formalização. É claro que quando as duas 

coisas se combinam, os resultados de uma política pública podem ser melhores, 

uma vez que é sistematizada e disciplinada esta relação interinstitucional sempre 

bastante tensa. No Brasil, existem algumas iniciativas governamentais que nascem 

centradas em liderança e entre suas estratégias lançam mão deste tipo de 

ajustamento. São exemplos o PAC e o Programa Territórios da Cidadania, bem 

como o Programa Minha Casa Minha Vida, que em um primeiro momento surgem 

embases frágeis, mas com a força do líder principal vão se institucionalizando, 

adquirindo visibilidade e envergadura de política pública. 

Aqui despontam algumas questões: a primeira é se o desenho da 

organização permite ajustamentos verticais e horizontais, que favoreçam ou 

dificultem a integração; a segunda é se a extensão da estrutura se baseia numa 

diferenciação mais ou menos fragmentária dos diversos domínios de política pública, 

ou dentro de um só domínio; e a terceira indagação concerne à extensão em que as 

formas de coordenação governamental promovem convergência. Para Humberto 

Martins (2006), quanto mais fragmentador o desenho organizacional, 

compartimentando domínios, maior a relevância da coordenação. 

Portanto, as políticas podem se fragmentar entre elas quando necessitam 

trabalhar coordenadamente, e podem também se apresentar desintegradas dentro 

de um mesmo tema. Qualquer que seja a forma, os resultados são, de modo geral, 

sempre negativos para o governo, para as agências responsáveis e, sobretudo, para 

os beneficiários das ações. No entanto, quando a política é setorial e necessita 

deste tipo de aproximação, em geral a participação dos demais órgãos é residual, 

embora nem sempre seja de menor importância e, portanto, uma fragmentação 

poderia interferir menos nos seus resultados. Já para as políticas que por natureza 
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possuem cunho intersetorial, a falta de coordenação pode afetar diretamente sua 

eficácia e credibilidade, não só atingindo seus resultados, pois também todo o 

arranjo que a sustenta cai em descrédito. 

Humberto Martins (2006) faz também uma análise da integração vertical, que 

tem por objetivo estudar as relações entre os estratos da cúpula, do primeiro e 

segundo escalões, a partir da caracterização dos grupamentos das unidades 

governamentais, correspondendo ao desenho organizacional. Para o autor, uma 

estrutura concentrada em poucas unidades tende a facilitar a integração, enquanto 

uma estrutura fragmentada tende a dificultar a coordenação. 

Essa contribuição de Humberto Martins encaminha uma reflexão sobre as 

razões da fragmentação da estrutura governamental brasileira tanto inter, como 

intra-agências, orientando-se em duas dimensões. A primeira relaciona-se à questão 

política, ou seja, em que medida estas relações são afetadas pelas disputas entre 

legendas pelos cargos, pela visibilidade e prestígio, pelos recursos e capacidades, 

refletindo-se em um distanciamento entre os escalões mais altos de agências 

diferentes ou dentro de uma mesma organização governamental. A segunda 

dimensão relaciona-se a questões mais técnicas, e procura analisar o tamanho e a 

heterogeneidade das estruturas existentes dentro da máquina para tratar 

determinados temas e como isto interfere diretamente na capacidade de agir de 

forma coordenada. Percebe-se, portanto, que tais dimensões podem elucidar o 

caráter fragmentário e, por que não dizer, competitivo, das políticas públicas, sejam 

elas setoriais ou transversais. 

Segundo Humberto Martins (2006), citando Guy Peters, a integração “lateral” 

ocorre de modo diversificado, através de órgãos de exercício da coordenação central 

delegada, agências centrais, agências setoriais com instrumentos de coordenação, 

agências intergovernamentais, ministros de coordenação provisória, conselhos, 

forças-tarefa, grupos de trabalho, comitês interministeriais e comunicação lateral. No 

entanto, é destacado que, neste ajustamento horizontal, o desenho ministerial 

fragmentário, tradicionalmente departamentalizado por temas, é dificultado em face 

dos domínios estanques da política pública. Isto resulta da construção de políticas 

que tratam a intersetorialidade como uma formalidade e não como uma 

necessidade, o que acaba por reduzir o termo somente ao discurso, uma vez que a 

maioria das iniciativas se origina em uma ou poucas agências que na maior parte 

das vezes não “escutam” as demais na fase de formulação, chamando-as a 
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participar somente quando da implementação. Logo, alguns mecanismos de 

coordenação lateral podem não ter a eficácia desejada, uma vez que as instituições 

podem não se sentir parte da política pública, por terem sido preteridas no momento 

de sua concepção e, portanto, não estabelecem relações de confiança nem de 

permanência na arena. 

Por fim, Humberto Martins (2006) destaca que existem questões de 

coordenação intraministerial relacionadas ao perfil dos ministros, à integração entre 

secretarias e a arranjos no âmbito interministerial. O autor cita o perfil dos ministros 

como aspecto crítico, porque há ministérios que lidam com diferentes trajetórias 

mediante baixa integração, já manifestada na história da organização ou da política 

que é conduzida. O ministro define não apenas o padrão de liderança e 

coordenação entre as diversas secretarias, mas o tipo de atenção e foco. 

A questão de integração entre secretarias é outro elemento fundamental da 

coordenação intraministerial e está relacionada a visões e jurisdições conflitantes, ou 

à existência de secretarias com jurisdições sobre o governo como um todo e com 

valores e orientações diferentes. Logo, no âmbito interno de algumas agências esta 

fragmentação e competição pode se expressar em relação a um mesmo domínio e 

uma política pública. Quando o tema per se é intersetorial, o caráter fragmentário e 

competitivo parece adquirir maior relevo em face da sua trajetória na agenda, da 

história das instituições, dos grupos de interesse e dos domínios partidários e 

regionais. 

Humberto Martins (2006), em sua teoria, considera que os processos também 

seriam fatores de integração, e remete a Henri Mintzberg ao dizer que das cinco 

formas de coordenação três passam pelos processos – a padronização do processo 

em si, de resultados e de procedimentos. Destaca a importância do que chama de 

“coordenação de base”, a qual se dá no momento da oferta do produto final da 

política e envolve o contato direto com os beneficiários. Mas já destaca um óbice 

também observável em boa parte das políticas públicas brasileiras que demandam 

ações coordenadas: a pluralidade de culturas organizacionais. 

No caminho da solução para tal problema, Humberto Martins (2006) menciona 

Derick Brinkerhoff ao dizer que a coordenação só ocorre efetivamente quando três 

questões interorganizacionais são solucionadas: a) ameaça à falta de autonomia; b) 

falta de consenso operacional; e c) requisitos conflitantes de integração vertical e 

horizontal. No detalhamento feito pelo autor, encontram-se algumas questões e 
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possíveis respostas para a fragmentação e competição entre as políticas públicas 

intersetoriais. 

Em relação à ameaça da autonomia organizacional, Derick Brinkerhoff afirma 

que as organizações procuram maximizar sua independência quanto a controles de 

insumos, produtos e operações e, ao restringir esta independência, uma ação 

coordenada naturalmente encontrará resistências dentro das instituições. 

O autor destaca que a única forma de superar isso seria a organização 

vislumbrar ganhos visíveis em troca dessa autonomia. E continua a discussão 

dizendo que quanto maior for a pluralidade de interesses maior será a ameaça à 

autonomia da organização. Em relação às políticas públicas, esta ameaça é tanto 

maior quanto maior for a arena e quantas agências de mesmo nível hierárquico 

tomarem parte no processo, o que levaria naturalmente à dificuldade de ações 

coordenadas, embora elas possam acontecer concomitantemente, e portanto 

manifestarem um caráter competitivo entre si. 

Por sua vez, no que respeita à falta de consenso operacional, o autor salienta 

que os problemas quase sempre estão relacionados também à pluralidade de 

interesses e formas de relacionamento, sendo a escassez de recursos um fator 

agravante. Questões de ordem metodológica muitas vezes podem se constituir em 

fatores determinantes para a ausência de coordenação e consenso em uma política 

pública. 

No Brasil isso tem sido corriqueiro, inclusive com agências governamentais 

acusando-se mutuamente por interferências indevidas e efeitos colaterais de uma 

política em outra, a exemplo do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), 

que acusou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de ser o 

maior desmatador da Floresta Amazônica, ou ainda do Ministério da Defesa, que 

acusou a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) de 

promover uma “caça às bruxas” com um de seus programas. Em alguns casos isso 

pode levar a uma fragmentação em que o dissenso é explícito, como nos exemplos 

anteriores, e em outros há um aparente consenso, mas na implementação as 

iniciativas ocorrem desarticuladamente e competem entre si. 

Por último, em relação aos requisitos conflitantes da integração, seja ela 

vertical ou horizontal, Derick Brinkerhoff destaca, além da pluralidade de interesses e 

das formas de relacionamento, os limites jurisdicionais demarcados, que acabam 

impondo um conflito de demandas sobre as agências. Trata-se de um aspecto 
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interessante de se observar, visto que a atuação coordenada em geral está presente 

nos dispositivos legais que instituem as políticas, mas só naquilo que trata do seu 

funcionamento – em geral os instrumentos não são capazes de definir quem faz o 

que, nem de que modo faz, nem com que recursos e/ou capacidades fará. Logo, ao 

não se definir como cada ente toma parte na ação coordenada, as demandas 

entram de forma pontual e desordenada e são atendidas, total ou parcialmente, 

segundo as relações clientelísticas que marcam cada uma das agências, conforme 

suas lógicas de operação. 

O quadro de pessoal é o último fator de fragmentação apontado por Humberto 

Martins (2006), e pode se originar já na comunidade epistêmica e nos policy makers 

se expressando nas organizações através de suas culturas. Segundo estudo da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), “a maior 

parte das barreiras à integração de políticas estão fortemente enraizadas nas 

diferenças de percepção das partes interessadas sobre as questões envolvidas” 

(OCDE, 2002, p. 3). 

Assim, além da liderança política já mencionada, há um forte componente que 

se relaciona à trajetória da instituição e de sua forma de constituir seus quadros 

técnicos. Nesse processo, são fundamentais a história da agência e do tema, o 

espaço ocupado por ela na agenda de políticas e o prestígio que lhe foi conferido ao 

longo do tempo, mas, sobretudo, são marcantes os conflitos expressos e tácitos 

identificados pelas suas burocracias. 

Esse é um fator de fragmentação e competição determinante, pois afeta todas 

as fases de uma política pública e é capaz de promover fricções de toda natureza 

entre os corpos técnicos, as lideranças e os beneficiários da política. 

A discussão anterior é de grande valia para a pesquisa e para os 

posicionamentos que vão fundamentar a análise, uma vez que os fatores elencados 

por Humberto Martins (2006) vão se desdobrar na definição das dimensões de 

análise, as quais pretendem identificar até onde a fragmentação das políticas, de 

fato, não é uma competição velada entre agências, sobretudo naquelas ações 

governamentais que por natureza são intersetoriais, a exemplo do desenvolvimento 

regional. 

No Brasil, há evidências de que as políticas públicas que na sua origem 

necessitam de coordenação encontram maiores dificuldades de operacionalização 
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em face das disputas que se estabelecem com as demais ações setoriais, bem 

como entre os grupos de interesse que as sustentam. 

Portanto, os fatores elencados na teoria da fragmentação possibilitam 

entender os meandros dessa natureza competitiva manifestada em ações de cunho 

transversal e/ou intersetorial, embora, na teoria, tais iniciativas devessem se pautar 

pela integração e coordenação. 

A Figura 1, na página seguinte mostra como uma política pode ser afetada 

por inúmeras dimensões de competição. Trata-se de um esquema que se prestaria a 

todas as políticas públicas, com alguma variação, e pode, além dos dois anéis 

externos, se desdobrar em outra sequência de níveis, de acordo com a natureza da 

ação que se deseja analisar. 

As compartimentações dos círculos são orientadoras do estudo, uma vez que 

nelas se manifesta o caráter competitivo entre os diferentes programas e agências 

governamentais que possuem interface com a política de desenvolvimento regional. 

O esquema é elucidador da complexidade de uma política pública; sinaliza 

para a diversidade das relações que se estabelecem e, portanto, possibilita 

compreender as dificuldades de se trabalhar intersetorialmente na formulação e de 

coordenar ações quando da implementação das políticas públicas. 
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Figura 1 – Mandala das interferências nas políticas públicas 

Fonte: Eugenio Lahera Parada, 2007 

Adaptação: João Mendes da Rocha Neto 

 

Observa-se inclusive a existência de agendas particularizadas que variam de 

região para região e estão acima das legendas partidárias, pois atendem a grupos 

de interesse localizados em pontos distintos do território nacional, e conferem a essa 

face corporativista uma dimensão geográfica, dificultando sobremaneira a 

operacionalização daquelas ações de caráter intersetorial. 

 

2.8 – Recortes geográficos e a dimensão territorial como possibilidade 

de coordenação das políticas públicas 

 

A utilização de recortes espaciais como instrumento de intervenção do Estado 

tem sido recorrente em diversas partes do mundo e em diferentes escalas 

geográficas voltadas para as políticas públicas e para o planejamento regional.  

O histórico de experiências que utilizam regiões como foco de políticas é 

vasto e aporta para uma considerável gama de abordagens e formas de o Estado 
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operar a partir das realidades encontradas nessas áreas com vistas ao 

enfrentamento de seus problemas. Nesse sentido, Meri Lurdes Bezzi aponta que: 

O Estado deve ser considerado como sujeito do planejamento do desenvolvimento 

regional. Ele estabelece, com os agentes econômicos e sociais, o estilo de 

desenvolvimento regional a ser executado. Assim, é necessário que o 

desenvolvimento regional crie condições para intervenção nacional. O 

planejamento por meio do Estado corresponde à definição e aplicação de medidas 

políticas que permitam diminuir as desigualdades entre as regiões (BEZZI, 2001, 

p. 145). 

 

É importante destacar essa relação da escala nacional com a regional, ou 

seja, questões regionais não emergem endogenamente, elas decorrem de cenários 

mais amplos que se expressam na dinâmica da divisão territorial do trabalho em 

escala nacional e internacional, o que leva alguns espaços geográficos a se 

desequilibrarem e concentrarem grandes bolsões de pobreza e baixa capacidade de 

desenvolvimento. 

Em alguns países esse processo de planejamento territorial voltado para o 

desenvolvimento regional resultou em intervenções que obtiveram algum sucesso e 

foram capazes de transformar as realidades atingindo seus objetivos, a exemplo da 

Tennesse Valey Autorithy (TVA) nos Estados Unidos ou mesmo o Aménagement du 

Territoire na França; em outros, o conjunto de ações não se configurou em 

instrumento tão eficaz para o desenvolvimento das regiões. 

Os resultados diferenciados revelam que o processo de planejar não é 

garantia de desenvolvimento para as regiões, pois existe um conjunto de condições 

internas ao processo que devem ser satisfeitas, além de complexos fatores externos 

de ordem econômica, social, política e institucional, os quais podem se constituir em 

obstáculos ao alcance dos objetivos propostos. 

A fim de enriquecer o debate em que se discute o território como instrumento 

planejador de coordenação e de atuação intersetorial, é importante destacar a 

contribuição de Charles Curt Muller, que distingue as formas de ação do Estado por 

meio de políticas públicas:  

Em linhas gerais, a intervenção pública se organiza em torno de duas lógicas – a 

lógica territorial e a lógica setorial – cada uma com uma racionalidade própria. 

Através da lógica territorial o sistema social a ser regulado pela ação do Estado é 

uma circunscrição espacial (seja uma unidade político administrativa como um 

município, estado ou região), uma zona com status particular (como a floresta) ou 
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também um componente territorial de uma política global (como a de 

descentralização) (MULLER, 1982, p. 166). 

A contribuição do autor permite observar que frequentemente as duas lógicas 

se tocam, uma vez que existem políticas públicas setoriais com endereçamento 

específico para espaços qualificados, baseado em critérios de ordem técnica e em 

fundamentos particulares. Complementarmente, Charles Curt Muller destaca:  

Essas duas lógicas de intervenção seriam diferentes, porque remetem a duas 

dialéticas sociais diversas. No primeiro caso [territorial], diz respeito à relação 

entre centro e periferia e está no cerne da intervenção estatal. No segundo, refere-

se à dialética global-setorial (MULLER, 1982, p. 166). 

 

A lógica geográfica ou espacial dimensiona um par contraditório – inclusão 

versus exclusão –, partindo da esfera individual para expressar-se no território, que 

pode apresentar condições socioeconômicas diferenciadas, além do baixo acesso 

às oportunidades e fraca capacidade de dinamizar atividades produtivas. Na lógica 

setorial, a solução desse problema se daria pela intervenção especializada, 

atingindo segmentos e promovendo alterações em condições que lhes fossem 

desfavoráveis por intermédio do enfrentamento de problemas a partir das demandas 

específicas. 

Adicionalmente, Tânia Bacelar de Araujo qualifica as intervenções setoriais 

como “a-territoriais” e traz luzes ao caso do Brasil, salientando: “O essencial das 

políticas públicas [no Brasil] se define e executa no corte macroeconômico e setorial 

(ambos a-espaciais)” (ARAÚJO, 2000, p. 57), e comenta que tal fato se reforça pela 

natureza compensatória e acessória das políticas de desenvolvimento regional, 

tratadas nos últimos anos a reboque das políticas econômicas e de algumas 

iniciativas especializadas. 

O resgate do territorial ou regional, nas políticas públicas brasileiras, possui 

traços da intervenção do passado com algumas inovações, ou seja, há uma 

combinação de políticas centralizadas no Governo Federal com aspectos de 

participação popular e de outros instrumentos de controle social. Para Carlos 

Brandão, esse reconhecimento do espaço geográfico como recurso nas políticas 

públicas se dá 

através da ação planejada; a reconstrução de espaços públicos e dos canais 

institucionalizados, (...) e a criação de variadas arenas que possam aglutinar e dar 

vazão às diferentes reivindicações e interesses (BRANDÃO, 2007, p. 206). 
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Percebe-se, portanto, que o espaço geográfico, e qualquer que seja o 

sinônimo que se dê a ele – região, território, rede –, passa a ser um repositório de 

demandas e uma base física para construir as respostas necessárias a estas 

reivindicações, através das diferentes políticas públicas. 

Parte dessas políticas possui recortes geográficos, “escolhendo” territórios, 

que são tratados como prioritários na formulação de suas ações programáticas, 

resultando em regionalizações que ora aparentam se integrar, se coordenando, ora 

se mostram disjuntas e contraditórias nas suas iniciativas. 

Um dos aspectos dessa múltipla lógica territorial está nos recortes espaciais 

dos diferentes órgãos da máquina pública federal gerando um considerável número 

de regionalizações, apresentadas no quadro a seguir. 

Quadro 3 – Reguladores e espaços de regulação no Brasil24 
Instituição Recorte espacial prioritário 

IBAMA Áreas de Proteção, Florestas Nacionais, Parques 
Nacionais, Reservas Extrativistas. 

Agência Nacional de Águas Bacias Hidrográficas Federais. 

Ministério da Integração Nacional Faixa de Fronteira, Mesorregiões Diferenciadas, 
Áreas prioritárias da PNDR. 

Ministério das Cidades Regiões Metropolitanas e aglomerados urbanos. 

Ministério do Desenvolvimento Agrário Territórios de Desenvolvimento Rural e 
Assentamentos de Reforma Agrária. 

FUNAI Reservas Indígenas. 

CODEVASF Vales dos rios São Francisco e Parnaíba. 

SUDENE Região Nordeste e norte dos estados do ES e MG. 

SUDAM Amazônia Legal. 

Ministério do Planejamento Regionalização para o Planejamento. 

DNOCS Polígono das secas/semi-árido. 

Ministério do Turismo Regiões Turísticas – Roteiros do Brasil. 

Ministério do Desenvolvimento Social Áreas dos CONSAD’s. 

Ministério da Defesa Faixa de fronteira e áreas militares. 

Ministério da Cultura/IPHAN Sítios históricos. 

SEPIR/Fundação Palmares Áreas quilombolas. 

Ministério da Pesca e Aqüicultura Territórios pesqueiros 

Ministério do Meio Ambiente Zona Costeira, Unidades de Conservação, Florestas 
Nacionais 

SUFRAMA Zona Franca de Manaus 

Ministério do Desenvolvimento Indústria e 
Comércio Exterior 

Zonas de Processamento de Exportação e Arranjos 
Produtivos Locais 

Fonte: sítios eletrônicos das instituições, 2011. 

Essa explanação não é capaz de revelar em que medida despontam as 

situações de cooperação e/ou competição entre as diversas políticas públicas de 

base territorial, mas já indica que nos desdobramentos da investigação tais 

encontros e disjunções podem se expressar nas dimensões partidária, legal, 

                                                           
24

 Apontamos apenas alguns espaços de regulação, sabemos da existência de outros nos âmbitos 
federal, estadual e municipal. 
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institucional, operacional e organizacional, contrariando a orientação do 

estabelecimento de ações horizontalizadas de base territorial. 

O quadro sinaliza para um dos problemas do setorialismo na abordagem da 

desigualdade regional, que se orienta a partir de um conjunto de intervenções, de 

diferentes recortes espaciais das políticas públicas, pautando um processo de 

planejamento regional desarticulado e competitivo, entre os territórios e instituições. 

Essas diferentes opções decorrem da necessidade de intervir com 

instrumentos específicos, a fim de tratar questões particulares que afetam com 

intensidade distinta o extenso território brasileiro. Nesse sentido, a contribuição de 

Carlos Brandão se mostra importante para esclarecer a natureza dessas 

regionalizações: “Cada problema tem a sua escala espacial especifica. É preciso 

enfrentá-lo a partir da articulação dos níveis de governo e das esferas de poder 

pertinentes àquela problemática especifica” (BRANDÃO, 2007, p. 208).  

Ainda sobre a diversidade de recortes regionais para as ações 

governamentais específicas, é possível encontrar na contribuição de Ester Limonad 

aspectos que reforçam esse caráter instrumental que os espaços geográficos 

adquirem nas políticas públicas: 

Uma regionalização pode (...) atender às necessidades impostas por uma política 

setorial, uma prática de planejamento ou por propostas de desenvolvimento 

regional. As regionalizações possíveis para um mesmo espaço social podem 

apresentar variações em função da finalidade a que se propõem a atender 

(Limonad, 2004, p. 59). 

 

Há, portanto, convergência entre os autores no sentido de evidenciar o 

espaço como caráter instrumental nas diferentes estratégias das agências 

governamentais e de suas políticas públicas, que variam de acordo com o tamanho 

e intensidade da questão a ser enfrentada, de sua relevância na agenda de políticas, 

bem como da visibilidade que possuem perante a opinião pública. 

Essa diversidade de recortes não se constituiria em problema se o Estado 

brasileiro tivesse tradição em ações coordenadas no território, evitando que tais 

políticas se isolassem e contribuíssem para essa visão atomizada a partir de uma 

lógica setorial, na qual um conjunto de dispositivos legais e instrumentos 

operacionais atuam de forma disjunta das demais iniciativas governamentais. 

Ainda no que se refere aos recortes geográficos para o desenvolvimento 

regional, Jean Lojkine (1981) esclarece as dimensões do planejamento regional, 
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identificando-as do seguinte modo: i) uma planificadora, na qual existe um 

documento de intervenção formalizado (a políticas, seus programas e planos); ii) 

uma operacional, com práticas reais jurídicas e financeiras adotadas pelo poder 

público, quanto ao ordenamento (os instrumentos de operação da política); e iii) uma 

real, onde se verificam os efeitos sociais desta planificação (os instrumentos de 

avaliação e aferição de resultados da política). Assim, as políticas de planejamento, 

com recortes geográficos, na maior parte das vezes funcionam como laboratórios de 

experimentação das políticas setoriais territorializadas sob o disfarce do 

desenvolvimento regional. 

No entanto, a realidade mostra que essas áreas, por vezes, tornam-se 

problemáticas, em face da ausência de instâncias que promovam o diálogo com os 

diversos atores. Isto adquire maior gravidade quando a falta de coordenação ocorre 

entre as diferentes agências governamentais da esfera federal que, na teoria, 

deveriam tratar de temas transversais convergindo suas ações, ou até de um mesmo 

tema, a exemplo do desenvolvimento regional. 

Assim, em tese, as ações voltadas para o desenvolvimento regional se 

traduziriam na possibilidade de, se não erradicar, ao menos diminuir as 

desigualdades, o que tem ocorrido parcialmente, principalmente por causa das 

estruturas de poder instaladas historicamente no Estado brasileiro, nas quais 

determinados grupos e corporações sempre fizeram valer seus interesses, 

oferecendo como contrapartida o apoio a partidos e personagens da política 

nacional e regional. 

Isso se fortaleceu pelas vinculações territoriais dos grupos de interesse e pela 

sua multiplicidade e volatilidade entre as arenas, que lhes permitem operar em 

distintas políticas públicas, desde que elas possam atender a suas demandas. 

Portanto, esses compromissos são mais facilmente expressos territorialmente 

através das políticas setoriais, estabelecidas a partir de suas lógicas 

particularizadas, concorrentes e muitas vezes desarticuladas entre si, afetando 

sobremaneira as iniciativas que se apoiam na intersetorialidade. Sobre tal aspecto, 

Pedro Bandeira destaca:  

[o] modelo de planejamento e gestão do território deve dispor de mecanismos que 

promovam a articulação de ações dentro de um mesmo nível de governo. Ou seja, 

que assegurem uma coordenação ”horizontal” entre as ações de diferentes órgãos 

de uma mesma instância federativa que incidam sobre uma determinada porção 
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do território. Essa articulação é dificultada pela própria estrutura ”setorializada” da 

administração pública brasileira e pelas diferentes regionalizações operacionais 

utilizadas pelos vários órgãos setoriais. As dificuldades são aumentadas pelas 

características do nosso “presidencialismo de coalizão”, que favorecem a 

formação de verdadeiros ”feudos” partidários na administração pública (grifo 

nosso) (BANDEIRA, 2007, p. 207). 

 

As palavras do autor sintetizam grande parte do problema abordado no 

presente estudo e favorecem o entendimento de que a “Região-Plano”, na teoria, é 

um instrumento de racionalidade para intervenção, mas que sofre ingerências de 

toda ordem, principalmente política. Contraditoriamente, trata-se de um recurso de 

planejamento para as políticas públicas que resulta de estudos técnicos, os quais no 

entanto submetem esse recorte espacial a uma decisão que, na maior parte das 

vezes, é política (ANDRADE, 1987).  

Ainda na mesma linha, Claude Raffestin (1993) entende que o 

desenvolvimento regional é compreendido a partir das ações, mecanismos, 

estratégias e políticas, desencadeadas pelos atores presentes na região em 

interação com as demais esferas de poder, reforçando e constituindo territórios a 

partir de novos usos políticos e econômicos. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento se fundamenta da projeção das ações 

regionais sobre os nós e as redes, a partir de relações de poder que desenvolvem 

potencialidades sociais, ambientais e econômicas. As conexões apontadas pelo 

autor se manifestariam, na realidade, através de ações coordenadas entre os atores 

presentes na região e nos seus esforços para trabalharem de forma integrada 

mediados pelo Estado e suas agências, sem se deixar de pensar que esse diálogo 

passa pela vida política. 

Na teoria, iniciativas dessa natureza podem ser bastante interessantes, uma 

vez que exercitam a negociação, para pactuação, entre atores do mesmo nível ou 

de níveis diferentes. Uma verdadeira arquitetura de instituições e um rico quebra-

cabeça de estratégias. Isto fica evidente quando Carlos Brandão esmiúça a estrutura 

complexa e instigante que agrega em torno do espaço geográfico todo o arcabouço 

da vida política e do convívio em sociedade, ao afirmar que: 

articular horizontalmente os atores institucionais de uma mesma região e integrar 

verticalmente as diferentes esferas político-administrativas (...) implica o 

reconhecimento formal da existência de vários centros de decisão concernentes 
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ao mesmo espaço territorial e à mesma problemática (...) [e] o reconhecimento e a 

aceitação de competências supostas a um dado nível territorial (BRANDÃO, 2007, 

p. 209).  

 

Apesar de ser um importante e destacado instrumento de planejamento, 

muitos têm sido os percalços encontrados na utilização da região, para fazer valer a 

convergência das ações governamentais no combate às desigualdades e promover 

o desenvolvimento, considerando-se toda a ambiência política, econômica e social 

que marcou o país nas últimas décadas. 

Ressalte-se que, ao incorporar a região enquanto escala de intervenção na 

qual o governo central, através de suas agências, exerce o seu caráter autoritário, o 

Estado brasileiro atua sob a máscara da resolução das desigualdades, 

salvaguardando as elites nacionais e regionais para que estas “contribuam” nos 

projetos de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que lhes garante sua reprodução 

e sustentação. Nesta direção, Paulo César Gomes aponta: 

o planejamento do espaço, sob a forma regional, é o aceno de uma possibilidade 

de equilíbrio no desenvolvimento, uma proposta de equalização ou, pelo menos, 

tendente a ela. Incorpora uma ideia de justiça e igualdade que se confunde com o 

tradicional discurso de uma proposta democrática. Quem planeja, no entanto, tem 

controle e domínio e fará destas condições, para sua própria reprodução, a 

premissa primeira. Se há domínio e controle, há resistência, e nela, luta e 

assimetria que, em princípio, é a questão fundamental que o planejamento 

regional oficial procura esconder sob o discurso reativo de simetria e igualdade 

(GOMES, 1987, p. 104). 

 

De modo geral, verifica-se que planejamento regional, no Brasil, sempre 

esteve associado a diminuição das desigualdades entre regiões, e foi instrumento de 

políticas orientadas para intervenção e controle do território, visto como veículo de 

legitimação de determinados grupos, ordenador de recursos e de oportunidades. 

As regiões de planejamento no Brasil se alinharam à forte centralização 

capitaneada pelas agências federais de fomento ao desenvolvimento regional, nas 

diversas conjunturas políticas do país. Em alguns momentos, estas instituições 

estiveram mais ou menos permeáveis à sociedade, mas sempre exerceram seu 

caráter autoritário legitimadas pela sua tecnoburocracia, nos períodos democráticos; 

em outros, isto se manifestou pelas formas de operar peculiares dos regimes de 

exceção. 
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Adicionalmente não se pode desconsiderar a dimensão do poder presente no 

recorte geográfico, observando-se que, quanto mais complexa for a política pública, 

mais diversas serão suas relações com o espaço social. Este entendimento se 

expressa nas palavras de Henry Lefebvre citado por Edward Soja: “o espaço não é 

um objeto científico afastado da ideologia e da política: sempre foi político e 

estratégico” (SOJA, 1993, p. 145). Portanto, internaliza todos os meandros que o 

jogo de poder traz consigo, e evidencia num olhar mais apurado as contradições e 

disputas. 

Cabe, portanto: a) incorporar ao debate questões relativas ao ambiente 

institucional que marca as relações de coordenação e competição entre as agências 

federais voltadas ao desenvolvimento regional, as quais idealmente cooperam entre 

si, mas na realidade concorrem, principalmente quando incorporam a dimensão da 

prática política; e b) compreender a natureza dos seus rebatimentos nas políticas 

públicas. 

 

2.9 – Neoinstitucionalismo: achados de uma perspectiva inovadora nas 

políticas públicas 

 

A amplitude do debate e das categorias de análise definidas para 

operacionalizar a pesquisa passa necessariamente pela opção de um aporte 

metodológico que encaminhe o estudo na direção dos objetivos desejados. A 

literatura que trata de políticas públicas mostra-se diversa na apresentação de 

modelos e de tendências que trazem fundamentos diversificados para explicá-las. As 

mais conhecidas são a estruturalista, a marxista e a funcionalista, todas com 

significativas contribuições e uma riqueza de estudos considerável. Nesse sentido, 

ressaltem-se as palavras de Carlos Aurélio Pimenta de Faria: 

há hoje uma Babel de abordagens, teorizações e vertentes analíticas que buscam 

dar inteligibilidade à diversificação dos processos de formação e gestão das 

políticas públicas em um mundo cada vez mais caracterizado pela 

interdependência assimétrica, pela incerteza e pela complexidade das questões 

que demandam regulação (FARIA, 2003, p. 22). 

 

Isso vai contribuir para o abandono das abordagens marxistas e weberianas 

como únicas formas explicativas das relações do Estado com a sociedade, o que 

muitas vezes reduziu os papéis de um lado ou do outro e, por vezes, os tornou 
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antagônicos. Essa complexidade de teorizações possibilita o entendimento do 

Estado como heterogêneo e permeável, e não como um bloco monolítico, tal qual 

acreditam os seguidores das escolas clássicas. 

Para fugir dessas abordagens demasiadamente centradas em uma ou outra 

corrente teórica, surge o institucionalismo, que procura retirar contribuições de 

ambas e traz algumas inovações, as quais permitem sair da couraça limitante que 

envolve as análises matizadas por Weber e Marx, para ir ao encontro de questões 

subjetivas nem sempre expressas nos estudos de políticas públicas. Sobre tal 

aspecto, Bruno Therét assevera: 

O institucionalismo (...) distingue-se de outros paradigmas intelectuais, 

especialmente da ortodoxia do individualismo metodológico, ao apontar para a 

necessidade de se levar em conta, a fim de compreender a ação dos indivíduos e 

suas manifestações coletivas, as mediações entre as estruturas sociais e os 

comportamentos individuais (THERÉT, 2001, p. 38). 

 

É importante esclarecer que o paradigma centra-se na descrição e 

comparação de estruturas institucionais e jurídicas de diferentes níveis 

governamentais e entre diferentes países, sendo fundamental para a ciência política. 

Sua abordagem clássica procurava combinar processos históricos e legais, 

valorizando a análise factual e a observação. No entanto, pelo seu caráter descritivo, 

desprezava as formulações da teoria social e política (MARSH e RHODES, 1992, p. 

54). Complementando o entendimento sobre as limitações do institucionalismo 

tradicional, Thomas Dye comenta:  

os estudos institucionais normalmente descreveram instituições governamentais 

especificas – suas estruturas, organização, obrigações e direitos – sem inquirir 

sistematicamente sobre o impacto das características institucionais nas produções 

políticas (DYE, 2002, p. 14). 

 

O institucionalismo trouxe um novo foco analítico na compreensão das 

políticas públicas a partir das suas especificidades, considerando, sobretudo, os 

atores e instituições como agentes ativos, ampliando as investigações sob este 

matiz. Apesar dos avanços nas análises, ainda havia carência de outros 

componentes que superassem o institucionalismo e o comportamentalismo que 

dominou a cena dos estudos da ciência política nos primeiros anos do século XX. 
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Isso só foi possível quando o embate entre as duas correntes foi capaz de 

reconhecer a importância da dimensão política para os estudos, fazendo emergir o 

neoinstitucionalismo, que, se não se torna hegemônico na ciência política e nos seus 

estudos, ao menos se aproxima de uma aceitação quase universal como paradigma 

importante nas pesquisas da área. Quanto a estes aspectos, Paul Pierson, por 

exemplo, ressalta: 

o surgimento do novo institucionalismo na Ciência Política reflete um renovado 

interesse pelo próprio modo como arranjos relativamente estáveis e rotineiros 

estruturam o comportamento político (PIERSON apud PERES, 2008, p. 63). 

 

O principal teórico da escola neoinstitucionalista é Douglas North, que 

constrói os fundamentos necessários para o desenvolvimento do paradigma e, 

portanto, serve como ponto de partida para todos os estudos que optam pela 

abordagem. Para Douglas North, as instituições podem ser definidas como sendo: 

as regras que as sociedades impõem para estruturar as relações políticas, 

econômicas e sociais entre os agentes. (...) Estas instituições podem ser formais 

(leis, direitos de propriedade) ou informais (crenças, tradições códigos de conduta) 

(NORTH, 1994, p. 28). 

 

Para Peter Hall e Rosemary Taylor, as instituições seriam “procedimentos, 

normas, protocolos e convenções oficiais e oficiosas inerentes à estrutura 

organizacional da comunidade política ou da economia política”, o que, de modo 

geral, “tende a associar as instituições às organizações” (HALL e TAYLOR, 2003, p. 

196). Os autores avançam complementando o entendimento de Douglas North, e 

discutem a relação estabelecida entre as instituições e as organizações. 

Prosseguindo no debate sobre a natureza das instituições, Paul Pierson 

aponta esse caráter de agrupamento de interesses, para disputar recursos, com 

base nas instituições, e diz que as mesmas: 

estabelecem as regras do jogo das lutas políticas – influenciando na formação de 

identidades de grupo, de preferências políticas e de escolhas de coalizão, bem 

como promovendo o aumento de poder de alguns grupos, em detrimento de 

outros. As instituições também afetam a atuação do governo – na medida em que 

interferem nos recursos administrativos e financeiros que viabilizam as 

intervenções políticas (PIERSON, 1996, p. 152). 

O autor enriquece o debate ao dizer que, além das regras, as instituições 

possibilitam a convergência de interesses e o agrupamento de indivíduos de forma 
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organizada nas disputas, seja pelos recursos, seja pelas capacidades e, 

principalmente, pelo espaço na agenda das políticas públicas, denotando que elas 

servem, também, como orientadoras no estabelecimento de estratégias individuais e 

coletivas nas sociedades contemporâneas. Residem aí importantes aspectos 

objetivos e subjetivos que corroboram o desenvolvimento do estudo ora 

apresentado, uma vez que estabelecem conexões e evidenciam as tensões surgidas 

nas arenas de políticas públicas. 

Prosseguindo na mesma linha de raciocínio, Richard Nelson arremata as 

contribuições anteriores, percebendo as instituições como: 

uma complexidade dos valores, normas, crenças, significados, símbolos, 

costumes e padrões socialmente aprendidos e compartilhados, que delineiam o 

elenco de comportamento esperado e aceito em um contexto particular (NELSON, 

1995, p. 137). 

 

Giovanni Dosi adicionalmente contribui para o entendimento, ao dizer que as 

instituições são “conjuntos particulares de normas que [são] socialmente 

compartilhadas, (...) impostas em diferentes graus, e tendem a se reproduzir 

inercialmente através do tempo” (DOSI apud PONDÉ, 2005, p. 124). Há, portanto, 

questões de toda ordem envolvendo, sobretudo, a dimensão cultural das 

organizações e as estratégias e recursos de poder no jogo e nas disputas que se 

estabelecem nas relações entre o Estado e a sociedade, estudadas em 

profundidade pela abordagem neoinstitucionalista. 

O mesmo caminho segue Silvia Harumi Toyoshima, ao discutir o tema. Para 

ele, as instituições são “regras formais ou informais, criadas pelos indivíduos para 

regular a interação entre eles numa sociedade”. No entanto, essa divisão assim se 

explica: as formais são “leis e constituições formalizadas e escritas e em geral 

impostas por um governo ou agente com poder de coerção”, e as informais seriam 

“normas ou códigos de conduta, formados em geral no seio da própria sociedade” 

(TOYOSHIMA, 1999, p. 99).  

Observa-se, portanto, um conjunto de regras que se constroem nas relações 

sociais e que não precisam estar expressas formalmente, e outras que, para serem 

úteis à sociedade, necessitam institucionalizar-se. Estes dois tipos de regras 

coexistem em todas as políticas públicas, diferenciando-se no seu grau de 
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participação e interferência, o que permite vê-las a partir de um conjunto de aspectos 

que lhes conferem identidade e particularidades. 

Há pontos convergentes em todas as contribuições que veem as instituições 

como constituídas de certas regras formalizadas através de normas e arranjos, e 

outras não explicitadas, mas que decorrem da construção histórica das relações 

sociais e nem por isso são menos importantes no jogo. 

Isso permite entender, primeiramente, que as instituições existem para mediar 

as relações sociais e possibilitar o convívio dos indivíduos em coletividade, 

organizando-os com base em um conjunto de normas. Pode-se entender que estas 

regras vão se tornando cada vez mais importantes à medida que as sociedades se 

tornam complexas e passam a se relacionar com um ente que normaliza suas 

relações e disputas: o Estado. 

Já sob a égide do neoinstitucionalismo, os estudos passam a analisar as 

relações entre Estado e atores da sociedade, como partidos e grupos de interesse, 

embora ainda persista no debate o insulamento das burocracias e a importância das 

instituições. São incorporados à análise outros atores, procura-se compreender a 

articulação entre instituições e as estratégias utilizadas pelos agentes. Então, como 

sugerem Sven Steinmo et al.: 

De modo geral, os institucionalistas estão interessados em todo tipo de instituições 

sociais e estatais que moldam a maneira pela qual os atores políticos definem 

seus interesses e estruturam as relações de poder com os outros grupos. (...) essa 

definição também abrange outras dimensões institucionais, tais como as regras da 

competição eleitoral, a estrutura do sistema partidário, as relações entre os 

diversos setores do governo (STEINMO et al, 1997, p. 2). 

Para Kathlen Thelen e Sven Steinmo, a abordagem institucional não nega as 

forças políticas, a exemplo da estrutura de classes no marxismo, ou da dinâmica dos 

grupos no pluralismo. Ela aponta os modos pelos quais as instituições estruturam 

essas esferas conflitivas e, ao fazer isso, influenciam os resultados (THELEN e 

STEINMO 1994, p. 2). Tal entendimento reforça a opção que este estudo fez pelo 

neoinstitucionalismo, considerando que a análise está centrada nos reflexos da 

política partidária e dos recursos de poder sobre as políticas públicas. 

A aceitação da abordagem institucionalista como um método arrojado e 

inovador se expressa pelo crescente número de obras que se detêm não somente 

na discussão da teoria, mas que a tomam como referência para realizar estudos 
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sobre políticas públicas, em diversas partes do mundo, e em diferentes contextos 

históricos, ou sobre instituições específicas.25 Surge aí mais uma razão para a opção 

metodológica, uma vez que as políticas de desenvolvimento regional no país sempre 

estiveram associadas a questões mais amplas, que fazem parte do percurso 

histórico do Brasil, sem que tivessem necessariamente um tratamento prioritário nas 

agendas. 

Ellen Immergut ressalta que “no campo das políticas públicas, há 

possibilidades de oficializar distintos formatos institucionais em consonância com as 

correlações de forças existentes entre os atores envolvidos” (IMMERGUT, 2007, p. 

168). Logo, a abordagem neoinstitucionalista possibilita entender as amplas e 

complexas arenas presentes em determinadas políticas, principalmente quando 

estas ações se caracterizam pela transversalidade, expressas em disputas e 

tensionamentos. 

Ainda sobre a análise na perspectiva da matriz institucional, devem ser 

consideradas algumas especificidades que: 

se referem à natureza e à capacidade (fiscal, econômica e administrativa) das 

instituições em questão, ao tipo de política a ser decidida (e também as políticas 

previamente existentes no setor) e à existência (ou não) de incentivos 

(institucionais, financeiros e políticos) que afetem a conduta dos atores racionais 

diretamente envolvidos no processo decisório (PERISSINOTTO, 2004, p. 213). 

 

A contribuição do autor possibilita entender toda a complexidade que está 

envolta em uma política pública, nas suas diversas fases, a partir de um conjunto de 

dimensões de toda ordem que ora se manifestam em variáveis objetivas e em outros 

momentos se expressam subjetivamente, sem, no entanto, excluir a coexistência 

dessas dimensões em todas as iniciativas governamentais, variando o seu grau de 

importância em cada uma delas. Este matiz é corroborado por Ellen Immergut 

(2007), que traz luzes ao debate e reflete sobre a complexidade que envolve a 

agenda de decisão e do entendimento das estratégias utilizadas para a identificação 

                                                           
25 Isso se deve ao fato de a corrente neoinstitucionalista se apresentar a partir de três métodos de 
análises, ou “escolas,” como preferem alguns autores: o institucionalismo histórico, o institucionalismo 
da escolha racional e o institucionalismo sociológico. Tal diversidade permite um sem-número de 
aplicações e combinações no estudo de situações específicas de determinadas políticas públicas em 
diferentes Estados nacionais e contextos históricos. 
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dos problemas, além de discutir como ocorre a construção de alternativas em face 

dos diferentes atores envolvidos no processo. 

O neoinstitucionalismo entende que “as instituições afetam não apenas as 

preferências dos atores políticos, mas também seus interesses (...) sendo 

fundamentais para uma compreensão adequada das decisões políticas” 

(PERISSINOTTO, 2004, p. 207). Logo, há uma relação de interdependência entre as 

instituições e os atores, e isto se expressa na agenda de políticas públicas e nas 

disputas por espaço político e social, influenciando diretamente os tomadores de 

decisão e moldando as ações a partir desta relação. 

Para Sven Steinmo et al. (1997, p. 2) os institucionalistas se interessam por 

instituições sociais e estatais, por atores políticos e seus interesses, e pelas 

estruturas das relações de poder com os outros grupos. No entanto eles vão além, 

procurando respostas em outras dimensões, tais como a competição eleitoral, a 

estrutura do sistema partidário, as relações entre os diversos setores do governo, a 

estrutura e a organização de atores econômicos. Essa discussão muito contribui 

para o desenvolvimento da pesquisa aqui desenvolvida, que passa pela análise de 

algumas destas dimensões, se desdobrando para compreender até onde vão, de 

fato, as iniciativas cooperadas do Governo Federal no desenvolvimento regional, e 

quando estas ações tornam-se concorrentes entre as agências que tratam do tema, 

em decorrência da competição entre as legendas partidárias. 

No mesmo sentido, Carlos Vasconcelos Rocha aponta que, quando a ênfase 

neoinstitucionalista se dá pela polity-centered26 devem ser consideradas “instituições 

governamentais, regras eleitorais, partidos políticos e políticas públicas anteriores 

como condicionantes dos interesses da sociedade civil, das suas estratégias e 

objetivos” (ROCHA, 2005, p. 16). Sob esta perspectiva o Estado não é visto como 

um administrador imparcial, mas como um complexo de instituições que moldam 

relações, o que resulta em coalizões de interesse e na constituição de uma 

burocracia segmentada em facções, com a persistência de redes pessoais nos 

espaços das políticas públicas, aspectos que se tornam fundamentais ao 

entendimento desta pesquisa. 

                                                           
26

 O autor destaca a existência também da vertente state-centered, correspondente a uma primeira 
fase do neoinstitucionalismo, que considerava o Estado como um agente dotado de poder para 
conceber suas políticas públicas conforme seus interesses e concepções. 
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Assim, quando trata das relações políticas, o neoinstitucionalismo enfatiza o 

impacto da estrutura institucional sobre o sistema partidário e da estrutura de 

Estado, estabelecendo o cenário para a atuação dos partidos políticos, inclusive na 

sua ascendência sobre os formuladores de políticas públicas (OLIVEIRA e 

DUALIBE, 2010). Logo, é possível compreender que existe no Brasil um conjunto 

formado por relações personalizadas, sistemas de lealdades, pautadas pelo 

clientelismo e patronagem, que constitui arranjos institucionais relativamente frouxos 

e com níveis diferentes na sua formalização. Aí, as relações pessoais e 

organizacionais operam assumindo diferentes formas, como anéis,27 comunidades 

políticas e redes sociais, originadas no bojo da construção do Estado e de suas 

conexões com a sociedade. 

Trata-se de um tecido social e político que opera com lógicas específicas, 

articulando as relações entre pessoas e grupos “de dentro” e “de fora” da 

institucionalidade formal, complexificando os processos das políticas públicas em 

todas as suas fases. Nesse sentido, a orientação seria que ao analisar uma política: 

não se focalize unicamente o governo, seus poderes e instrumentos, mas também 

se considerem os mecanismos alternativos de negociação entre os diferentes 

grupos, redes e/ou subsistemas suscetíveis de tornar possível a ação 

governamental (LE GALÈS, 1995, p. 19). 

Em geral, os autores que conceituam instituições apontam para um 

disciplinamento da sociedade e do regramento das disputas da vida em coletividade 

considerando, sobretudo, suas relações com o Estado. Esse debate sobre as 

instituições permite uma abordagem realista da complexidade que envolve todo o 

processo de formulação de políticas públicas a partir de alguns aspectos, expressos 

ou não de modo claro. 

No debate neoinstitucionalista sobre desenvolvimento regional, há um 

importante estudo de Selznick desenvolvido sobre a TVA, mostrando a importância 

do chamado “apoio difuso”. Este suporte seria encontrado em organizações e 

instituições que nem sempre se relacionavam diretamente com a atuação da 

agência, incluindo aí a reação dos sistemas sociais e da ambiência de fatores 

organizacionais e políticos externos à TVA. 

                                                           
27

 Aqui se remetendo à expressão anéis burocráticos, adotado por Fernando Henrique Cardoso, 
como um conceito importante para compreender historicamente o desenvolvimento dessas relações 
no Brasil. 
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Há um fator preponderante para a opção de aportar a pesquisa no paradigma 

neoinstitucionalista: o seu caráter multidisciplinar, para o qual têm convergido 

teóricos com diferentes orientações em diversas disciplinas das ciências humanas, 

fugindo aos enfoques unitários. Trata-se, portanto, de uma opção resultante da 

constatação de que o objeto escolhido e a multiplicidade de categorias analíticas 

envolvidas de diversas áreas do conhecimento impõe uma abordagem que não 

traga limitações a modelos predefinidos e garanta algum grau de liberdade para uma 

discussão mais ampla e inovadora no campo das políticas públicas. 

Assim, o neoinstitucionalismo parece oferecer bases mais sólidas na 

ancoragem da pesquisa, uma vez que o estudo trata de conexões e 

entrecruzamentos de fatores objetivos e de caráter técnico e elementos subjetivos 

de caráter político e simbólico, na busca por explicar a natureza cooperativa ou 

competitiva dos programas governamentais que possuem interface com o 

PROMESO, programa vinculado à PNDR, bem como entender qual o nível de 

interferência da competição entre as legendas partidárias para que este tipo de 

comportamento ocorra entre políticas de governo que, em tese, deveriam atuar 

conjuntamente. 
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3. As políticas públicas e a questão regional na agenda brasileira 
 

Ao longo da história, o desenvolvimento socioeconômico das diferentes 

regiões brasileiras ocorreu num ritmo diferenciado, reforçando um cenário de 

profundas desigualdades inter-regionais.  

O panorama histórico brasileiro apresentou um quadro permanente de 

desequilíbrio inter-regional, pelas constantes redefinições da divisão territorial do 

trabalho e em virtude da forte dependência do país em relação às atividades 

agrícolas e às economias do capitalismo central. A consequência disso foi o 

acirramento das desigualdades sociais, aumentando a necessidade de políticas 

capazes de minorar os efeitos negativos e reafirmar a coesão social e territorial do 

país e de suas regiões.  

Foram inúmeras as teses e trabalhos desenvolvidos sobre a temática, a 

destacar os de Leonardo Guimarães, Tânia Bacelar de Araújo, Francisco de Oliveira, 

Marcel Burzstyn, entre outros que tratam sob matizes diversificados o tema regional, 

com foco, sobretudo, no Nordeste brasileiro. 

Uma dessas importantes contribuições é dada por Tânia Bacelar de Araújo ao 

sintetizar essa mudança, quando afirma: "não temos mais economias regionais 

autônomas, mas uma economia nacional, regionalmente localizada" (OLIVEIRA 

apud ARAÚJO, 2000, p. 37). Assim, se estabelece um caráter de 

complementaridade no setor produtivo, o que não necessariamente remete a um 

equilíbrio na distribuição e produção das riquezas entre as regiões.  

Sem se pretender fazer grandes digressões históricas, é necessário resgatar 

que o temário regional adquire maior visibilidade dentro da agenda governamental e 

no âmbito dos debates da sociedade no final de década de 1950. Seu caráter foi 

quase sempre justificador das desigualdades regionais, sem explicitar as razões do 

processo. As iniciativas ofereciam a solução desses problemas por intermédio da 

forte intervenção do governo central e de seus instrumentos de fomento. Naquele 

momento, em particular, a temática ficou realçada por adquirir visibilidade 

transformando o problema regional em nacional, o que confluiu para um consenso 

no âmbito das esferas governamentais, as quais possibilitaram a estruturação de 

instituições e políticas especializadas. 

O desenvolvimento regional no Brasil relaciona-se em sua origem ao combate 

à pobreza no Nordeste, alicerçado no pensamento de Celso Furtado e nos 
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resultados dos estudos elaborados pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 

do Nordeste (GTDN). O tema se impunha como necessidade à agenda de governo, 

inclusive com a criação de organismos governamentais capazes de fazer frente ao 

problema. Havia uma ambiência e permeabilidade da classe dirigente, que muito 

mais do que constatar que era preciso promover o desenvolvimento regional, via o 

perigo da intensificação da pobreza ser o estopim para desestabilização política e 

social da região e até mesmo da nação. 

Embora os fundamentos das políticas de desenvolvimento regional da época 

ancoradas no prestígio e na capacidade de Furtado não sejam desprezíveis, nem 

tampouco o aparato para seu enfrentamento, via criação da SUDENE, não se pode 

deixar de reconhecer que significou a resposta emergencial e possível a uma 

situação de extremo tensionamento localizada no campo, onde o Movimento das 

Ligas Camponesas se fortalecia. 

No entanto, desde o fim dos anos 1950 até o final da década passada 

passaram-se sessenta anos, e as políticas de desenvolvimento regional alternaram 

os momentos de visibilidade e robustez com outros de anacronismo e submersão 

nos debates da sociedade e da agenda do governo. 

Outro fator importante para o entendimento histórico das políticas regionais se 

refere ao reforço da centralização político-administrativa e de recursos que 

ocorreram no quadro mais geral das reformas concebidas nos primeiros governos 

militares, no período pós-64. Frente à constituição de um sistema de planejamento 

nacional, os órgãos regionais passam a perder funções e papéis que tiveram por 

algum tempo. O comando na alocação de recursos passa a ser centralizado, através 

de planos e programas nos quais a participação regional era mínima. 

As superintendências, que anteriormente se constituíam em pontos de 

referência na definição de planos, programas e políticas públicas, deixam de 

desempenhar esse papel de articuladoras, que antes possibilitava a consolidação de 

demandas, para se pulverizar, redefinindo-se a partir de novas arenas e 

organizações com maior prestígio. 

Nos anos 1970, as experiências das superintendências de desenvolvimento 

regional vão pouco a pouco definhando, restando em algumas delas apenas os 

estímulos fiscais e financeiros e poucos recursos para a manutenção da máquina 

administrativa. Alguns fatores estão por trás do declínio da experiência do 

desenvolvimento regional. Leonardo Guimarães Neto (1997) lista alguns: a) o 
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autoritarismo e o rompimento da sustentação política; b) a concentração 

administrativa de recursos e a prioridade ao planejamento nacional; c) a crise fiscal e 

financeira do Estado; d) as transformações econômicas ocorridas e seus 

desdobramentos espaciais; e e) o desgaste da proposta regional. 

O planejamento e a questão regional sofrem impacto tanto das mudanças que 

o crescimento e a reestruturação econômica provocaram nos anos 1960 e 1970, 

como da crise econômica e fiscal do país nos anos 1980.  

Houve, ainda, os impactos associados ao longo período de regime autoritário 

e de concentração do processo decisório, que restringiram o espaço das instâncias 

regionais que, a partir de determinadas estruturas técnicas, passaram a definir 

formas de abordagem dos problemas nacionais e novos critérios de alocação de 

recursos. 

O melhor exemplo desse processo está no Nordeste brasileiro, quando do 

surgimento da SUDENE, que centrou seu discurso e sua política no 

desenvolvimento da indústria regional, propondo uma transformação de sua 

realidade, pelo aumento da competitividade, o que não se manifestou em diversos 

setores produtivos. 

Assim, a “integração” ao mercado nacional e a moderna economia trouxe 

efeitos inesperados – ou mesmo esperados, mas não informados – para a economia 

e a sociedade regionais, uma vez que os investimentos realizados na região 

geraram empregos com níveis salariais abaixo da média nacional e serviram para 

grandes grupos do Centro-Sul do país aumentarem sua lucratividade, deslocando 

plantas industriais, sobretudo de produtos de menor valor agregado, para o 

Nordeste, onde encontraram incentivos e mão de obra barata. 

Outro bom exemplo disso foram os financiamentos do Fundo de 

Investimentos para o Desenvolvimento do Nordeste (FINOR), que concentraram 

85% dos recursos nas três grandes regiões metropolitanas nordestinas – Recife, 

Salvador e Fortaleza. Assim, o instrumento que nascera para possibilitar o 

desenvolvimento regional de forma equilibrada, levando equidade territorial para o 

Nordeste, já marcado por profundas desigualdades internas e externas, apenas 

reconcentrou investimentos e oportunidades nos principais polos regionais. Isto se 

deveu ao fato de que as plantas industriais necessitavam de infraestrutura próxima e 

que a maior capacidade técnica se concentrava nas cidades mais importantes, as 
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quais conseguiam, frequentemente, encaminhar projetos que atendiam às 

exigências das instituições de desenvolvimento regional. 

Isso robusteceu as desigualdades regionais no âmbito de um país que 

avançava desarticuladamente em sua integração territorial e econômica. É inegável 

que a acessibilidade inter-regional aumentou os fluxos de pessoas, de mercadorias 

e de capitais. Nesse aspecto, o Estado brasileiro desempenhou papel fundamental e 

estratégico, através de suas muitas políticas de desenvolvimento e colonização, a 

exemplo do POLONORDESTE, do Projeto Sertanejo, e de projetos de irrigação e 

colonização, entre outros tantos. 

Em momentos mais recentes, deve-se mencionar que o fenômeno da 

globalização e a ausência de políticas que façam um contraponto às forças 

tradicionais de concentração levam o Estado brasileiro cada vez mais a formular 

políticas reativas e menos proativas, inclusive nas ações de desenvolvimento 

regional. Tânia Bacelar de Araújo destaca um aspecto importante para o 

entendimento de tal quadro: 

as duas escalas privilegiadas na era da globalização pelos que a comandam – o 

espaço global e o espaço local – tendem a questionar a escala nacional. 

Questionada por cima pelos que têm capacidade e querem operar livremente à 

escala mundial; e por baixo, porque na realidade concreta as regiões têm vida e 

querem mais autonomia, ou querem se firmar diante das tendências 

homogeneizantes que vêm embutidas na globalização (ARAÚJO, 2007, p. 223). 

 

Se o nacional sucumbe perante as duas escalas preferenciais da 

globalização, o regional sequer é tratado. Esse é o cenário que ajuda a explicar as 

razões que levaram as mudanças políticas e administrativas a reduzirem o papel dos 

organismos de planejamento regional, os quais foram se distanciando das propostas 

justificadoras da sua criação. De formuladores de grandes projetos de 

transformação, muitos desses órgãos se reduziram a estruturas administrativas 

gestoras de incentivos e de alguns poucos recursos. 

Logo, se desenhou um cenário desfavorável às instituições que tratavam do 

desenvolvimento regional no país e, consequentemente, às políticas conduzidas por 

essas agências governamentais. Nesse sentido é notável aquilo que Humberto 

Martins destaca sobre o principal instrumento de planejamento do país, o Plano 

Plurianual (PPA), em tempos recentes, que adota claramente a lógica setorial, 

dentro da orientação gerencial que marcou a década de 1990. Diz o autor: 
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O PPA 2000-2003 propunha uma radicalização da gestão de programas mediante 

a conversão de toda administração pública em uma gestão por programas, na qual 

o programa seria a unidade de gestão e o gerente do programa seria um 

empreendedor. Essa concepção se sobrepunha às organizações e à sua lógica 

departamental e processual de forma fatal, fazendo os programas e seus 

gerentes, as organizações e seus dirigentes, os objetivos e as competências 

combinarem apenas de forma ocasional (MARTINS, 2006, p. 108). 

 

Para as políticas de desenvolvimento regional esse modelo foi como o 

prenúncio de seu fim, pois esvaziava as instituições de planejamento responsáveis 

pela coordenação. 

A cultura do empreendedor instalada na ocasião gerava um sentimento de 

competição entre essas unidades gestoras, que disputavam não só recursos e 

capacidades, mas também visibilidade no governo. Isto prejudicou 

consideravelmente as políticas regionais.  

Os padrões e os formatos de organização territorial, (...) como os vetores de 

fragmentação, não se atualizam, senão porque são expressão de forças sociais e 

econômicas que se estruturam em coalizões de poder, quase sempre associando 

grupos locais, regionais, nacionais e internacionais (...) seria possível sugerir que a 

identificação e a análise dessas múltiplas formas de organização dos interesses 

dominantes trariam importantes elementos para uma análise das formas de 

estruturação e operação do Estado brasileiro (VAINER, 2007, p. 122). 

 

Esse é o cenário que leva ao colapso definitivo do sistema de planejamento 

regional ocorrido no início deste século, quando a questão do desenvolvimento se 

orienta pelas políticas setoriais com rebatimentos no território, em uma clara 

confusão conceitual do que seria uma política de desenvolvimento regional. Sobre o 

momento final desse ato, Fernando Luiz Abrucio destaca: 

triste sina tiveram as instituições de coordenação do desenvolvimento regional, a 

SUDAM e a SUDENE. (...) o fato cabal é que o governo FHC não teve um projeto 

claro de desenvolvimento regional. Ao contrário, desmantelou os órgãos 

incumbidos de tal tarefa, fragmentou políticas para esta área e não propôs uma 

alternativa ao modelo anterior (ABRUCIO, 2005, p. 78). 

Assim, em 2001 as superintendências são extintas, pela Medida Provisória n° 

2.145, de 02 de maio de 2001, e suas competências passam para o seu ministério 

supervisor, o Ministério da Integração Nacional. Tudo isso se deu sob uma saraivada 
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de escândalos de desvios de recursos e práticas corruptas, até hoje não resolvidas, 

o que ainda desperta desconfianças na sociedade. 

3.1 – Liames entre a cooperação e a competição nas políticas de 

desenvolvimento regional 

 

O desenvolvimento regional enquanto política pública é um “guarda-chuva” 

sob o qual cabe uma infinidade de temáticas, que transitam das políticas universais 

às corporativas, a partir de visões setoriais. 

Como já observado, se nas políticas setoriais existe uma considerável 

complexidade de atores e interesses envolvidos, isto fica potencializado nas ações 

de desenvolvimento regional que se constituem em um somatório das setoriais, pois 

reúnem, na teoria, boa parte destes atores e interesses conflitivos e divergentes. 

Assim, a capacidade das políticas de desenvolvimento regional de atuarem sobre a 

realidade externa, a partir da intersetorialidade, tem se mostrado limitada, e o que se 

observa são fortes interferências setoriais em suas ações, enfraquecendo-as como 

políticas de coordenação. 

Essa disputa se manifesta em dimensões variadas, mas encontra um primeiro 

obstáculo em virtude da diversidade de aspectos objetivos e subjetivos dessas 

várias organizações, notadamente no que se refere à comunicação e significação, 

entre grupos de interesse, sobre o que se deseja como fim no desenvolvimento 

regional. Nesse sentido, Jorge Etkin oferece uma importante contribuição, ao dizer 

que nas políticas públicas: 

se utilizan códigos, signos, símbolos e imágenes que referen a cosas que ocurren 

e ideas que se transmitem. Em la comunicacion hay elementos literales o tangibles 

como los datos, mensajes, los canales, las palabras. Pero también es um 

processo onde fluyen las imagenes, ilusiones y fantasias de las partes  (ETKIN, 

2000, p. 185).  

 

Esse conjunto resulta naquilo que Jorge Etkin (2002) denomina de orientação 

e circularidade dos processos das organizações, que vão pautar suas ações, a partir 

de racionalidades que são peculiares ao problema, ao tema e à agência 

responsável. No caso das políticas de desenvolvimento regional brasileiras, estes 

marcos de racionalidade são enfraquecidos pelas “opções orientadas” dos governos 

nas três últimas décadas, conforme destacado anteriormente. 
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Esse enfraquecimento resultou, de um lado, na adoção do modelo pautado 

pelo setorialismo, que responde às demandas corporativas, alimentando um 

discurso competitivo entre territórios na captação de investimentos; por outro, há um 

colapso das agências de planejamento voltadas para o desenvolvimento regional. A 

isto se associou a imagem de que desenvolvimento regional, naquele momento, não 

era importante para o país, e nem interessava ao modelo vigente, tampouco à 

sociedade. 

Ao perder esse marco de racionalidade e, paralelamente, o fortalecimento de 

outras instituições que operavam setorialmente com o tema, as organizações 

responsáveis pelo desenvolvimento regional já não são mais reconhecidas como 

instrumentos efetivos de ação governamental. Desaparecem da agenda de governo 

e, por conseguinte, são esquecidas pela sociedade. Assim, o “contrato significante” 

dessas organizações para a sociedade se desfaz em meio a um cenário 

extremamente desfavorável. 

Sobre tal aspecto, Jorge Etkin pontua que “los procesos de significación 

tienen que ver com la viabilidad de la organización, com su credibilidad en el plano 

de las comunicaciones” (ETKIN, 2000, p. 234). Utilizando o pensamento do autor, 

cabe reforçar que todos os integrantes do sistema de planejamento regional ficaram 

abaladas na sua credibilidade, enquanto operadores de políticas, o que tornou tais 

instituições “inviáveis”, em virtude do modelo e do padrão de relações clientelísticas 

nelas presentes.  

A imagem pública das superintendências ficou irremediavelmente 

enfraquecida, o que ocorreu tanto no ato de suas extinções como por ocasião das 

suas recriações em 2007,28 uma vez que até o fim do governo Lula tais agências 

não haviam saído da obscuridade. De fato, continuam a ser questionadas tanto pela 

sociedade como pela própria estrutura governamental, que parece não depositar 

muita credibilidade na sua efetiva capacidade de levar a cabo políticas de 

desenvolvimento regional. 

O ciclo de ascensão e queda do desenvolvimento regional na agenda 

governamental se encerra, não pela extinção das superintendências, que teve um 

caráter midiático, mas sobretudo quando se verifica que a sobrevivência das 

                                                           
28

 As Leis Complementares n
os

 124/07 e 125/07 recriaram as Superintendências do Norte (SUDAM) e 
do Nordeste (SUDENE), respectivamente. 
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organizações e sua capacidade de adaptar-se aos novos tempos e renovar-se 

estavam irremediavelmente abaladas em face das suas práticas. 

Altera-se o foco do desenvolvimento regional, que passa a ser visto como 

integrador de políticas, pautado por um modelo orientador de ações setoriais, em 

direção às áreas marcadas pela pobreza individual e coletiva, ou seja, aquelas 

regiões com marcas expressivas de desigualdade quando tomados parâmetros do 

restante do país. 

Em tempos recentes, o desenvolvimento regional situa-se em um ambiente 

externo dominado pelo discurso da globalização, marcado pela reorientação do 

Estado e de suas políticas no sentido de atender a um novo momento, pautado pela 

forte competitividade entre territórios. 

À primeira vista, isso indica que a competição se inicia já entre as regiões e 

dentro delas. E esse caráter competitivo se potencializa em face dos interesses 

existentes, bem como das agências governamentais que os defendem. Nesse 

sentido, vale remeter à contribuição de Maurice Wright, que assim se pronuncia: 

a fragmentação do Estado está no centro da análise, já que se considera que os 

ministérios, as agências governamentais não só diferem entre si por suas funções 

(deliberativa, regulatória etc.), mas por terem objetivos múltiplos e estratégias 

diferentes, o que os leva a entrar frequentemente em conflito (grifo nosso) 

(WRIGTH, 1998, p. 598). 

 

Esse fenômeno também pode ser explicado à luz daquilo que David 

Braybrooke e Charles Lindblom denominam de incrementalismo desarticulado 

(HARMON e MAYER, 1999, p. 314). Tal expressão se traduziria nos processos de 

formulação, implementação e avaliação das políticas publicas que, embora 

amadureçam e se aperfeiçoem, continuam a olhar somente para seus objetos 

especializados. Fato característico nas políticas públicas brasileiras, que, apesar dos 

avanços em alguns setores, continuam a encarar de uma forma muito limitada os 

seus problemas, sem considerar a complexidade dos temas e das demais políticas 

com as quais estabelecem contatos. 

Nas políticas setoriais as organizações possuem uma orientação mais 

objetiva em face de suas especificidades e mesmo assim podem possuir muitas 

interfaces, No desenvolvimento regional, por sua vez, tudo parece fazer sentido e, 

portanto, justificar uma miríade de priorizações em torno da complexa arena 
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organizacional, em que Estado, iniciativa privada e sociedade se confrontam, com 

formas de agir diferenciadas a partir dos instrumentos de pressão disponíveis, 

dependendo daquilo que está sendo disputado. 

Algumas políticas setoriais que dialogam com o desenvolvimento regional 

atingem amplos estratos da sociedade ou corporações/organizações com muito 

poder.29 Assim como os indivíduos, existem as organizações free riders, que não 

tomam parte diretamente nos diálogos, nem nas confrontações, mas acabam por se 

beneficiar dos efeitos das políticas públicas setoriais. Isto tem levado ao 

esvaziamento das arenas do desenvolvimento regional, uma vez que alguns destes 

grupos de interesse quase sempre estão próximos das arenas especializadas e, 

quando se fazem presentes presença nas arenas intersetoriais, esta presença é 

mais reduzida. 

Há uma dimensão técnica nessa relação entre as políticas setoriais e as 

ações de desenvolvimento regional, sendo importante destacar alguns aspectos que 

permitem encaminhar e compreender o quadro atual que se estabelece, alternando-

se movimentos de cooperação e de competição entre as agências do Governo 

Federal envolvidas. 

Em primeiro lugar, há uma relação estreita que se estabelece entre a 

prioridade de determinadas políticas públicas e a disponibilização de recursos e 

capacidades. Isto fica patente quando se verifica a alternância de prestígio de 

algumas burocracias na esfera federal. Estes grupos nem sempre desfrutaram da 

mesma importância e visibilidade no âmbito da máquina; eles se alternam – alguns 

permanecem por mais tempo, outros chegam mesmo a desaparecer, a exemplo dos 

técnicos em planejamento regional das extintas Superintendências de 

Desenvolvimento Regional,30 considerados os expoentes da administração federal 

nas décadas de 1960 e 1970. Nesse sentido, Jorge Osvaldo Romano traz uma 

contribuição, pontuando que: 

a lógica administrativa que rege a ação do Estado – estruturada de acordo com os 

limites do setor estabelecidos na relação global-setorial – propicia a formação de 

burocracias especializadas nos temas (...) Nas burocracias também, se dá uma 

luta pela hegemonia. Essas burocracias competem pelo controle administrativo do 

setor e pela redefinição da relação global-setorial. Os sujeitos profissionais e 

                                                           
29

 Um bom exemplo disso é o Programa Territórios da Cidadania, no governo do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
30

 Ressalte-se que esses quadros funcionais já foram considerados a elite do governo federal. 
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administrativos dominantes tentam reconformar o setor, em função dos seus 

interesses e representações (ROMANO, 2009, p. 86). 

 

Esse caráter diferenciado das organizações e de suas burocracias se 

evidencia no acesso que elas têm em relação aos dirigentes e decisores, 

expressando-se pelo atendimento, ou não, de suas demandas, sobretudo naquilo 

que se refere às necessidades de gestão. Estas vão dos planos de carreiras ao 

estabelecimento de patamares salariais acima da média, da participação nas 

decisões, do prestígio desses quadros através da ocupação de cargos executivos, 

da autorização de concursos para renovação de quadros, ou mesmo em 

investimentos na sua estrutura física. Além, é claro, de dotações para suas funções 

programáticas no Orçamento da União, que se constitui em um bom marco analítico 

para compreender as disputas e prioridades políticas. 

No âmbito interorganizacional, as instituições encontram dificuldades de 

compreender, em face da complexidade das demandas e multiplicidade de 

normativos, seu espaço nos processos de formulação de algumas políticas públicas, 

e tendem a magnificar suas ações em detrimento das demais, o que dificulta a 

atuação coordenada e, por vezes, acaba por inviabilizar a participação de algumas 

destas organizações em iniciativas integradoras. 

Isso leva àquilo que Ben-Ross Schneider (1994) citando Granham Allison, 

denomina de balcanização ou feudalização da administração pública, quando as 

instituições adotam uma posição sectária em relação ao seu protagonismo frente a 

determinadas políticas públicas.  

Tal tipo de fenômeno aconteceu em um primeiro momento, quando as 

burocracias insuladas e altamente capacitadas das superintendências tomavam para 

si o discurso da “verdade absoluta” sobre o desenvolvimento regional, exercendo 

sua autoridade de peritos no assunto. E, no momento, o processo se dá de forma 

inversa, com os setoriais desacreditando a capacidade destas instituições de 

desenvolvimento regional, em razão de sua trajetória recente no contexto das 

políticas públicas brasileiras. 

Um ponto relacionado ao anterior diz respeito ao aspecto intraorganizacional 

como um reflexo do interorganizacional, considerando que se estabelecem culturas 

e normas de funcionamento, as quais podem permitir uma maior (e melhor) 
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participação da organização nos processos, mas também podem se constituir em 

obstáculos. 

Assim, se a instituição encontrar um ambiente hostil e de disputas, marcado 

pela presença de organizações hegemônicas e que detêm maior poder político e 

financeiro, pode ter um processo de inserção bastante dificultado, reduzido ou quase 

nulo. Isto é sinalizado pelo pouco espaço que as agências que cuidam 

especificamente do desenvolvimento regional têm no ambiente do Governo Federal 

no momento atual. 

Existe ainda outro aspecto a se destacar: a aproximação necessária entre 

instituições responsáveis por políticas intersetoriais, a exemplo do desenvolvimento 

regional, com as ações especializadas, conduzidas por outras agências 

governamentais. De fato, o que se observa além da disputa mencionada, que ora se 

dá de forma velada, ora é explicitada, é uma enorme confusão na administração 

pública federal sobre “o que fazer?” e “quem faz o quê?”, em face de um conjunto de 

normativos que são pouco claros na distribuição de funções e competências pelas 

distintas instituições da máquina governamental.  

No caso do presente estudo, esse conjunto de aspectos envolve as diferentes 

instituições que contribuem para certo sectarismo político-ideológico no âmbito das 

tecnoburocracias, que tomam para si a “verdade” e se acham detentoras de todo o 

conhecimento necessário para formular e implementar as políticas públicas, 

principalmente pela ampla e diversificada interpretação que envolve os conceitos de 

“desenvolvimento” e “planejamento” regional. 

Esse conjunto de fatores leva a uma constatação para qual as palavras de 

Morgan, citado por Silva (2002), oferecem importantes contributos: 

Como entidade onde ocorrem fenômenos complexos, as organizações podem ser 

compreendidas e visualizadas de muitas maneiras diferentes. Pode-se fazer uso 

de diferentes metáforas para compreender o caráter complexo e paradoxal da vida 

organizacional (SILVA, 2002, p. 145). 

 

Assim, questões relacionadas ao desenvolvimento regional poderiam ser 

focalizadas a partir de um grande número de visões, inclusive contraditórias. 

Utilizando uma linguagem figurada, é como se o desenvolvimento regional fosse 

uma figura geométrica com muitos lados, na qual cada um dos atores está 

posicionado em um dos ângulos, só conseguindo vê-lo de sua perspectiva e de 
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forma limitada, sem capacidade de percebê-lo na totalidade. Portanto, em torno de 

uma política desta natureza, gravitam grupos com interesses variados e bastante 

heterogêneos nas suas formações e estratégias, com dificuldades de entender o 

“outro” e, portanto refratários nos apoios, o que, via de regra, vem ocasionando 

ações deletérias e predatórias para todo o conjunto. 

Esse debate se justifica por aquilo que Jorge Etkin denomina de microcultura, 

uma vez que as organizações responsáveis pela formulação das políticas de 

desenvolvimento regional no Brasil, historicamente, foram caracterizadas por uma 

forte tecnoburocracia que atuou de forma insulada, sob a influência de grupos de 

poder (político e burocrático) que disputavam internamente espaços de relação com 

o ambiente externo (governo central e entes subnacionais, iniciativa privada e 

sociedade), buscando legitimar-se como protagonistas no desenvolvimento das 

regiões. Nesse sentido, a contribuição do autor aclara o processo: 

Entre las microculturas puedem dar-se brechas y oposiciones por sus diferentes 

visiones de la organización [...] También es posible que en los grupos aparezcan 

tendências para moverse en la estructura y avanzar sobre otros espacios de 

poder. Ciertos grupos en la organización pueden preferir el cierre o aislamento 

como medida de proteción frente a las exigencias de la dirección. En estos casos, 

los grupos tienen una comunicación limitada con la organización (ponen barreras o 

froteras) y ofrecen resistência a los programas de cambio que afectam a sus 

hábitos y costumbres (ETKIN, 2000, p. 229). 

 

No Brasil, essas microculturas se confundem com as redes pessoais, através 

das quais atua o clientelismo, se estendendo pelos partidos políticos, burocracias e 

suas facções, constituindo uma verdadeira teia de relações que perpassa a 

sociedade de alto a baixo. Dessa forma, as elites políticas nacionais acionam uma 

complexa rede de lealdades políticas que influencia, também, a burocracia. 

Ainda em relação à questão cultural, Humberto Martins (2006) destaca que a 

cultura organizacional forte promove integração na base, ao passo que a pluralidade 

de culturas organizacionais na base dificulta a coordenação. Nesse sentido, as 

políticas de desenvolvimento regional vão encontrar obstáculos que se verticalizam, 

representados pelos policy makers, agências, mandatários, burocracias, 

instrumentos, clientelas e grupos de interesse. 

A partir desse ambiente, é possível compreender, em parte, não apenas os 

caminhos que trilharam as agências oficiais ligadas ao planejamento regional, mas 
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entender aquilo que ocorreu com as organizações tradicionalmente relacionadas a 

tais políticas públicas, uma vez que existiram processos externos que as 

enfraqueceram e, também, fatores intraorganizacionais, alguns deles, inclusive, com 

efeitos futuros (sobre os quais se tinha consciência) para as instituições. 

O corpo técnico dos órgãos de desenvolvimento regional se apresentou, 

então, como uma burocracia segmentada em facções, cujos recortes se confundiam 

com divisões funcionais, e por vezes com orientações político-partidárias, ou mesmo 

com eventuais diferenças de concepção do desenvolvimento regional. Existiriam, 

nestes órgãos, redes de relações pessoais e ideológicas que se sobrepunham às 

questões de ordem técnica, verificando-se a coexistência de grupos que disputaram 

espaços, seja pelo exercício do poder, seja pela ampliação de influência e prestígio 

centrados em vaidades individuais e corporativas. 

 À luz da interpretação de Clélio Campolina Diniz & Eduardo Gonçalves, em 

tempos recentes evidencia-se nas instituições responsáveis pelo planejamento 

regional a ausência de “robustez institucional” (institutional thickness). Sua presença, 

ao contrário do que é verificado, se traduzira quer pelos níveis de interação entre 

instituições locais, quer pelo desenvolvimento de estruturas de dominação e/ou 

padrões de coalizão e desenvolvimento de consciência mútua (DINIZ e 

GONÇALVES, 2005, p. 144). Tomando isto por base, pode-se observar que a 

capacidade de estabelecer sinergias e coordenar os processos de desenvolvimento 

regional tornou-se incompatível com o modelo vigente em face do desvirtuamento e 

das práticas rotineiras que marcam as superintendências, sobretudo nos seus 

momentos “finais”. 

A identificação de demandas também passa a ser uma forma de competir 

entre as organizações, visto que, ao vislumbrarem a possibilidade de cooptação dos 

grupos de interesse e angariarem resultados positivos, as agências governamentais 

demarcam seus espaços reforçando a importância de suas políticas especificas 

como vetores do desenvolvimento regional. Isto passa inclusive por diferentes 

estratégias de aproximação e de diálogos com os grupos de interesse. Sob esta 

orientação, pode-se salientar a contribuição de Roderick William Arthur Rhodes e 

Dereck Marsh, ao destacarem que: 

a existência de uma rede de política pública tem influência sobre os resultados 

políticos, mesmo que seja claro que não os determina. Ao mesmo tempo, essa 
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existência reflete o status relativo – o próprio poder – dos interesses particulares 

num campo político dado (RHODES e MARSH, 1995, p. 32). 

 

Verifica-se, assim, que políticas públicas de maior visibilidade junto à 

sociedade e aos grupos de interesse são instituídas por normativos e conduzidas 

por organizações, com robustez diferenciada. Isto se expressa no espaço que abrem 

nas agendas, no conjunto de instrumentos programáticos e financeiros disponíveis, 

bem como na distribuição dos recursos humanos e no interesse por parte das 

lideranças políticas e decisórias do país. 

 

3.2 – A falsa Fênix: sinais do ressurgimento da questão regional na 

agenda das políticas públicas 

 

A Constituição Federal de 1988 já nos seus objetivos fundamentais preconiza a 

diminuição das desigualdades regionais (inciso III do Artigo 3o). Sob o aspecto da 

intervenção do Estado brasileiro, por meio de instrumentos de planejamento, a Carta 

dispõe, em seu Artigo 21: “Compete à União: IX – elaborar e executar planos 

nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

social”. 

Adicionalmente a questão regional é tratada no Artigo 43, que dispõe: “Para 

efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 

geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das 

desigualdades regionais”.  

O mesmo Artigo estabelece diretrizes para as políticas de desenvolvimento 

regional no âmbito do Governo Federal, ao remeter para Leis Complementares a 

composição dos organismos que executarão os planos regionais inciso II do primeiro 

parágrafo). Ademais, já indica alguns instrumentos a serem utilizados, presentes nos 

incisos I a III do segundo parágrafo31. 

Além de provocar o Poder Executivo, a Constituição remete ao Legislativo em 

algumas questões destacadas como especiais. No seu Artigo 48, enuncia: “Cabe ao 

Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre todas 

                                                           
31

 I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do 
Poder Público; II – juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias; III – isenções, 
reduções ou diferimento temporário de tributos federais. 
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as matérias de competência da União, especialmente sobre: (...) IV – planos e 

programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento”. 

Logo, nesse conjunto de dispositivos constitucionais são dados os comandos 

necessários para a institucionalização das regiões de planejamento em múltiplas 

escalas, sempre que se constatarem problemas de desequilíbrio estabelecidos ou 

em desenvolvimento. 

O debate do presente trabalho remete a um momento mais recente da história 

do país e consequentemente das políticas que tratam do desenvolvimento regional. 

Faz sentido, portanto, delimitar como marco importante a criação do Ministério da 

Integração Nacional, através da Medida Provisória no 1.911, de 25 de novembro de 

1999. Ele seria responsável pela política de desenvolvimento regional, conforme 

dispõe o Artigo 1o do referido diploma legal, que lhe delegava a competência de 

“formular e conduzir a política de desenvolvimento nacional integrada (...) e 

estabelecer estratégias de integração das economias regionais”. 

O Ministério da Integração Nacional sucedeu as competências da Secretaria 

de Desenvolvimento Regional (SEPRE), que primeiro esteve vinculada ao Ministério 

do Planejamento e depois adquiriu autonomia com status de Ministério, sendo na 

ocasião responsável pela temática regional. 

No momento de sua criação, o Ministério da Integração Nacional herda 

algumas ações programáticas já existentes, tais como o PRONAGER e os Fundos 

de financiamento, redesenhando outras, de acordo com orientações do governo e 

das contribuições de policy makers. Entre as ações mantidas estava o Programa das 

Mesorregiões Diferenciadas – PROMESO, que será objeto do presente estudo. 

No entanto, existiam lacunas a serem preenchidas que não estavam 

devidamente contempladas nas ações do novo Ministério, nem tampouco 

enfrentadas – a exemplo da reconstituição do sistema de planejamento 

macrorregional, ou mesmo de uma política nacional que tratasse do tema, e portanto 

orientasse instrumentos de planejamento para o desenvolvimento das regiões.  

Foi esse o cenário encontrado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, no tema do desenvolvimento regional, que, ao incluí-lo na agenda, destacava 

no texto de abertura do Plano Plurianual (2004-2007): 

O PPA está construído sobre o princípio de que as desigualdades sociais têm uma 

dimensão regional e de que seu enfrentamento passa por uma nova política de 

desenvolvimento regional e pelo fortalecimento do planejamento territorial no setor 



123 

público. A geografia do Brasil mostra ainda uma forte concentração das atividades 

econômicas e da população sobre uma parcela menor do espaço territorial 

brasileiro, uma geografia das desigualdades sociais e econômicas onde estão 

regiões com reduzida capacidade de competir com os territórios mais dinâmicos 

(grifo nosso) (BRASIL, 2004, p. 34). 

 

Era o reconhecimento, por parte do governo, de que a situação dos 

desequilíbrios regionais perpetuava-se e se acentuara, nos anos anteriores, em 

decorrência da acirrada competição que se estabelecera entre os territórios e 

aqueles agentes econômicos que os utilizaram. O documento prossegue:  

A consolidação da estratégia de crescimento sustentável, com inclusão social, 

pressupõe a substituição deste processo assimétrico de desenvolvimento 

socioeconômico de consequências negativas, tanto para as áreas atrasadas como 

também para as regiões mais prósperas. (...) A geografia projetada pelo PPA para 

os próximos anos busca privilegiar o desenvolvimento solidário entre as diversas 

regiões do País, potencializando as vantagens da diversidade cultural, natural e 

social (grifo nosso) (BRASIL, 2004, p. 34). 

 

Assim estavam enunciadas as orientações estratégicas do governo para o 

desenho de uma política de desenvolvimento regional baseada na inclusão social e 

na diversidade territorial, e que não se atomizasse, reconhecendo, novamente, o 

problema regional como nacional. O PPA assim especifica: 

A política regional não pode mais ser um problema de algumas regiões, mas uma 

política nacional que promova a coesão territorial como expressão da coesão 

social e econômica do País. A integração competitiva do território nacional passa 

pela coordenação (...) As áreas mais frágeis serão tratadas numa perspectiva sub-

regional diferenciada no que tange ao gasto social e às políticas de emprego e 

renda. A intenção é estimular uma convergência das prioridades de gasto da 

União, estados e municípios, num conjunto de políticas estruturantes 

(transferência de renda, saneamento, habitação, saúde, educação, informação e 

conhecimento, meio ambiente, associadas a uma política "sob medida" de 

emprego e renda), gerenciadas de forma articulada, visando ao desenvolvimento 

local (grifo nosso) (BRASIL, 2004, p. 35). 

 

O Plano complementava suas orientações estratégicas apontando para uma 

política que fosse capaz de promover a coordenação entre políticas públicas 

setoriais a partir de uma visão de território e, portanto, de complementaridade. Ou 

seja, os diversos programas deveriam ser convergentes não somente para as áreas 
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deprimidas, mas, sobretudo, para o ataque em bloco dos problemas que atingem 

tais regiões. 

Cabe destacar que o PPA, apesar de indicar os caminhos para a retomada do 

desenvolvimento regional como meta, trazia aspectos que subvertiam o processo de 

formulação de uma política, ao manter alguns programas do governo anterior, a 

exemplo do PROMESO, que tinha outras orientações sobre a questão. Conforme se 

verifica do recorte textual, extraído do PPA: 

O Governo deve priorizar, durante o período do PPA 2004-2007, a estruturação de 

uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Neste sentido, os programas 

com forte impacto na superação deste desafio devem atuar a partir de critérios que 

privilegiam uma atuação em múltiplas escalas espaciais, dentro de uma visão que 

zela pela coerência nacional das ações. (...) Isso passa também por um esforço 

coordenado e persistente de desconcentração da base produtiva do País, 

fortalecendo as especializações regionais. Esta é a razão para a criação do 

programa Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais – Promeso, 

formulado com vistas a alterar a trajetória histórica de menor desenvolvimento 

relativo das regiões, por meio da valorização de suas dotações e vocações 

específicas. (grifo nosso) (BRASIL, 2004, p. 35). 

 

O trecho já identifica a aposta que o Governo Federal fazia no PROMESO, 

como um programa central no âmbito da PNDR, capaz de contribuir para a 

superação das desigualdades e de implantar uma forma de coordenação de ações 

governamentais e das agências responsáveis por estas iniciativas. 

A diferenciação regional é revelada nos documentos de referência que 

subsidiaram a proposta da PNDR, que assumem haver um quadro “resultante da 

dinâmica assimétrica do crescimento capitalista, que se concentra em alguns 

espaços, enquanto condena outros à estagnação e ao desperdício de fatores 

produtivos”, e vão além ao apontar que, a esse processo, “soma-se a desigualdade 

de acesso a serviços públicos de qualidade, o que reforça as iniquidades e reduz as 

perspectivas de desenvolvimento dos territórios com frágil base econômica” 

(BRASIL, s/d, p. 11). Portanto, a manifestação da desigualdade se expressa por um 

conjunto de ausências e fragilidades e, portanto, deve ser combatida sob a ótica da 

transversalidade de temas e da atuação intersetorial das políticas e agências 

governamentais. 

Os estudos técnicos, apesar de robustos, não se mostraram capazes de 

orientar, de fato, a proposição de bons instrumentos de gestão e financiamento. Isto 
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denota à primeira vista que, embora o combate as desigualdades fosse um dos 

macro-objetivos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há alguns 

componentes subjacentes, entre eles fatores político-partidários, que não permitiram 

à PNDR se consolidar como fora idealizada. 

O resultado concreto desses embates e obstáculos foi a edição do Decreto no 

6.047, de 22 de fevereiro de 2007 – (Anexo 1), que aqui será analisado 

considerando-se os conceitos já discutidos e os objetivos do estudo. Não se trata de 

esmiuçar todos os artigos do instrumento normativo, que tornaria por demais 

cansativa a leitura e poderia nos distanciar do tema, mas tão somente debater 

aqueles aspectos que tocam diretamente os propósitos desta investigação. 

Em seu Artigo 1o, o Decreto que institui a PNDR remete à redução das 

desigualdades regionais, através da equidade no acesso a oportunidades de 

desenvolvimento, bem como deve se constituir como instrumento orientador de 

programas e ações federais no território nacional. Isto, portanto, demanda, 

teoricamente, uma ação de coordenação entre as agências que tratam do tema 

diretamente e outras que possuem políticas e programas que tocam lateralmente o 

problema. 

A referência espacial adotada pela PNDR pouco dialoga com outras políticas 

setoriais, uma vez que estas operam a partir de suas lógicas, que são construídas 

em face dos grupos de interesse e das suas trajetórias, bem como do espaço que 

possuem na agenda de governo e da sua visibilidade institucional e social. Tudo 

isso, muitas vezes, amparado por balizamentos legais.  

No Artigo 2o do Decreto, existe o reforço ao estímulo dos processos em 

múltiplas escalas espaciais, embora a Política traga nos seus anexos recortes 

específicos vinculados aos programas do Ministério da Integração Nacional – 

PROMESO para as Mesorregiões Diferenciadas,32 CONVIVER para o Semiárido, 

PRORIDE para as Regiões Integradas de Desenvolvimento,33 e Programa da Faixa 

                                                           
32

 Oficialmente, a Mesorregião Diferenciada é uma área formada por diversos municípios, 
independentemente de pertencerem a um mesmo Estado, e ainda que se localizem em áreas de 
fronteiras entre estados e com outros países (Ministério da Integração, 1999, p. 4). São treze as 
Messoregiões Diferenciadas: Alto Solimões, Vale do Rio Acre, Bico do Papagaio, Chapada das 
Mangabeiras, Xingó, Bacia do Itabapoana, Vales do Ribeira e Guaraqueçaba, Grande Fronteira do 
Mercosul, Metade Sul do Rio Grande do Sul, Seridó, Águas Emendadas, Chapada do Araripe, e 
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.  
33

 São três as Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE´s): Juazeiro e Petrolina, criada pela Lei 
Complementar n

o
 113, de 19/09/2001; Teresina-Timon, criada pela Lei Complementar n

o
 112, de 

19/09/2001; e Entorno do DF, criada pela Lei Complementar n
o
 94, de 19/02/1998. 
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de Fronteira34 –, o instrumento legal não remete à possibilidade de sobrepor e 

agregar indicadores, de modo que algumas ações setoriais ocorram nas áreas 

prioritárias da PNDR, mas também que os instrumentos de desenvolvimento regional 

possam caminhar na direção das demais políticas de rebatimento territorial.  

Existem pontos comuns aos programas, que se fundamentam, sobretudo, na 

dimensão da coordenação, tomando os recortes regionais como instrumentos de 

agregação das múltiplas ações. O Programa de Desenvolvimento da Faixa de 

Fronteira – PDFF tem por objetivo, segundo os documentos oficiais, “Promover o 

desenvolvimento da faixa de fronteira por meio de sua estruturação física, social e 

econômica, com ênfase na ativação das potencialidades locais e na articulação com 

outros países da América do Sul” (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 

2004, p. 19). Este desenvolvimento a partir de múltiplas dimensões demanda a 

atuação de agências governamentais nas três instâncias federativas, sob a ótica da 

intersetorialidade e da integração. 

Ainda sobre o PDFF, o documento destaca a área de atuação do programa – 

588 municípios fronteiriços em 11 estados e uma população próxima de 10 milhões 

de habitantes. Na sua estratégia de implantação, o ministério compromete-se a 

combinar esforços do governo e da iniciativa privada, inclusive destacando “o 

estabelecimento de interfaces entre o Ministério da Integração Nacional e outras 

organizações federais, estaduais e municipais”. E complementa esse exercício de 

cooperação, ao dispor: 

Nesses espaços institucionais cada organização realizará o exercício transversal 

de integração de ações convergentes no sentido de agregar a sua contribuição 

específica (grifo nosso) (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2004, p. 

22). 

 

Por sua vez, o Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do 

Semiárido – CONVIVER, segundo seus documentos oficiais, tem por objetivo 

“Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas dos espaços regionais e sub-

regionais com maior incidência de secas” (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2004, p. 12). Sua área de atuação estende-se pelos 1.133 municípios 

incluídos na região do Semiárido brasileiro, de acordo com o estudo realizado pelo 

Ministério da Integração Nacional, que estende a área por nove estados, sendo oito 

                                                           
34

 A Faixa de Fronteira é compreendida a partir dos dispositivos constitucionais como a área de até 
150 quilômetros dos limites internacionais do país 
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do Nordeste e mais o norte de Minas Gerais, e sua estratégia de implementação se 

dá pela “ação coordenada, entre o Ministério da Integração Nacional e demais 

ministérios setoriais, para convergência de esforços na implementação de 

programas de desenvolvimento regional” (grifo nosso) (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2004, p. 14). 

O Programa das Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDE’s se vincula 

ao PROMESO, mas possui características diferenciadas, por seu recorte se 

restringir às três RIDE’s existentes no país: Brasília e seu entorno, Juazeiro 

(BA)/Petrolina (PE) e Teresina (PI)/Timon (MA). É um arranjo espacial que 

reconhece um aglomerado urbano e/ou metropolitano entre distintas unidades da 

federação e por isso mesmo se propõe a: 

articular e harmonizar as ações administrativas da União, dos Estados e dos 

Municípios para a promoção de projetos que visem à dinamização econômica de 

territórios de baixo desenvolvimento e assim, acabam conseguindo prioridade no 

recebimento de recursos públicos destinados à promoção de iniciativas e 

investimentos que reduzam as desigualdades sociais e estejam de acordo com o 

interesse local consensuado entre os entes participantes (grifo nosso) (Disponível 

em: <www.integracao.gov.br/programasregionais/rides>). 

 

Essa abordagem espacial não é somente um recorte geográfico para 

planejamento. Deveria, na prática, ser uma instância de convergência de ações 

governamentais no combate às desigualdades regionais. Isto fica evidente no 

parágrafo único do Artigo 2o, no qual é sinalizado que as estratégias devem 

convergir para inclusão social, produtividade, sustentabilidade ambiental e 

competitividade. 

Nesse momento, mais uma vez se expressa o enfrentamento da articulação 

entre as políticas setoriais de algumas instituições que dialogam com a temática e 

muitas vezes rivalizam nas suas orientações programáticas, levando às 

superposições de tarefas e à competição interinstitucional pelo protagonismo do 

desenvolvimento regional. 

No inciso II do seu Artigo 3o, o Decreto menciona as mesorregiões como 

escala prioritária da política e das demais ações do Governo Federal, trazendo, 

inclusive, sua definição. No entanto, não se considera que este recorte possui 

antecessores espaciais que não se coadunam com ele. Logo, esta escala de ação 
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não tem força para impor novas regionalizações, subvertendo aquelas já existentes, 

algumas delas instituídas por diplomas legais de hierarquia superior ao Decreto. 

O Artigo 4o de novo remete explicitamente à intersetorialidade, e o quinto 

institui um instrumento de planejamento e gestão coordenada e intersetorial, a 

Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, que 

aparentemente parece esvaziada de conteúdo em dois aspectos. 

Primeiro, pelo fato de a intersetorialidade perseguida pela Câmara não ter 

resistido à desarticulação interna da instância colegiada, bem como pela pouca força 

política que lhe foi conferida, dimensionada pela ausência dos dirigentes nas 

reuniões. No momento, esta agenda intersetorial voltada para o desenvolvimento 

regional se dá muito mais pelo Programa Territórios da Cidadania,35 vinculado à 

Casa Civil da Presidência da República, do que pela PNDR e seus programas.  

O segundo aspecto, que de certa forma decorre do primeiro, resulta do fato de 

a PNDR no seu desenho não prever nenhum espaço de controle social e 

participação popular, ficando esta atuação coordenada limitada aos órgãos do 

Governo Federal, com pouco ou nenhum espaço para a sociedade civil, nos seus 

programas. Esta situação se agrava pelo fato de a PNDR ter sido instituída com 

baixíssimo nível de participação popular, sem nenhuma forma de consulta 

sistematizada junto à sociedade, o que lhe retira a legitimidade e credibilidade como 

política pública capaz de atingir seus objetivos. 

O maior indicador do esvaziamento da principal instância colegiada da política, 

a Câmara, é aferido pelo seu tempo de inoperância, diferentemente da assídua 

agenda de reuniões colegiadas e de outros tipos de participação no âmbito das 

demais políticas setoriais do Governo Federal que possuem rebatimento no território, 

como o Conselho Nacional de Cidades ou os Comitês de Desenvolvimento 

Territorial. 

Ressalte-se que a Câmara será uma importante tributária no desdobramento do 

capítulo de resultados do presente trabalho, uma vez que é nela que, teoricamente, 

deveria se expressar o caráter intersetorial e de ação coordenada entre as agências 

governamentais da esfera federal que dialogam com a Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional. 

As instâncias participativas que tratam das políticas de desenvolvimento 
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 O embrião do Programa nasceu com os Territórios Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
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regional são inexistentes ou, quando existem, são esvaziadas de poder decisório. 

Isto é exemplificado nos Conselhos Deliberativos das Superintendências, que 

mesmo compostos de autoridades como governadores e ministros, nada deliberam 

de relevante.36 Nesse sentido, as palavras de Tânia Bacelar Araújo denotam essa 

pouca capacidade de decidir efetivamente: “Os conselhos deliberativos das 

superintendências, isto é, seus fóruns políticos, atualmente são uma imagem 

desbotada do que foram nos anos 60” (ARAÚJO, 2000). As funções de decisão 

política, e consequentemente de instância garantidora dos recursos necessários a 

viabilização da PNDR no âmbito desses conselhos, é uma ficção. 

No Artigo 6o, que trata dos instrumentos de financiamento, é mencionado o 

Orçamento Geral da União (OGU) como recurso para os programas de 

desenvolvimento regional. Entretanto, nos últimos anos os programas do Ministério 

da Integração Nacional crescem pouco na sua participação dentro do OGU; alguns 

chegam mesmo a sofrer quedas nas suas dotações, em detrimento de outros 

programas de caráter regional que apresentam crescimento exponencial. Isto pode 

ser um bom indicativo do espaço que a política possui na agenda, da visibilidade das 

agências que conduzem o tema, bem como do prestígio dos dirigentes no campo da 

política partidária e dos apoios de grupos de interesse. 

Nos incisos II e III do Artigo 6o, são mencionados os Fundos Constitucionais e 

de Desenvolvimento, além dos incentivos fiscais, como instrumentos para o 

desenvolvimento regional. Vale lembrar que estes recursos têm destinação 

específica, sobretudo, para investimentos privados. Assim, a infraestrutura pública 

está impedida de ser financiada, conforme demonstram os instrumentos legais37 que 

os disciplinam. Isto limita ainda mais os já escassos recursos voltados para as ações 

programáticas que compõem a PNDR, e reflete-se negativamente no seu efeito 

demonstrativo, uma vez que as políticas setoriais conseguem realizar muito daquilo 

que deveria ser feito pelo Ministério da Integração Nacional. 

Ao tratar dos incisos I e II do parágrafo segundo do Artigo 6o, o Decreto remete 
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 Vale lembrar que os planos diretores para o desenvolvimento do Nordeste, elaborados na região, 
eram aprovados no Conselho Deliberativo da SUDENE por governadores eleitos e enviados ao 
Congresso Nacional para apreciação e aprovação. A partir da segunda metade dos anos 1960, 
passam a constituir meros capítulos dos planos nacionais. 
37

 Esses instrumentos encontram-se disciplinados pelo Decreto nº 6.674, de 2008, que regulamenta a 
operacionalização dos Fundos e a emissão de pareceres técnicos de análise, laudos e declarações 
relativas aos Incentivos e Benefícios Fiscais, no âmbito dos Conselhos Deliberativos das 
Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, nas suas respectivas áreas de 
competência. 
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ao poder da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento 

Regional38 na aprovação da utilização de recursos dos fundos setoriais dos 

ministérios. Em primeiro lugar, porque os critérios se diferenciam entre as agências 

governamentais a partir de suas lógicas setoriais e, consequentemente, espaciais. 

Adicionalmente, os recursos dos fundos setoriais seguem um caminho a partir 

das prioridades que cada um estabelece para si, mesmo porque alguns desses 

instrumentos são instituídos por leis, e na hierarquia se sobrepõem ao Decreto da 

PNDR. 

Quando trata da distribuição de competências, o Artigo 7o determina que cabe 

ao Ministério da Integração Nacional referenciar a interação com as políticas 

setoriais. Geralmente, o Governo Federal só opera a partir da horizontalidade no 

nível do discurso. Na realidade, suas formas de ação se dão verticalizadas a partir 

do conjunto de temas tratados no âmbito das diversas instituições e das políticas 

públicas especializadas. 

Assim, o espaço de integração e da gestão horizontalizada se dá muito mais 

por iniciativas manifestas de boa vontade, personificadas, do que pelos dispositivos 

legais que norteiam a política. E mais: sua aproximação com o núcleo duro do 

governo se mostrou tão frágil, que sequer conseguiu construir programas que 

agregassem os órgãos que a compõem, evidenciando uma desarticulação interna, 

em uma clara departamentalização. Desse modo, como poderia a PNDR e seus 

instrumentos programáticos servirem como iniciativa coordenadora das demais 

políticas e agências setoriais? 

Nesse sentido, a construção de planos, previstos no Decreto, demanda uma 

capacidade considerável de mediar conflitos nas arenas de decisão de políticas 

públicas, através de negociações e consensos. Seria este então o dispositivo com o 

qual efetivamente a PNDR poderia evidenciar seu caráter intersetorial. 

No entanto, o esforço para construir tais relações vai para além do Governo 

Federal, e retoma a necessidade de articular e coordenar as políticas federais que 

recaem sobre os territórios, bem como de estabelecer diálogos com as demais 

instâncias federativas e grupos de interesse, além de superar questões de ordem 

                                                           
38

 Criada pelo Decreto nº 4.793, de 23 de julho de 2003.  
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política, técnica e burocrática. Nesse sentido, Henrique Villa da Costa Ferreira e 

Marcelo Moreira reforçam que: 

o PROMESO e [o] PROMOVER [este último programa foi extinto] necessitam 

aperfeiçoar sua metodologia de implementação, buscando maior articulação 

interna entre a administração direta e as entidades vinculadas ao Ministério [da 

Integração Nacional], fortalecer a articulação interministerial (FERREIRA e 

MOREIRA, 2007, p. 377)  

 

Isso encaminha os últimos dispositivos legais do Decreto que reforçam, 

idealizadamente, a cooperação entre instituições, ao mencionar articulação com os 

demais ministérios visando à integração das ações setoriais aos programas da 

PNDR. Cabe reconhecer que, assim como a PNDR, a maior parte dos normativos 

das políticas públicas brasileiras na atualidade induz a uma visão externa de 

integração e horizontalidade, que na realidade não ocorrem. Ou seja, o caráter de 

coordenação é reconhecidamente um fator importante para que as políticas públicas 

sejam bem-sucedidas, mas a história do Estado brasileiro e suas formas de operar 

dizem o contrário. 

Assim, como o PPA e a PNDR, o PROMESO se credencia, na teoria, para ser 

um importante instrumento de articulação entre as diferentes políticas públicas e os 

programas que recaem sobre suas áreas prioritárias, reforçando o caráter 

intersetorial do desenvolvimento regional.  

Mas também deve, desde já ser destacada a descontinuidade das ações 

relacionadas ao desenvolvimento regional, noâmbito do governo federal, pois o 

PROMESO foi extinto e já não consta no PPA 2012-2015, tendo dado lugar a um 

programa que amplia a intersetorialidade, o Programa de Desenvolvimento Regional, 

Territorial Sustentável e Economia Solidária, classificado como”tema especial, e 

integrado pelo Ministerio do Trabalho e Emprego, pelo Ministério do Meio Ambiente, 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior e pelo Ministério da Integração Nacional. 

Nesse sentido, apesar da extinção do programa objeto de análise, o pano de 

fundo da problematização: a ação coordenada e integrada de diversas agências e as 

interferências da política partidária nas políticas públicas, continua se mantendo, 

inclusive se ampliando uma vez que o próprio desenho programático não possui 

uma identidade. 

Assim, o detalhamento do PROMESO será objeto de discussão no capítulo 
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que explicita as opções metodológicas do estudo, a fim de ser articulado com o 

debate teórico e relacionado com os resultados da pesquisa. 

Diante do contexto mais do que afirmações algumas questões parecem 

permanecer sem respostas, mas a principal delas se refere a ampliação dessa 

capacidade de agir intersetorialmente, uma vez que mesmo em fóruns menores se 

percebe uma enorm dificuldade de operacionalizar políticas públicas de forma 

integrada. 
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4. ESTRATÉGIAS METODOLOGICAS DA INVESTIGAÇÃO 
 

Para sequenciar o estudo é necessário pontuar os eixos norteadores da 

abordagem e algumas questões que estabelecem os parâmetros e caminhos da 

pesquisa. 

Em primeiro lugar, situar a opção metodológica em função da construção do 

objeto estudado. Em face dos muitos desdobramentos que as questões da pesquisa 

permitem, nosso estudo pode ser classificado como exploratório e analítico, 

classificação que, segundo Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos, 

engloba aqueles 

que têm por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como, por 

exemplo, o estudo de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e 

teóricas. Podem ser encontradas tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas 

quanto acumulação de informações detalhadas (...) Dá-se precedência ao caráter 

representativo sistemático e, em consequência, os procedimentos de amostragem 

são flexíveis (MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 171).  

 

A pesquisa se define como um estudo de caso, uma vez que se desenvolve 

tomando como objeto de análise as ações do PROMESO, um programa de 

desenvolvimento regional, e suas interfaces com ações setoriais de outras agências 

governamentais federais, considerando a existência de várias dimensões nessas 

conexões. Portanto, essas lógicas se escolhida outra area, poderiam se expresser 

de forma diferente, mas com a mesma gênese: atendimento aos interesses dos 

grupos políticos e de seus apoiadores. 

Como já mencionado anteriormente, tomar-se-á, parcialmente, o modelo de 

análise da fragmentação de políticas públicas, elaborado por Humberto Martins, 

como fundamentação para evidenciar a existência de algo que vai além da simples 

falta de coordenação do Governo Federal: a competição entre programas 

governamentais que se manifesta a partir de uma série de fatores já abordados 

teoricamente e que aqui serão tratados analisando-se dimensões diversas. 

O estudo se desenvolve em um diálogo constante entre a teoria e os fatos, e 

procura se posicionar criticamente, fugindo ao simples relato, propondo o 

estabelecimento de conexões entre as diferentes categorias de análise que lhe dão 

suporte e os acontecimentos estudados através de um conjunto de dimensões, que 

oportunamente serão descritas. 
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Esse esforço passou, em primeiro lugar, por uma rigorosa revisão bibliográfica 

capaz de cimentar as inquietações do pesquisador no sentido de lhe oferecer bases 

capazes de sustentar o trabalho teoricamente, bem como associá-la aos fatos que 

foram estudados. 

Assim, a revisão da literatura apresentou uma considerável diversidade de 

interpretações em relação ao objeto tratado e àqueles temas que lhe são 

transversais no estudo, tais como: coordenação e cooperação governamental, 

intersetorialidade, grupos de poder, agenda de políticas públicas, governabilidade, 

coligações e coalizão partidária, desenvolvimento regional, políticas públicas 

territoriais. 

Essa diversidade de categorias de análise encontra sentido nas palavras de 

Boaventura de Sousa Santos, quando este autor comenta sobre a importância de 

estudos que se esforçam para sair da segmentação científica:  

Os objectos têm fronteiras cada vez menos definidas; são constituídos por anéis 

que se entrecruzam em teias complexas com os dos restantes objectos, a tal 

ponto que os objectos em si são menos reais que as relações entre eles 

(SANTOS, 2009, p. 56).  

 

Isso possibilitou uma diversidade conceitual, que foi além da revisão 

bibliográfica, para o mapeamento e caracterização de abordagens, enfoques, teorias 

e modelos, ampliando as categorias de análise e a construção do entendimento de 

alguns fatos. 

Essas concepções orientaram a consecução do trabalho, uma vez que 

despertaram constantemente a curiosidade e a inquietação do pesquisador, no 

sentido de procurar respostas a algumas questões, suscitando a possibilidade de 

oferecer uma contribuição aos estudos das políticas públicas a partir do 

enfrentamento de aspectos ainda não aprofundados nesse campo do conhecimento. 

As leituras realizadas procuraram conhecer diferentes tendências teóricas, e 

sua importância para a pesquisa resultou em opções que se incorporaram na 

totalidade, em virtude de o autor concordar com elas, e outras parcialmente, tendo 

em vista algumas objeções surgidas por ocasião do contato com as obras. 

O outro aspecto a ser esclarecido é o recorte do tema, retirado de um amplo 

universo de possibilidades e lacunas ainda existentes no estudo das políticas 

públicas. A definição passou pela análise daquilo que seria possível, dentro de um 
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conjunto de opções de assuntos ainda pouco aprofundados no âmbito dos debates 

acadêmicos, até chegar ao corte necessário para evidenciar o que o estudo desejou 

discutir. 

Ao propor a investigação a partir do PROMESO, vinculado à PNDR, o que se 

fez foi destacar um programa do Governo Federal orientado por ações intersetoriais, 

em áreas geográficas distintas, marcadas por realidades diversas espalhadas pelo 

território nacional, que se caracterizam pela manifestação de baixos indicadores 

socioeconômicos. 

Embora existam outros programas vinculados diretamente à PNDR, já 

mencionados, o PROMESO favorece o recorte teórico-metodológico para a 

discussão que norteia a pesquisa, qual seja: as dimensões da cooperação, 

intersetorialidade, representação de grupos de interesse, disputas por recursos e 

influências políticas partidárias, decorrentes do amplo conjunto de atores que se 

reúnem em torno de ações governamentais coordenadas nas regiões prioritárias. 

Outro importante ponto a ser esclarecido é o recorte temporal desta 

investigação, enfatizando o período do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da 

Silva, marcado pela retomada do desenvolvimento regional na agenda de políticas 

públicas e pela presença de uma ampla e heterogênea base de sustentação 

partidária com vistas à garantia da governabilidade.39 

Por se tratar de um assunto que envolve temas e segmentos governamentais 

diferentes, a pesquisa utilizou um conjunto variado de instrumentos, que vão desde 

levantamentos documentais junto às agências governamentais, passando pela 

consulta de bases de dados diversas, que incluíram a legislação referente aos 

programas que possuem interfaces com o PROMESO. 

A consulta às fontes oficiais, por meio de documentos dos ministérios setoriais 

que operam algum tipo de ação coordenada com o PROMESO, se justifica pela 

necessidade de conhecer o desenho de tais iniciativas, inclusive saber se há 

previsão legal que obrigue esta integração, ou se isso está apenas à mercê do 

voluntarismo de quem opera os programas. 

Ainda sobre o desenho dos programas, foram observados os seus objetivos e 

estratégias. Examinou-se a existência (ou não) de programas setoriais com 

                                                           
39

 Cabe novamente reforçar que esse processo vem se verificando desde o mandato do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso e se ampliou no Governo da Presidenta Dilma Rouseff, não sendo 

privilégio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
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regionalizações especificas, e se há sobreposição destas em relação aos recortes 

do PROMESO, além de se analisar sua dimensão organizacional. Enfim, tal 

caracterização se deu com a finalidade de se perceberem as particularidades dos 

programas e de seus instrumentos de implementação. 

Há outro aspecto a ser considerado nos documentos de publicidade dos 

programas, que é a identificação, de forma expressa, desse modo coordenado de 

atuação, ou se há algum tipo de alusão ao desenvolvimento regional como parte de 

suas políticas. 

Além dessas agências governamentais, outras bases de dados oficiais foram 

de extrema importância para a construção da análise, tais como as da Controladoria 

Geral da União (CGU/PR), que no seu Portal da Transparência traz séries históricas, 

cobrindo o período do estudo, de gastos governamentais diretos por órgão do 

Governo Federal, segundo instrumentos de transferência de recursos, os convênios. 

Outra base de consulta foi a da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (SOF/MPOG), que informa sobre a dotação 

orçamentária de todos os programas do Governo Federal.  

Foi também consultada a base da Secretaria do Tesouro Nacional/MF, que 

possibilitou a extração de dados da execução programática e permitiu construir 

bases alternativas, inclusive com recortes espaciais. Dados complementares foram 

extraídos do Portal do Orçamento do Senado Federal, o que permitiu observar o 

detalhamento das emendas parlamentares destinadas ao PROMESO. 

Outra fonte de informação, foram as bases do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), com vistas a identificar a vinculação partidária dos ministros cujos ministérios 

possuem ações conectadas ao PROMESO, bem como dos governadores no período 

2003-2006, a fim de observar se pertenciam à coalizão que sustentou o presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva durante seu primeiro mandato, o que possibilitou analisar 

as relações políticas que envolvem o problema da pesquisa. 

Adicionalmente foram consultadas as bases do Tribunal de Contas da União 

(TCU) e da Controladoria-Geral da União da Presidência da República (CGU/PR), 

com a finalidade de identificar nos seus relatórios e acórdãos recomendações no 

sentido de se estreitarem relações governamentais e de se efetivar uma atuação 

intersetorial mais coordenada. 

O conjunto de procedimentos permitiu construir um quadro analítico 

relacionando os programas setoriais de agências governamentais, no âmbito federal, 
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que possuem interfaces com o PROMESO, destacando onde há indícios de ação 

cooperada ou de competição entre eles, tomando-se, como pano de fundo, questões 

relativas à filiação político-partidária dos dirigentes dos seus escalões mais altos e 

evidenciando que tipo de efeitos isto pode ter em políticas/programas de caráter 

intersetorial. 

A escolha do objeto de estudo encaminha uma série de dimensões de análise, 

apresentadas no quadro a seguir, que norteiam o desenvolvimento da pesquisa, 

mas devem ser investigadas de forma conexa, em face da complexidade do tema e 

do caráter da competição que se mostra novo na abordagem das políticas públicas.  

Quadro 4 – Descrição e explicação das dimensões do estudo 

Dimensões Descrição Fonte das informações 

Desenho da política/programa Analisa o conjunto legal das 

políticas e programas que se 

entrecruzam com o PROMESO. 

Possibilita compreender, através 

dos normativos, a dimensão da 

cooperação. 

 

 

Ministérios  

Base territorial da 

política/programa 

Permite identificar qual é o recorte 

espacial da política e/ou programa 

e, a partir daí, o conjunto de ações 

que se desdobram sobre o 

território. 

 

 

Ministérios 

Orçamento Analisa as dotações orçamentárias 

destinadas ao PROMESO e outros 

programas que com ele dialogam. 

Portal da 

Transparência/CGU 

STN/MF 

Recomendações e/ou outros 

instrumentos de avaliação 

dos órgãos controladores 

Centra-se nas avaliações 

realizadas pelas instituições de 

fiscalização e controle, nos 

aspectos apontados por esses 

órgãos no que se refere à 

cooperação e à horizontalidade da 

gestão de suas políticas. 

 

 

 

CGU 

TCU 

Propaganda institucional Considera se nas peças 

publicitárias e de informação 

referentes aos programas há algum 

tipo de menção à atuação 

coordenada ou ao desenvolvimento 

regional. 

 

 

Ministérios 
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Dimensões Descrição Fonte das informações 

Partido ao qual pertencem o 

ministro e os governadores  

Pretende identificar a vinculação 

partidária dos ministros ocupantes 

das pastas que possuem 

programas em interface com o 

PROMESO. 

Demonstra também as legendas 

dos governadores no período 2003-

2006, associando a lógica das 

relações interfederativas. 

 

 

 

 

TSE 

Fonte: Elaboração própria, 2011 

 

As dimensões estudadas isolada e conjuntamente possibilitarão a realização 

das análises e a apresentação dos resultados, identificando aspectos relativos à 

ação integrada entre os programas das demais agências federais e o PROMESO, ou 

a falta de coordenação, manifesta em traços de competição e isolamento entre as 

instituições. 

 

4.1 – O PROGRAMA DE MESORREGIÕES DIFERENCIADAS – PROMESO: 

o ponto de partida da investigação 

 

O Decreto no 6.047/2007, que institucionalizou a PNDR (Anexo 1), traz no seu 

Artigo 3o as estratégias da política nas diversas escalas, e aponta que sua opção 

prioritária no âmbito sub-regional centra-se nas Mesorregiões Diferenciadas 

propostas no PROMESO. 

Essa importância é destacada nos objetivos enunciados nos documentos de 

referencia do programa:  

O PROMESO busca a redução das desigualdades sociais e regionais a partir da 

potencialização dos ativos endógenos tangíveis e intangíveis de mesorregiões 

diferenciadas. Bem como, objetiva induzir a atuação integrada do Governo Federal 

em novas escalas espaciais, preferencialmente em sub-regiões; promover a 

identificação de demandas e soluções à chamada problemática regional com a 

participação efetiva da sociedade civil que, para tanto, deve estar organizada e 

legitimamente representada; e buscar a superação dos desequilíbrios com base 

no fomento a todas as regiões que apresentem potencialidades e ativos de capital 

humano e social, parcerias, capacidade de construírem planos e pactos, redes de 

cooperação entre agentes econômicos, cooperação entre instituições públicas e 

privadas. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2010, p. 27). 
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Embora o objetivo também traga resumidamente as formas de operacionalizar 

o programa, é importante observar que a superação das desigualdades é ponto 

central, além de já sinalizar para a atuação em escala sub-regional.  

Outro aspecto que adquire relevo no enunciado é a ação coordenada da esfera 

federal nas regiões definidas e a participação das populações locais. Enfim, o 

conjunto de objetivos do PROMESO explicita os pressupostos que puseram a 

política regional de pé, o que acaba por conferir-lhe destaque frente aos demais 

programas elencados no Decreto que institucionalizou a PNDR. 

Esse exercício da ação articulada e corresponsabilização do governo e 

sociedade civil se expressa na elaboração dos Planos de Ação para as 

Mesorregiões, considerados as mais importantes ferramentas para implementação 

do PROMESO. Tais documentos devem ser construídos de forma pactuada, e 

partirem de uma visão de futuro dos atores presentes na região, traçando os 

caminhos estratégicos para o alcance dos objetivos definidos coletivamente. 

Ressalte-se que, embora vistos como fundamentais para a implementação das 

ações do PROMESO, bem como da articulação com as demais iniciativas 

governamentais, os Planos de Ação foram elaborados apenas em sete das treze 

Mesorregiões, segundo dados da Secretaria de Programas Regionais do Ministério 

da Integração Nacional. 

Vale a pena tecer, brevemente, apontamentos sobre as origens do programa, 

que já tinha seus princípios norteadores presentes em documentos do Ministério da 

Integração Nacional datados do ano de 2000. Na publicação intitulada Reflexões 

sobre Políticas de Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, tais 

pressupostos são elencados a partir da: a) introdução de nova referência territorial, 

que já menciona espaços menores que as grandes regiões; b) nacionalização das 

políticas regionais, que até então estavam circunscritas ao Norte, Nordeste e Centro-

oeste, reconhecendo que existem expressões de desigualdade em todas as 

macrorregiões brasileiras; c) promoção da participação social, de modo a tornar as 

políticas mais eficazes, transparentes e democráticas, consolidando inclusive as 

identidades regionais, e a implantação de instituições catalisadoras do 

desenvolvimento regional; d) reavaliação do papel das agências federais 

responsáveis pelo tema e criação de novos instrumentos voltados para o combate às 

desigualdades; e por último e) articulação e integração das ações governamentais 

entre as agências e os diferentes níveis de governo. Na ocasião, o PROMESO pela 
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primeira vez integrou o PPA 2000-2003, com ações voltadas para o combate às 

desigualdades através do estímulo à dinamização econômica das Mesorregiões, 

com base em estratégias derivadas dos pressupostos que o viabilizaram. Deve ser 

esclarecido que naquele momento cada uma das Mesorregiões se constituia em um 

programa específico e só posteriormente foi unificado. 

Atualmente, o PROMESO se constitui em uma das principais iniciativas 

operacionais da PNDR, e segundo os documentos oficiais tem “como foco a gestão 

do desenvolvimento alicerçado no estímulo ao potencial e características 

econômicas, sociais e culturais próprias de cada região”. Embora sua atuação seja 

nacional, há uma centralidade naquilo que distingue cada porção do território 

brasileiro e que pode se constituir em ativo para o seu desenvolvimento. 

No caso, o recorte geográfico, em escala intermediária entre o macrorregional e 

o local, passa a se constituir em um importante instrumento para as ações 

governamentais articuladas, aproximando-se mais das populações locais e de suas 

realidades. 

É importante observar que fica expresso a todo o momento, nos documentos 

do PROMESO, esse caráter intersetorial entre os órgãos de governo e os atores da 

sociedade civil presentes nas suas regiões-alvo, conforme se verifica no fragmento 

abaixo, segundo o qual as ações do programa devem se pautar pela: 

atuação integrada do Governo Federal em novas escalas especais, 

preferencialmente em sub-regiões; (...) e buscar a superação dos desequilíbrios 

com base (...) na cooperação entre instituições públicas (grifo nosso) 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2010, p. 27). 

 
Esse caráter de integração e cooperação esperado se complementa no trecho 

seguinte, que provoca a “interface entre as diversas ações do governo em espaços 

específicos” (grifo nosso) (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2010, p. 12). 

Nesse sentido, o entendimento para a instituição de recortes geográficos 

específicos, para a ação integrada do Governo Federal, passa pelo entendimento de 

que a Mesorregião se constitui: 

em subespaço político-institucional criado na busca de uma ação territorial mais 

efetiva e coordenada das políticas públicas com o objetivo de contribuir para a 

redução das desigualdades regionais, promovendo novas dinâmicas de 

desenvolvimento. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2010, p. 27). 

Essas áreas geográficas, denominadas mesorregiões diferenciadas, totalizam 
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treze aglomerados de municípios, os quais na maior parte das vezes compreendem 

mais de uma unidade da federação, conforme mostra a Figura 2 a seguir. 

 

 
Figura 2 – Mapa de localização das Mesorregiões Diferenciadas do PROMESO 

Fonte: WWW.integracao.gov.br, acesso em 09/02/2011 

De acordo com os textos institucionais, a definição dessas Mesorregiões 

obedece à tipologia da PNDR, conforme se observa no mapa seguinte, mas também 

deve atender a outros pré-requisitos, quais sejam: a) existência de atores que sirvam 

de catalisadores no processo de implantação da Mesorregião; b) estabelecimento de 

um desenho territorial com fins de verificar a viabilidade de formar uma rede de 

articulação na área; c) identificação de elementos integradores (econômicos, 

ambientais, socioculturais e político-institucionais); e d) consideração de outras 

regionalizações propostas por governos estaduais ou pelo próprio Governo Federal 

e principalmente pela sociedade civil (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 

2005). 

 

http://www.integracao.gov.br/
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Figura 3 – Mapa da Tipologia da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

Fonte: WWW.integracao.gov.br, acesso em 09/02/2011 

 

O PROMESO enfatiza ainda nos seus documentos de referência que esse 

caráter integrador dos projetos pretende promover a convergência de programas 

setoriais prioritários do Governo Federal, por meio de um processo de planejamento 

participativo que também inclui a identificação dos agentes financiadores das ações 

necessárias à satisfação de demandas. Dentre seus princípios norteadores estão: 

a cooperação entre os atores sociais, os agentes produtivos e as instituições 

públicas e a capacidade de pactuação de um projeto coletivo; (...) a visão do 

desenvolvimento regional como uma agenda suprapartidária não restrita a um 

governo ou partido político (grifo nosso) (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2010, p. 27). 

 

Interessa ao presente estudo, de forma significativa, a preocupação 

manifestada, ao menos em tese, do fragmento textual anterior acerca da atuação 

desvinculada de interesses particulares de grupos ou partidos. Aspecto que parece 

http://www.integracao.gov.br/
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já ter sido constatado, mas infelizmente não solucionado, ao menos até a realização 

da presente investigação, conforme mostrarão os resultados. 

Nas diretrizes do Programa, estão elencados dois eixos principais: a) 

organização social; e b) ativação econômica. O primeiro volta-se ao estímulo e 

fortalecimento dos denominados Fóruns Mesorregionais,40 para estes se tornarem 

canais de participação da sociedade civil na definição de ações a serem 

contempladas com investimentos públicos, o que já encaminharia um exercício de 

coordenação entre diferentes atores. O eixo de ativação econômica se dá por meio 

do fomento aos Arranjos Produtivos Locais (APLs), identificados como prioritários 

nas Mesorregiões Diferenciadas e nas Regiões Integradas de Desenvolvimento 

(RIDE’s). 

Os fóruns seriam espaços de discussão responsáveis pela identificação, 

priorização, encaminhamento e implantação dos projetos nas Mesorregiões, 

garantindo uma melhor aplicação dos recursos públicos. No funcionamento do 

Programa seriam eles peças fundamentais no processo de articulação e integração 

dos atores governamentais e da sociedade civil, devido ao seu maior conhecimento 

das realidades locais. Nesse sentido, o processo de planejamento em escala sub-

regional se constrói através da:  

identificação de demandas e soluções à chamada problemática regional com a 

participação efetiva da sociedade civil que, para tanto, deve estar organizada e 

legitimamente representada; e (...) superação dos desequilíbrios com base no 

fomento a todas as regiões que apresentem potencialidades e ativos de capital 

humano e social, parcerias, capacidade de construírem planos e pactos, redes de 

cooperação entre agentes econômicos (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2010, p. 27). 

 

O programa é coordenado pelo Ministério da Integração Nacional e executado 

por seus órgãos vinculados, como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 

São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS), SUDAM e SUDENE. Ressalte-se que no âmbito interno 

ao Ministério da Integração Nacional, a PNDR foi institucionalizada por intermédio da 

Portaria no 566, de 15 de março de 2007, que traçou atribuições específicas das 

secretarias afetas ao tema, dentre elas a Secretaria de Políticas de Desenvolvimento 

                                                           
40

 Instância colegiada que objetiva promover o planejamento para o desenvolvimento da Mesorregião 
Diferenciada. Conta com representantes da sociedade civil, governo, empresariado, universidades, e 
outras instancias participativas (Ministro da Integração Nacional, 1999, p. 5). 
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Regional e a Secretaria de Programas Regionais, sendo esta última a responsável 

pelo PROMESO. 

Segundo os documentos de referência consultados, o Programa estrutura-se 

a partir das seguintes ações: 

a) Capacitação para o desenvolvimento integrado e sustentável em espaços 

sub-regionais selecionados. Esta ação tem por finalidade superar as deficiências de 

capital humano, o que é necessário para a gestão compartilhada do 

desenvolvimento e para o fortalecimento da base produtiva regional. 

b) Estruturação e organização de arranjos produtivos locais. Trata-se de uma 

ação que procura incrementar a competitividade de empresas, pequenos e médios 

empreendimentos, associações produtivas e outras instituições correlatas, por meio 

da criação de novas oportunidades de mercado e de sistemas de comercialização 

para produtos e serviços, promovendo, assim, o desenvolvimento local e regional. 

c) Fortalecimento do associativismo e do cooperativismo. O objetivo desta ação 

é consolidar e/ou reestruturar associações, cooperativas, consórcios e demais 

entidades voltadas para atividades relacionadas com os arranjos e as cadeias 

produtivas nas escalas sub-regionais, contribuindo para o fortalecimento econômico 

e social das comunidades locais, de associações e de empresas existentes. Nesse 

sentido, a ação de fortalecer o associativismo e o cooperativismo constitui-se em um 

indutor de geração de renda e emprego, por meio do estímulo ao comportamento 

empreendedor bem como à disseminação da cultura da organização associativa de 

instituições, com vistas a seu engajamento e representação no processo de 

organização para o desenvolvimento. 

d) Organização social e da gestão participativa de sub-regiões selecionadas. 

Sua finalidade é a promoção e o aperfeiçoamento dos mecanismos de mobilização e 

organização dos atores sub-regionais, incluindo o poder público, a sociedade civil 

organizada e a iniciativa privada, com vistas à institucionalização de instâncias 

legítimas e autônomas de encaminhamentos de demandas e soluções, fortalecendo 

sua autonomia e sustentabilidade. 

O financiamento do programa é feito com recursos do Orçamento Geral da 

União – OGU e, em algumas situações esses recursos federais são 

complementados pelas contrapartidas dos estados e municípios, conforme normas 

relativas às transferências da União. Os valores consignados ao PROMESO, de 

forma geral, apresentaram crescimento contínuo, passando de cerca de R$ 120 
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milhões em 2004 para R$ 163,5 milhões em 2006, o que representa um aumento de 

36%, conforme se verifica no gráfico a seguir, que se limita ao período do estudo. 

 

 

Gráfico 1 – Evolução da dotação orçamentária do PROMESO - 2004-2006 
Fonte: Banco de dados da Câmara dos Deputados. Acesso em 1/7/2011. 

 

Assim, o desenho do PROMESO é resultado de uma sequência de 

acontecimentos no âmbito do desenvolvimento regional, a qual culmina em um 

cenário que mescla múltiplas dimensões de análise e aponta para a questão da 

existência de iniciativas coordenadas entre diferentes agências governamentais, 

mas também permite entender, que na realidade, pode haver competição entre tais 

organizações, sobretudo no que se refere ao protagonismo do desenvolvimento 

regional. 

Logo, o objeto principal de investigação guarda uma relação estreita com 

todas as categorias de análise aqui já apresentadas. Em primeiro lugar, o 

PROMESO é parte de uma política pública; em segundo lugar, como toda política 

pública, é importante conhecer seu espaço na agenda de governo e as razões que o 

levam a essa posição mais, ou menos, privilegiada; em terceiro lugar, possui grupos 

de interesse que a ele se associam, oferecendo-lhe apoio, e outros que representam 

obstáculos, inclusive com reflexos da competição partidária; em quarto lugar, possui 

caráter de ação intersetorial, pela sua operação coordenada nas regiões mais 

carentes do país, mas ao mesmo tempo manifesta problemas de concorrência e 

fragmentação; em quinto lugar, esta ação integrada se dá através da utilização do 

território como base para a convergência das múltiplas políticas setoriais. 
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Se por um lado o estudo enseja uma análise mais ampla que tomasse ação por 

ação, ou detalhasse cada uma das mesorregiões, que o deixaria mais substantivo, 

por outro isto poderia torná-lo inexequível, em função do tempo, além de se correr o 

risco de repetitividade na apresentação dos resultados. De todo modo, percebe-se 

que a adoção do modelo de operacionalização da pesquisa encaminha 

possibilidades de inúmeros outros estudos no futuro. 

Havendo consciência dessa limitação, foi escolhida uma Mesorregião 

Diferenciada capaz de garantir confiabilidade aos resultados apresentados, uma vez 

que nela atuam formalmente, segundo uma Agenda de Compromissos estabelecida 

no âmbito da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento 

Regional, várias agências governamentais federais, com seus programas e ações. 

Esta pactuação formal de ações e instituições teve duas edições nos anos de 2005 e 

2006, não havendo sequenciamentos nos anos posteriores, daí a opção temporal 

feita pelo presente estudo. 

A Mesorregião objeto da investigação é a Chapada do Araripe, localizada no 

Semiárido do Nordeste brasileiro, e compreende 103 municípios,41 sendo 25 no 

Ceará, dezoito em Pernambuco e sessenta municípios no Piauí. Possui uma área 

total de 76.654,3 km2 e população estimada em 1.806.529 habitantes, de acordo 

com os dados da Estimativa Censitária de 2008. O recorte da Mesorregião fica mais 

claro ao se observar o mapa seguinte, que cobre toda a sua extensão. 

                                                           
41

 Abaiara, Altaneira, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, 

Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova 

Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Araripina, Bodocó, Cedro, Exu, 

Granito, Ipubi, Mirandiba, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Filomena, 

Sao Jose do Belmonte, Serrita, Terra Nova, Trindade, Verdejante, Acauã, Alagoinha do Piauí, 

Alegrete do Piauí, Aroeiras do Itaim, Bela Vista do Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Bocaina, 

Caldeirão Grande do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Campo Grande do Piauí, 

Capitão Gervásio Oliveira, Caridade do Piauí, Conceição do Canindé, Curral Novo do Piauí, Dom 

Expedito Lopes, Floresta do Piauí, Francisco Macedo, Francisco Santos, Fronteiras, Geminiano, 

Isaías Coelho, Itainópolis, Jacobina do Piauí, Jaicós, João Costa, Lagoa do Barro do Piauí, 

Marcolândia, Massapê do Piauí, Monsenhor Hipólito, Nova Santa Rita, Padre Marcos, Paes Landim, 

Paquetá, Patos do Piauí, Paulistana, Pedro Laurentino, Picos, Pio IX, Queimada Nova, Ribeira do 

Piauí, Santa Cruz do Piauí, Santana do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, Santo Inácio do Piauí, São 

Francisco de Assis do Piauí, São João da Canabrava, São João da Varjota, São João do Piauí, São 

José do Piauí, São Julião, São Luís do Piauí, Simões, Simplício Mendes, Socorro do Piauí, 

Sussuapara, Vera Mendes, Vila Nova do Piauí, Wall Ferraz 
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Figura 4 – Mapa da Mesorregião Diferenciada do Arararipe 

Fonte: sítio eletrônico do Ministério da Integração Nacional, acessado em 21/02/2011. 

 

A Mesorregião do Araripe possui uma posição estratégica no Semiárido 

nordestino, e abriga em seu território o Projeto de Integração da Bacia do Rio São 

Francisco e o Projeto da Ferrovia Transnordestina, além de outras iniciativas de 

dinamização econômica de menor expressividade. 

Por suas características sociais, ambientais, culturais, econômicas e político-

institucionais, constitui-se em uma das sub-regiões selecionadas pelo Grupo de 

Trabalho Interministerial, criado no âmbito da Câmara de Políticas de Integração 

Nacional e Desenvolvimento Regional, para as quais foi elaborada uma Agenda de 

Compromissos, conforme mencionado. 

A estrutura econômica dos municípios da Mesorrregião da Chapada do Araripe, 

sustentada basicamente por atividades ligadas ao setor primário, caracteriza-se pela 

estrutura fundiária marcada por pequenas e grandes unidades de produção e pelo 

consórcio de produtos alimentares pecuária extensiva-algodão-policultura. O setor 

secundário da Mesorregião apresenta uma estrutura especialmente baseada em 

segmentos tradicionais das indústrias de mineração, calcificação e fabricação de 

gesso. Há também uma forte presença do setor terciário, sendo as principais 
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atividades absorvedoras de mão de obra relacionadas à administração pública, aos 

serviços e ao comércio varejista. 

A Mesorregião possui potencial para desenvolver atividades importantes 

relacionadas ao setor terciário, sobretudo o turismo, em face da rica biodiversidade. 

Nela se localiza um dos três maiores patrimônios paleontológicos do mundo, o que 

possibilita a exploração de um segmento turístico diferenciado, o da pesquisa 

científica. O PROMESO implementa ações voltadas aos setores produtivos, com 

destaque para os APLs de apicultura, criação de ovinos e caprinos, gesso e 

artesanato. 

Ressalte-se ainda a presença de um importante pólo calçadista com algumas 

importantes plantas industriais de grupos locais e nacionais que se instalaram na região por 

força dos fnanciamentos e incentivos oferecidos pela PNDR. Além de calçados a 

Mesorregião da Chapada do Araripe possui no turismo religioso outra importante fonte de 

renda emface dos fluxos permanentes em direção a cidade de Juazeiro do Norte, berço do 

Padre Cicero, mas já há um outro tipo de turismo se desenhando, sobretudo aquele voltado 

para os recursos naturais, além da visita aos fosseis e pinturas rupestres. 
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PARTE IV –  

DESFAZENDO O MITO DA 

COORDENAÇÃO NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS: ENTRE A COALIZÃO DE 

PODER E O PODER DE SER GOVERNO 
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5.Agendas partilhadas versus agendas particulares: evidências da 

competição entre agências e políticas públicas do governo federal 

 

Antes de passar à análise dos resultados, deve ser feita uma explicação que 

possibilite o entendimento daquilo que se pretende evidenciar no presente trabalho: 

o caráter competitivo e/ou cooperativo entre programas governamentais federais que 

possuem interface com o PROMESO. 

Conforme visto no capítulo teórico e na contextualização, há uma crescente 

necessidade de reorientar as políticas públicas a partir da dimensão territorial de 

planejamento e gestão. Trata-se de uma nova forma de combater as desigualdades 

sociais e regionais ainda persistentes no Brasil, que continuam se expressando a 

partir de diversas dimensões e, portanto, necessitam de um enfrentamento mais 

integrado. 

Assim, a constituição de instâncias articuladoras de políticas públicas, que 

coordenem as competências de diversos setores do governo, torna-se cada vez 

mais necessária, fazendo as agências governamentais exercitarem sua capacidade 

de negociação e atuação conjunta no combate a problemas que são transversais e, 

portanto, intersetoriais. 

No âmbito do desenvolvimento regional, o caminho encontrado para tal forma 

de atuação foi a institucionalização da Câmara de Políticas de Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional, criada através do Decreto no 4.793, de 23 de julho de 

2003 (Anexo 2). 

A finalidade da Câmara, de acordo com o Decreto, seria formular políticas 

públicas e diretrizes para o desenvolvimento das áreas geográficas extremamente 

pauperizadas, além de coordenar articuladamente as políticas setoriais com impacto 

regional, com vistas à redução das desigualdades. Seria, portanto, um esforço no 

sentido de promover o desenvolvimento das regiões a partir da articulação de 

diversas ações governamentais. 

Os documentos de orientação para criação da Câmara apontam alguns 

aspectos relevantes dessa ação integrada, quais sejam: a) constituição de ambiente 

favorável à revalorização do planejamento territorial e à integração das políticas 

públicas, mediante a adequada consideração da dimensão territorial no ciclo da 

gestão publica; b) abordagem em múltiplas escalas de intervenção; e c) adoção do 



152 

planejamento estratégico para o ordenamento territorial e para o desenvolvimento 

regional. 

Adicionalmente, os documentos também apontam para um momento favorável 

à consolidação de um novo pacto federativo, bem como à ampliação da presença do 

Estado e da efetividade das suas ações. Há ênfase para o desenvolvimento de 

instrumentos intergovernamentais e de arranjos institucionais que contribuam para o 

aperfeiçoamento da cooperação e coordenação, além da articulação e integração 

concertada dos entes federativos e, a partir disso, a focalização das respectivas 

ações e a promoção da gestão descentralizada e compartilhada das políticas 

públicas. 

Outro aspecto destacado seria a definição de critérios de atuação no território, 

através da identificação de áreas prioritárias para intervenção das políticas públicas 

sob a ótica das desigualdades regionais de renda e das oportunidades de 

desenvolvimento entre as unidades territoriais do país; a articulação e alocação dos 

recursos a serem mobilizados pelas políticas públicas; e a identificação e priorização 

de investimentos estratégicos. 

Esses parecem ser os aspectos mais relevantes para o que se deseja discutir 

aqui, embora existam outros pontos destacados nos documentos de referência. Esse 

conjunto de pressupostos deveria, em tese, fornecer o suporte institucional para o 

planejamento das ações do governo, na sua dimensão territorial, tendo como ponto 

central a articulação interministerial, sem que isto viesse a se configurar em uma 

subordinação entre as agências. 

Em face da complexidade encontrada no território e da amplitude de demandas 

e de políticas públicas, os trabalhos da Câmara foram organizados em Grupos de 

Trabalho (GTs), a saber: a) o GT de Planejamento Territorial, que tinha como 

objetivo a construção de um mapa de convergência das ações de governo e a 

definição da agenda, partindo das metas presidenciais; b) o GT das Regiões 

Metropolitanas (RMs), que definiria uma agenda específica para as onze RMs que 

eram prioridade para o Governo em 2004; e c) o GT de Programas Regionais, que 

propunha a articulação das ações em andamento no âmbito do PPA 2004-2007, 

através da natureza transversal dessas iniciativas, tendo como referência a 

territorialidade. 

Interessa especificamente ao presente estudo este último GT, que foi o único a 

ter desdobramentos, uma vez que do ponto de vista prático é nele que as ações 
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governamentais e agências federais vão se entrecruzar e possibilitar uma visão de 

cooperação entre seus programas, ou de competição incentivada por questões 

partidárias e por grupos de interesse que atuam junto às políticas públicas setoriais.  

O quadro a seguir elenca os programas, bem como a sua vinculação às 

agências governamentais federais e partidos dos titulares das respectivas pastas. 

Deve ser esclarecido que o PPA 2004-2007 continha 307 programas, e o corte para 

o estudo foi feito com base naquelas ações que se entrecruzam com o PROMESO, 

a partir da Agenda de Compromissos estabelecida no âmbito da Câmara, para a 

Mesorregião da Chapada do Araripe. 

Quadro 5 – INTERFACES DO PROMESO: Agências e vinculações partidárias  

Ministério Partido Programas 

Integração Nacional  PSB CONVIVER 
PROÁGUA 

Agricultura Pecuária e Abastecimento Sem filiação Apoio ao setor agropecuário 

Cidades PP Saneamento Urbano 
Infra- Estrutura Urbana 

Ciência e Tecnologia PSB Desenvolvimento Educacional e 
Pesquisa Tecnológica 
Inclusão Digital 
Inovação e Competitividade 

Comunicações PMDB Inclusão Digital 

Desenvolvimento Agrário PT Agricultura Familiar 
Desenvolvimento Sustentável de 
Territórios Rurais 
Reforma Agrária 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior 

Sem filiação Arranjos Produtivos Locais 

Educação PT Desenvolvimento Educacional e 
Pesquisa Tecnológica 

Saúde PT/PMDB Saneamento Urbano 

Trabalho e Emprego PDT Economia Solidária 
Emprego, trabalho e renda 
Primeiro Emprego 

Transportes PR Infraestrutura de transportes - 
rodovias 

Turismo PPS Turismo no Brasil: uma viagem para 
todos 

Fonte: Elaboração própria, 2012. 

 

A estratégia de ação que orientou o GT de Programas Regionais centrou-se na 

elaboração de uma Agenda de Compromissos sistematizada como segue: a) no 

primeiro momento foram selecionadas áreas prioritárias, tais como algumas 

Mesorregiões (e entre elas se incluía a da Chapada do Araripe, objeto do presente 

estudo), além da Faixa de Fronteira e outras sub-regiões localizadas no Semiárido 

brasileiro; b) foram levantadas todas as iniciativas ministeriais compatíveis com o 
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PPA 2004-2007, na forma de programas, ações a iniciativas; c) tais ofertas foram 

sistematizadas em quatro blocos – dinamização econômica, infraestrutura 

econômica, infraestrutura social, e organização institucional; d) foram definidas 

metas e orçamento relacionados a cada iniciativa; e e) sistematizaram-se tais ações 

em uma Agenda de Compromissos, publicada, lançada e distribuída para os atores 

governamentais que tomavam parte do GT. 

A argumentação que sustenta o presente estudo baseia-se na Agenda de 

Compromissos e na sua capacidade de mobilizar forças em torno das ações 

conexas ao PROMESO. Observa-se que, esquematicamente, o estudo poderia ser 

expresso em uma função que relacionaria alto grau de adesão, expressa 

teoricamente e formalizada no documento, transitando para uma baixa 

implementação das ações compromissadas, para então se verificar uma alta 

atividade das políticas setoriais dissociadas da Agenda de Compromisso. Isto 

expressaria, portanto, o caráter competitivo entre as iniciativas governamentais. 

A primeira dimensão de análise se refere às vinculações partidárias dos 

ministros e de governadores no período 2003-2006, de forma a verificar em que 

medida tais relações direcionam recursos dos programas federais sob governança 

das agências e favorecem algumas unidades da federação em detrimento de outras.  

No entanto, não é possível analisar tais vinculações sem fazer um breve 

resgate da formação dessa base de sustentação. A eleição de Luiz Inácio Lula da 

Silva para seu primeiro mandato garantida a partir da coligação de cinco partidos  – 

Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Liberal (PL), Partido Comunista do Brasil 

(PC do B), Partido da Mobilização Nacional (PMN) e Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) –, que aparentavam uma maior proximidade ideológica, apesar de já se 

observar alguma heterogeneidade. Tratava-se da formação de uma aliança 

estratégica, em que se juntavam sob um mesmo guarda-chuva o ex-operário, 

concorrendo ao cargo majoritário, e um grande empresário, o vice-presidente José 

Alencar, já falecido. 

Uma vez vitoriosa, a coligação original se viu em meio a um dilema para 

garantir a governabilidade do país. Quando contabilizados os partidos da coligação 

original, o arco parlamentar governista não ultrapassava 130 deputados (conforme 

se verifica no quadro seguinte), o que deixaria o presidente suscetível ao 

temperamento de um Congresso marcado pelo clientelismo e, portanto, bastante 

instável nas suas convicções em relação às demandas e aos projetos encaminhados 
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para sua apreciação. Fato agravado já no primeiro momento pelo posicionamento de 

dois grandes partidos, o Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido 

da Frente Liberal (PFL, hoje Democratas – DEM), que anunciaram abertamente sua 

oposição ao novo governo, e sequer se predispunham a fazer alianças para 

governar. 

Quadro 6 – Congresso Nacional 2003/2006, segundo vinculação partidária 

Partido Numero de Deputados eleitos 

PSDB 97 

PT 91 

PFL 84 

PMDB 74 

PPB 49 

PTB 26 

PL 26 

PSB 22 

PPS 15 

PC do B 12 

PRONA 6 

PV 5 

PST 3 

PSDC 1 

PSC 1 

PMN 1 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do TSE, 2012. 

 

Neste momento o presidente se viu obrigado a ampliar sua base, em nome da 

garantia de governabilidade do país, e incorporou à aliança mais treze partidos 

políticos,42 revelando uma complexa arquitetura que deveria abrigar todas as 

legendas, ou ao menos aquelas que possuíam maior número de assentos no 

Congresso Nacional, onde o governo tinha claros obstáculos para garantir a 

aprovação de projetos de seu interesse. 

                                                           
42 Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Republicano Brasileiro (PRB), 

Partido Popular Socialista (PPS), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Progressista (PP), 
Partido da República (PR), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Verde (PV), Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), Partido Social Cristão (PSC), Partido dos Aposentados da Nação 
(PAN), Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) e Partido Humanista da Solidariedade (PHS). 
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A estratégia do PT, para garantir a governabilidade, foi agregar à sua base o 

PMDB, partido com a quarta maior bancada e com grande capilaridade nos 

governos subnacionais, e que esteve presente em todos os governos desde a 

redemocratização do país. Na esteira desta ampliação da coalizão, outros partidos 

de bancadas medianas também se incorporaram à base governista, que foi 

completada por alguns dos denominados partidos “nanicos”, juntando legendas de 

tamanho, trajetória histórica e ideologias bastante heterogêneas. 

O mecanismo encontrado para garantir a fidelidade dessa ampla base 

parlamentar foi a acomodação de partidos por toda a estrutura governamental. A 

maioria dos ministérios foi entregue às legendas, que indicam políticos dos seus 

quadros e seus correligionários para ocupar boa parte dos cargos comissionados de 

livre provimento, sobretudo os de maior envergadura, o que no linguajar popular tem 

sido denominado ministério de “porteira fechada”. 

Essa contextualização do cenário político se fez necessária para a 

compreensão de alguns aspectos relativos a este estudo, considerando que a 

Agenda de Compromissos, além de ser um encontro entre ações e agências 

federais, foi também uma instância de “convívio” entre diferentes legendas, 

legitimadas por grupos de interesse bastante heterogêneos.  

Embora a Câmara contasse com dezessete ministérios na edição original do 

Decreto no 4.793/2003, depois ampliada para 24 instituições, somente dezenove 

delas encaminharam propostas de ações para as regiões definidas como prioritárias 

na Agenda de Compromissos. Com exceção da Casa Civil e da Secretaria de 

Relações Institucionais, que possuem status de ministério, já é possível constatar 

que três das agências participantes da Câmara não incorporam ações ao esforço. 

A adesão variou muito de Mesorregião para Mesorregião e, no caso especifico 

do Araripe, este número de agências cai para dezessete, que estão elencadas no 

quadro abaixo com os respectivos ocupantes de seus dirigentes principais – os 

ministros –, além das vinculações partidárias e seus estados de origem. 

Esse quadro, complementado pelo anterior, se constitui no ponto de partida 

para entender toda a análise que segue, pois mostra a distribuição entre os partidos 

da coalizão e denota a heterogeneidade do gabinete ministerial do primeiro governo 

do presidente Lula. 
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Quadro 7 - Distribuição das pastas segundo a vinculação político partidária dos 

ministros e seus estados de origem 

Ministério Ministro Partido Estado 

MAPA João Roberto Rodrigues Sem filiação SP 

MDIC Luis Furlan Sem filiação SP 

MI Ciro Gomes PPS CE 

Pedro Brito PPS CE 

MMA Marina Silva PT AC 

MDS Patrus Ananias PT MG 

MCT Eduardo Campos  PSB PE 

Sergio Machado Rezende PSB PE 

MinC Gilberto Gil PV RJ 

MD Jose de Alencar PRB MG 

Waldir Pires PT BA 

MEC Tarso Genro PT RS 

Fernando Hadad PT SP 

MS Humberto Costa PT PE 

Saraiva Felipe PMDB MG 

Agenor Alvares PT MG 

MCid Olívio Dutra PT RS 

Marcio Fortes PP RJ 

MC Eunicio Oliveira PMDB CE 

Hélio Costa PMDB MG 

MME Dilma Rousseff PT RS 

Silas Rondeau PMDB MA 

MDA Miguel Rosseto PT RS 

Guilherme Cassel PT RS 

MTUR Walfrido Mares Guia PPS MG 

MTbE Ricardo Berzoini PT SP 

Luiz Marinho PT SP 

MT Alfredo Nascimento PR AM 

Fonte: WWW.planalto.gov.br, acesso em 06/09/2011. 

 

Alguns dos ministérios  consta mais de um titular em face das substituições 

havidas durante o período que o estudo compreende, o que também possibilita o 

entendimento de alguns dados que serão trazidos para a discussão. As mudanças 

de titulares não implicou em modificação do domínio partidário. Portanto, 
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preservaram toda a estrutura dos escalões superiores nas mãos dos correligionários 

e se mantiveram próximos dos grupos de interesse que sustentam esta manutenção. 

Outro importante referencial para compreender essa arquitetura política e 

institucional está no mapa seguinte, que elenca a vinculação partidária dos 

governadores eleitos para o mandato coincidente com o do presidente de República, 

além de sua presença ou não na base governamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Mapa da vinculação partidária dos governadores – 2003/2006 

 

As informações permitem entender o complexo cenário político durante o 

primeiro mandato de Lula, marcado pela barganha constante de cargos nos órgãos 

do Governo Federal e pela disputa entre partidos, que desejavam ampliar sua 
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participação na máquina, além de uma inconstância de apoio, que levou o governo 

muitas vezes a “pagar” um alto preço, através da liberação de recursos e de 

favorecimento a determinados grupos e estados em alguns de seus programas. 

Uma vez mostrado o cenário da política nacional no período em estudo, o 

ponto subsequente para entender as questões norteadoras da investigação é o 

compartilhamento de ações e a adesão à Agenda de Compromissos estabelecida 

pela Câmara, conforme mostra o quadro seguinte, que detalha o número de 

iniciativas definidas pelos ministérios, e os recursos orçamentários autorizados para 

tais ações na Mesorregião do Araripe para o ano de 2005. 

Quadro 8 – Quantidade e dotação orçamentária das iniciativas da Agenda de 

Compromissos, segundo o Ministério. 

Ministérios/Secretarias Iniciativas Recursos (em mil) 

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 

6 607 

Ciência e Tecnologia 1 600 

Cultura 9 720 

Defesa 1 20 

Educação 11 32.990 

Integração Nacional 31 35.785 

Saúde 6 23.921 

Cidades 1 458 

Comunicações 1 320 

Minas e Energia 3 663 

Desenvolvimento Agrário 9 16.036 

Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome 

5 322.826 

Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior 

3 449 

Meio Ambiente 7 1.137 

Trabalho e Emprego 1 26 

Turismo 2 1.140 

Transportes 1 1.040 

Total 98 439.904 

Fonte: Agenda de Compromissos, 2005. 

 

Alguns números mais expressivos merecem esclarecimentos. É o caso do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que apresenta os 

maiores valores do quadro, em função das transferências do Programa Bolsa 

Família (PBF) e dos demais Benefícios de Prestação Continuada (BPC). No caso 

dos Ministérios da Saúde (MS) e da Educação (MEC), os recursos também são 

inflados em face de algumas transferências obrigatórias. Quando expurgados os 

valores do MDS, do MS e do MEC, verifica-se que quase um terço das ações e da 

dotação orçamentária ainda fica por conta do Ministério da Integração Nacional, e, 
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portanto, cabe a ele implementar, via PROMESO e demais programas que com ele 

possuem interface, a política de desenvolvimento regional. 

Embora no primeiro momento a Agenda tenha, em tese, mobilizado grande 

número de agências governamentais em torno das ações propostas, alguns dados 

apresentados no quadro seguinte denotam uma baixa capacidade de manutenção 

dessa adesão. 

 

Quadro 9 – Iniciativas por Ministério - comparativo 2005/2006 

Ministério 2005 2006 

Agricultura 6 2 

Cidades 1 2 

Ciência e Tecnologia 1 0 

Comunicações 1 3 

Cultura 9 5 

Defesa 1 1 

Desenvolvimento Agrário 9 0 

Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior 

3 0 

Desenvolvimento Social 5 6 

Educação 11 2 

Integração Nacional 31 25 

Justiça 0 2 

Meio Ambiente 7 0 

Minas e Energia 3 3 

Saúde 6 0 

Trabalho e Emprego 1 3 

Turismo 2 6 

Transportes 1 1 

TOTAL 98 61 

Fonte: Agenda de Compromissos, 2005. 

 

Observe-se que no intervalo de um ano as iniciativas são diminuídas em um 

terço; apenas o Ministério da Justiça se incorpora ao esforço da Agenda, e cinco 

ministérios se retiram, denotando uma baixa capacidade de mobilização e adesão 

por parte dos órgãos setoriais. Embora se verifique a ampliação de algumas ações 

por parte dos demais ministérios, é fato que, ao “desembarcar” do projeto da Agenda 

e da Câmara, tais agências governamentais não deixam de operar seus programas, 

apenas já não vislumbram nessa ação coletiva algo capaz de lhes render algum 

dividendo político. O gráfico seguinte mostra esquematicamente o decréscimo das 

ações, tanto no âmbito da Mesorregião do Araripe como em todas as demais áreas 

consideradas prioritárias. 
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Gráfico 2 – Total das iniciativas - evolução 2005/2006 
Fonte: Elaboração própria 

 

Outro ponto que já evidencia o baixo nível de comprometimento refere-se às 

ações pactuadas na Agenda, que, embora elencadas no documento oficial, não são 

efetivadas do ponto de vista material, pois não se observa nas bases de dados sua 

formalização por meio de convênios.  

Para comprovar tais inferências o Sistema Integrado de Administração 

Financeira (SIAFI) e Portal da Transparência foram consultadas, por função 

programática, nos anos 2005 e 2006. Os dois exercícios foram considerados, a fim 

de se conferir maior confiabilidade às informações, uma vez que na maior parte das 

vezes os trâmites burocráticos podem atrasar todo o fluxo, desde a apresentação do 

projeto até a liberação dos recursos, passando pela assinatura do instrumento de 

transferência. 

As ações pactuadas na Agenda de Compromissos encontram-se detalhadas 

no Anexo 3 e consolidadas no gráfico seguinte mostrando o número de ações 

propostas e aquelas que efetivamente se tornaram convênios com transferência de 

recursos aos municípios, segundo cada um dos ministérios que incorporaram 

iniciativas. 
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Gráfico 3 – Relação entre iniciativas pactuadas e efetivadas 
Fonte: Agenda de Compromisso, 2005. 

 

Observa-se que alguns ministérios cumprem uma proporção considerável das 

metas acordadas, enquanto outros deixam de cumpri-las em sua totalidade. Aqueles 

que apresentam números mais expressivos são exatamente os que possuem 

obrigações junto aos municípios em decorrência dos dispositivos constitucionais. 

Além da fraca adesão que se observa no período em estudo, constata-se 

também o pouco comprometimento das demais agências governamentais, uma vez 

que quase um terço das iniciativas assumidas na Agenda não são concretizadas. 

Logo, um programa de desenvolvimento regional de caráter intersetorial necessita 

não só de papéis cheios de boas intenções, mas de uma prática efetiva de ação 

articulada, o que parece não acontecer no caso em estudo. 

No estágio atual da análise, ainda são perceptíveis indícios de falta de 

coordenação entre os programas governamentais e a manifestação da competição, 

considerando-se que essa baixa adesão não se dá em face de questões 

orçamentárias, o que eventualmente se justificaria pela falta de recursos para os 

projetos na Mesorregião. 

Ressalte-se que, frente aos valores totais disponibilizados para tais iniciativas, 

aquilo que fora pactuado na Agenda de Compromissos é insignificante. O quadro 

seguinte mostra que quase na sua totalidade os programas/ações que se 

entrecruzam com o PROMESO têm suas dotações orçamentárias bastante 

acrescidas entre os anos de 2005 e 2006. 
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Quadro 10 – Evolução orçamentária dos programas em interface com o PROMESO 

Programas 2005 (R$) 2006 (R$)  

Turismo no Brasil: uma viagem 
para todos 

215.474.612 508.497.922 

PRONAF 215.460.316 186.516.237 

Saneamento 171.814.519 411.181.254 

Inovação e Competitividade 202.031.996 41.642.808 

Reforma Agrária 133.106.784 110.973.420 

Desenvolvimento Urbano 97.657.377 301.805.701 

Emprego, trabalho e renda 93.925.446 114.638.634 

Saneamento 76.676.331 52.192.427 

Primeiro Emprego 72.196.378 75.545.049 

Educação profissional e 
tecnológica 

54.726.782 112.741.444 

Desenvolvimento do setor 
agropecuário 

44.688.737 135.216.263 

Desenvolvimento Sustentável 
de Territórios Rurais 

25.817.843 113.524.868 

Economia Solidária 17.399.226 29.840.402 

APL’s 15.342.057 12.088.450 

Inclusão Digital 15.104.573 40.043.763 

Fonte: SOF/MPOG, 2011. 

 

Conforme discutido anteriormente, a atuação integrada vertical e 

horizontalmente tem dominado o temário das políticas públicas. Teoricamente, esta 

forma de ação governamental seria a ideal. No entanto, um dos maiores problemas 

enfrentados na prática da gestão pública é como estabelecer diálogos e construir um 

sentimento de confiança mútua que, de fato, resultem em uma articulação das 

diferentes agências operadoras de políticas e/ou programas transversais. 

A amplitude desse caráter intersetorial varia muito de política para política e 

de programa para programa, mas nos últimos anos se observa uma tendência 

crescente destas iniciativas buscarem mecanismos de integração de diferentes 

atores, sejam eles governamentais ou da sociedade civil organizada, e para tanto se 

utilizam as mais diversas estratégias. Logo, esta já deveria ser uma questão 

superada ou ao menos amadurecida no âmbito do governo central, que se supõe 

dispor de maior capacidade técnica e disponibilidade de recursos, quando 

comparado aos demais níveis da federação. 

No caso do Governo Federal, essa coordenação, em geral, consta dos 

dispositivos que formalizam o desenho das políticas públicas, conforme se verifica 

no quadro a seguir, o qual detalha como tais mecanismos estão expressos nos 

instrumentos legais que institucionalizam diversas ações em vários temas. 
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Ressalte-se que aqui estão apresentados dispositivos de coordenação 

apenas daquelas políticas/programas que se entrecruzam com as ações do 

PROMESO.  

 

Quadro 11 – Presença de dispositivos voltados para coordenação nos diplomas legais 

das políticas selecionadas 

Tema da Política Diploma legal Dispositivos 

Desenvolvimento 
Urbano 

Decreto nº 5.790, de 25 
de maio de 2006 

Art. 3º - Ao ConCidades compete: 
XII - propor a criação de mecanismos de 
articulação entre os programas e os recursos 
federais que tenham impacto sobre o 
desenvolvimento urbano; 

Desenvolvimento 
rural 

Decreto de 25 de 
fevereiro de 2008 

Art. 2° O Programa Territórios da Cidadania [...] 
contempla: 
I - integração de políticas públicas com base no 
planejamento territorial 

Arranjos Produtivos 
Locais 

Portaria Interministerial nº 
200, de 2 de agosto de 
2004 

Art. 1° [...] o Grupo de Trabalho Permanente 
para Arranjos Produtivos Locais, [...] terá a 
atribuição de elaborar e propor diretrizes gerais 
para a atuação coordenada do governo no 
apoio a arranjos produtivos locais [...] 

Agricultura Lei n°. 8.171/1991 Art. 7° A ação governamental para o setor 
agrícola [...] é exercida em sintonia, evitando-se 
superposições e paralelismos 

Turismo Lei n°. 11.771/2008 Art. 10. O poder público federal promoverá a 
racionalização e o desenvolvimento 
[...] da atividade turística [...] mediante 
programas e projetos consoantes com a Política 
Nacional de Turismo e demais políticas públicas 
[...] 

Economia Solidária Decreto nº 5.811, de 21 
de junho de 2006 

Art. 1
o 

O Conselho Nacional de Economia 
Solidária - CNES, [...] tem por finalidade realizar 
a interlocução e buscar consensos em torno de 
políticas e ações de fortalecimento da economia 
solidária. 

Bolsa Família Lei nº 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004 

Art. 4
o [...] o Conselho Gestor Interministerial do 

Programa Bolsa Família, com a finalidade de 
formular e integrar políticas públicas [...] 

Saúde (SUS) Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais 
de âmbito nacional, [...] integradas pelos 
Ministérios [...] 

Transporte Decreto nº 6.550, de 27 
de agosto de 2008 

Art. 1
o 

O Conselho Nacional de Integração de 
Políticas de Transporte [...] com atribuição de 
propor políticas nacionais [...] em conformidade 
com: [...] as políticas de desenvolvimento 
nacional, regional e urbano [...] 

Energia Resolução nº 7, de 10 de 
novembro de 2009 

Art. 9° [...] o CNPE tem as seguintes atribuições: 
[...] promover a integração entre o Plenário e os 
Comitês Técnicos na elaboração de diretrizes 
políticas integradas com as demais políticas 
setoriais e gerais do governo [...] 

Fonte: WWW.planalto.gov.br, acesso em 09/11/2011. 
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Sem exceção, observam-se dispositivos que determinam a atuação 

coordenada das agências governamentais nas políticas públicas que fazem parte do 

presente estudo. Com efeito, a PNDR também define no seu Artigo 2o que: 

A redução das desigualdades regionais se norteia pelas seguintes estratégias: (...) 

II – articular ações que, no seu conjunto, promovam uma melhor distribuição da 

ação pública e investimentos no Território Nacional, com foco particular nos 

territórios selecionados e de ação prioritária. 

Embora esses diplomas legais orientem também funções programáticas, isso 

só ocorre em tese, pois na prática a operacionalização das ações governamentais 

tem a marca da setorialidade, expressa nas próprias leis, que remetem à 

transversalidade apenas como um dispositivo formal para atender à “moda” da ação 

coordenada. Dificilmente se verificam no texto legal de tais políticas resquícios de 

uma participação mais efetiva de outros setores do governo, na suas fases de 

elaboração. 

Outro matiz que separa as políticas é a alocação orçamentária e financeira, a 

qual se vincula às unidades gestoras, que integram as estruturas ministeriais de 

forma segmentada e, portanto, todo o gasto governamental se dá segundo a lógica 

do seccionamento, mesmo quando operam programas compartilhados, o que pode 

ocorrer, e ocorre muitas vezes, dentro de uma mesma agência. 

Apesar de operarem sob uma mesma legislação na área de gestão, na prática 

esse é outro componente que se apresenta de modo diferenciado, uma vez que 

cada uma das agências opera a partir das determinações do seu alto escalão, que 

segue a lógica de comprometimento com suas legendas e grupos de interesse, 

além, é claro, de favorecer suas bases eleitorais. Tal aspecto será oportunamente 

evidenciado através de mapas que mostram essa drenagem de recursos com 

“endereço” certo. 

Ainda sob o aspecto da gestão, é importante destacar que a trajetória e a 

visibilidade das políticas lhes conferem um lugar diferenciado e, portanto, uma maior 

disponibilização de recursos e capacidades.  

No Brasil, isto se verifica desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

que fortaleceu o núcleo responsável pelas privatizações e pela sua agenda de 

reformas administrativas. Já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, isto se 

expressa na centralização de forças em programas de transferência de renda, além 

de privilegiar outros programas de cunho social voltados para populações 
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empobrecidas, como o Territórios da Cidadania. E, mais recentemente, os 

programas estruturantes, como o PAC, que chega com a mesma visibilidade ao 

mandato da Presidenta Dilma Rousseff, que têm como seu carro-chefe o Programa 

Brasil Sem Miséria. 

Ressalte-se que essa intersetorialidade nos casos elencados se deu muito 

mais pela imposição do chefe do Executivo, que tomou para si tais políticas, do que 

propriamente pela capacidade colaborativa e boa vontade das agências envolvidas 

em tais iniciativas. Na maior parte das vezes as ações foram, inclusive, deslocadas 

para a Casa Civil, aproximando-as do olhar vigilante das estruturas de 

assessoramento do Presidente da República. 

Essas políticas de maior visibilidade foram aquinhoadas não somente com 

recursos financeiros em trajetória crescente no OGU, mas receberam estruturas 

organizacionais, institucionalizadas legalmente, e também um considerável suporte 

técnico e político para alcançarem seus resultados. 

A priorização é perceptível nas peças de comunicação do Governo Federal e 

mesmo junto aos servidores que identificam claramente o tratamento diferenciado e 

hierarquizado que as políticas possuem na Agenda. Em geral, estas ações de maior 

visibilidade ficam nas mãos do partido detentor do cargo majoritário. O exemplo dos 

três programas é contundente: no caso do Programa Bolsa Família, a pasta era 

ocupada por Patrus Ananias do PT/MG; do Programa Territórios da Cidadania, 

ocupada pelos ministros Miguel Rossetto e Guilherme Cassel, ambos do PT/RS; e o 

Programa de Aceleração do Crescimento era tocado pela então ministra Dilma 

Rousseff, também do PT gaúcho. 

Cabe destacar que a intesetorialidade passa não somente pelo “chamar para 

sentar-se à mesa e negociar” ex-post, com a política já feita, como se verifica na 

maior parte dos casos. A prática da ação coordenada passa pela fase de formulação 

da política, quando deveria, em tese, se estabelecer o diálogo entre as áreas do 

governo que se tocam em determinados assuntos, mas isso ainda se apresenta 

como um obstáculo que se manifesta amiúde, tanto por parte da agência 

responsável por determinada política, quanto das demais. 

Do lado da instituição mandatária da política, há um sectarismo da burocracia, 

que se enxerga como autoridade no tema, o que se revela em um baixíssimo nível 

de permeabilidade em relação às demais agências. Do lado das parceiras o 

comportamento é ativo, na medida em que atuam com desinteresse pelas demais 
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ações de governo, pois são gestoras de políticas nas quais desempenham papel 

central; mas também é reativo, pois, como se enxergam residualmente, não se 

comprometem com ações que não sejam as suas. Isto fica claro pela falta de 

continuidade dos vários grupos que compõem as instâncias colegiadas, bem como 

pela baixa capacidade decisória que os indivíduos participantes desses fóruns 

possuem nas estruturas de suas agências. 

Essa baixa adesão à Agenda, por parte das demais agências governamentais 

federais, se explica a partir do precário funcionamento da Câmara de Políticas de 

Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. A instância colegiada teve sua 

última reunião em 2006, evidenciando-se que, apesar da amplitude de instituições 

participantes, as políticas de maior força estavam nas mãos da Casa Civil, que 

conseguia impor uma agenda de ações compartilhadas e monitorar 

sistematicamente tais iniciativas. 

Recentemente, já no mandato de Dilma Rousseff, houve uma tentativa de 

ação coordenada no âmbito do Plano Plurianual 2012-2015, o que pode ser 

considerado uma iniciativa louvável, mas ainda insuficiente para promover a 

intersetorialidade, uma vez que o Plano apenas institui um processo de 

planejamento e orientação orçamentária de curto e médio prazos.  

A construção de políticas nas quais a coordenação seja uma realidade passa 

por um processo de reconstituição do próprio Estado e do modelo político brasileiro, 

que supere a fragmentação e o clientelismo  em nome de uma atuação republicana. 

As trajetórias e perfis das políticas se diferenciam e, portanto, podem conferir 

maior robustez técnica a determinadas agências governamentais que detêm 

expertise, a exemplo dos ministérios da Saúde, da Justiça, do Comércio Exterior, ou 

mesmo da área fazendária, o que permite de fato pouca permeabilidade de outras 

instituições na sua formulação.  

Em outras políticas, esta integração é quase condição para que seja bem-

sucedida em seus propósitos, e entre elas está a de desenvolvimento regional, que 

além de suas ações específicas necessita de iniciativas complementares. Pode-se 

destacar aqui um dos melhores exemplos da falta dessa coordenação em um APL 

de ovinos e caprinos na Paraíba, onde os produtores, apesar de terem recebido do 

Ministério da Integração Nacional toda a infraestrutura, não tinham como ampliar o 

negócio nem sua lucratividade. Encontravam limitações para chegar a outros 

mercados fora do estado, uma vez que o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
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Abastecimento (MAPA) não lhes havia conferido a certificação (Selo de Inspeção 

Federal) para o comércio entre estados. 

Logo, a instância de ação horizontalizada do Governo Federal, voltada para o 

desenvolvimento regional, limita-se à agregação de iniciativas definidas no âmbito 

das demais agências governamentais, e não é capaz de orientar, assim como 

disposto no Decreto da PNDR, novas ações para as áreas consideradas prioritárias. 

Ato contínuo, tanto o PROMESO como a Agenda de Compromissos pactuada com 

os demais ministérios refletem esta baixa capacidade de indicar aquilo que deve ser 

feito de forma coordenada. 

Assim, a falta de comprometimento evidenciada permite inferir que a Agenda 

parece muito mais um repositório de ações do Governo Federal, tentando legitimar 

uma instância colegiada, que propriamente a construição de um projeto de 

desenvolvimento regional articulado para as áreas definidas pela Câmara. 

Tudo que foi apresentado até aqui permite relembrar a tese da fragmentação 

de Humberto Martins: 

1) A liderança executiva das agências federais é distribuída entre diferentes 

partidos políticos que operam a partir de diferentes lógicas, para atender a 

distintos grupos de interesse. Para tanto, basta observar quão heterogêneas, 

em todos os aspectos, são as instituições participantes da Câmara, que se 

comprometeram com as ações na Agenda de Compromisso. É evidente que 

entre dezenove ministérios, poucos grupos de interesse coincidirão e, 

portanto, não se pode deixar de reconhecer que cada um deles atenderá, 

através do seu alto escalão, às demandas daqueles segmentos que lhes 

oferecem sustentação. 

2) Do ponto de vista da estratégia, os meios gerenciais de cada um dos 

programas e políticas que vão se entrecruzar com o PROMESO se 

diferenciam, e muitos deles chegam inclusive a se tornar hegemônicos, 

adquirindo uma posição mais destacada dentro do Governo Federal. Portanto, 

como não há uma diretriz capaz de identificar elementos convergentes, as 

ações setoriais permanecem presentes de forma desarticulada, a partir de 

lógicas específicas de operação e atendimento clientelístico. A existência de 

um documento de formalização dessa integração, destacado por Martins na 

sua discussão teórica como algo importante, parece não ter força bastante 

para orientar as ações das demais agências do Governo Federal, uma vez 
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que se limita apenas a agregação de iniciativas, sem estabelecer as conexões 

entre elas. 

3) O ajustamento mútuo mencionado por Martins é algo importante no 

entendimento do presente estudo, uma vez que, entre as tipologias de 

Lindblon, destaca-se a coordenação negativa, caracterizada pela necessidade 

de acordo, que no caso se dá por uma imposição legal do Decreto que 

institucionaliza a Câmara, sem, no entanto, se observarem questões de 

criação de valor ou distribucionais, visto que não resultaram de negociação 

prévia entre as agências. 

4) A estrutura é um fator central não somente para se entender a baixa 

adesão e comprometimento, mas para se identificar o caráter de competição 

tanto entre as demais agências do Governo Federal, como internamente ao 

Ministério da Integração Nacional, conforme se discutirá adiante. Martins 

aponta que a fragmentação pode se manifestar vertical e horizontalmente, e 

há possibilidades para uma melhor integração quando o domínio da política 

está concentrado em poucas unidades, ao passo que uma estrutura com 

diversos domínios tende a se fragmentar. O estudo aponta claramente para o 

segundo caso, dado que, no âmbito interno do Ministério da Integração 

Nacional, também se observam departamentalização e concorrência com 

suas vinculadas, além da fragmentação em relação as demais políticas que 

se entrecruzam com o PROMESO. 

5) Quanto aos processos, Martins destaca dois pontos: a padronização de 

processos, resultados e habilidades; e a cultura organizacional. Sob os dois 

aspectos o caso em estudo aponta para fragmentação, uma vez que, como foi 

destacado, as agências do Governo Federal participantes da Câmara e da 

Agenda de Compromissos são bastante heterogêneas nas suas formas de 

operar tecnicamente e, portanto, tendem a apresentar resultados 

diferenciados. A trajetória histórica das instituições e das políticas que estas 

conduzem também vai constituir culturas organizacionais bastante 

heterogêneas e com diferentes níveis de solidificação interna e externa. 

6) Por fim, Martins resgata as pessoas como fator de fragmentação. Ressalte-

se que tal fator se associa fortemente ao aspecto anterior, sobretudo naquilo 

que se integra à cultura organizacional. Embora, de modo geral, estejam 

todos a serviço do Estado, os técnicos se especializam pelo contato cotidiano 
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com os temas sob seus domínios, e tendem a constituir um sentimento de 

autoridade sobre o assunto, diminuindo sua capacidade de ouvir e considerar 

opiniões de outras áreas, expressando um sectarismo burocrático setorial. 

 

Todo o conjunto de fatores destacados por Martins aponta para a contribuição 

externa no sentido de fragmentar a PNDR, explicada pelas lógicas partidárias e 

clientelísticas existentes nas estruturas do Estado brasileiro, reforçando o baixo 

comprometimento entre instituições de setores distintos que, em tese, deveriam se 

complementar na implementação das políticas públicas. 

Mais do que essa dispersão manifestada entre as ações dos ministérios 

setoriais, chama atenção a departamentalização interna do Ministério da Integração 

Nacional que resulta, em parte, da sua estrutura, na qual se vinculam diversas 

agências governamentais – DNOCS, CODEVASF, SUDENE, SUDECO e SUDAM –, 

braços operadores da PNDR, que competem por recursos e capacidades. 

Além das vinculadas às outras áreas do próprio Ministério que também 

disputam orçamento, pessoal e prestígio. Seriam elas: hídrica e irrigação, defesa 

civil, e desenvolvimento regional, que se distribuem como mostra o gráfico seguinte. 

Deve ser esclarecido que aqui não foram considerados os financiamentos 

oriundos dos Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento, mas somente os 

recursos orçamentários disponíveis dentro das funções programáticas para 

transferências por intermédio dos convênios. 

 

 

Gráfico 4 – Distribuição do Orçamento do MI por área – 2005-2006 
Fonte: Secretaria de Orçamento Federal/MPOG. Acesso em 11/5/2011. 
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Essa priorização da área de recursos hídricos não está inflada somente pela 

grande obra da transposição do rio São Francisco – está expressa no conjunto de 

ações elencadas detalhadamente no Anexo 4, que por sua vez encontra-se 

dissociado da Agenda de Compromissos.  

Esse viés voltado para a área de obras hídricas é marcado pelo 

favorecimento a determinadas unidades da federação em função das estruturas de 

poder constituídas dentro do Ministério da Integração Nacional, conforme pode ser 

observado no quadro seguinte, sinalizando para a mesma lógica presente em todos 

os demais programas que possuem interface com o PROMESO e que 

posteriormente serão objeto de análise mais detida. 

 

Quadro 12 – Dotação orçamentária do Proágua Infra-estrutura, por UF - 2005 e 2006 

UF Valor (em milhões de R$) Participação sobre o total (%) 

AL 7.950 8,2 

BA 2.890 3 

CE 28.984 30 

DF 300 0,3 

GO 1.235 1,3 

MG 21.583 22,4 

PB 19.970 20,7 

PE 728 0,8 

PI 9.386 9,9 

PR 450 0,4 

RN 1.350 1,4 

RS 681 0,7 

SC 945 0,9 

TOTAL 96.452 100 

Fonte: Portal da Transparência, em 05/09/2011. 

  

Os dados demonstram um claro direcionamento de recursos para o estado do 

Ceará, base eleitoral do então ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes. O 

estado recebeu 30% do total de recursos consignado ao Proágua, uma das mais 

importantes ações federais voltadas para obras hídricas. Esquematicamente, este 

tratamento prioritário se expressa na Figura 6 seguinte. 
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Figura 6 – Mapa de Localização dos Recursos do Proágua, segundo as UF’s 

 

Além do privilégio do Ceará, salta aos olhos também o forte componente 

regionalista dessa ação, que concentra três quartos dos recursos nos estados da 

Região Nordeste. Se somado a Minas Gerais, que sofre com o fenômeno da 

estiagem sobretudo na sua porção norte e, portanto, necessita de infraestrutura 

hídrica, o valor chega a 96%. 

 Não foram levantados dados de anos recentes, que permitam observar se tal 

padrão muda, mas a partir das informações extraídas pode-se afirmar que naquele 

momento o Ministério da Integração Nacional era de fato “o ministério do Nordeste”. 



173 

Essa lógica em relação aos recursos hídricos e ao seu uso para a irrigação 

evidencia-se no quadro abaixo, que detalha a transferência de recursos do 

Programa de Gestão dos Perímetros Irrigados, outra importante ação na 

consignação de recursos no âmbito do Ministério da Integração Nacional. 

 

Quadro 13 – Dotação orçamentária do Programa dos Perímetros Irrigados, por UF – 

2005 e 2006. 

UF Valor (em milhões de R$) Participação sobre o total (%) 

AL 1.101 6 

BA 3.104 16,9 

CE 5.659 31 

MG 5.025 27,3 

PB 127 0,5 

PE 96 0,4 

PI 868 4,7 

RN 1.389 7,5 

SE 1.043 5,7 

TOTAL 18.412 100 

Fonte: Portal da Transparência, em 05/09/2011. 

  

Perpetua-se o padrão de favorecimento ao estado do ministro, bem como o 

acentuado caráter regionalista, uma vez que todos os estados do Nordeste estão 

contemplados no Programa, e o único que oficialmente não é da região vincula-se 

fortemente a suas políticas, em face da similaridade edafoclimática. 

Menos grave se a ausência de sua atuação ficasse restrita aos estados do 

Centro-Sul do país, em que os governos estaduais possuem capacidade para 

financiar tais obras, o que não se pode dizer das unidades da federação localizadas 

na Região Norte, que igualmente necessitam de políticas voltadas para infraestrutura 

hídrica, no caso da primeira ação discutida; e para o Centro-oeste, em se falando 

dos perímetros irrigados. 

Assim, verifica-se que o próprio Ministério da Integração Nacional estabelece 

outra ordem de prioridades, e portanto não cumpre sua parte naquilo que foi 

acordado no âmbito da Câmara e formalizado na Agenda, optando por um conjunto 

de iniciativas que atende aos interesses e às lógicas de seus dirigentes. 

Ainda internamente no âmbito do PROMESO é possível observar uma 

distribuição desigual de recursos entre as Mesorregiões Diferenciadas, em face dos 
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compromissos assumidos pelos seus dirigentes nas suas bases eleitorais e dos seus 

correligionários que ocupam cargos majoritários nos níveis subnacionais. A evolução 

dos recursos consignados, por Mesorregião, pode ser observada no quadro abaixo. 

 

Quadro 14 - Recursos liberados por mesorregião de 2005 a 2008. 

Mesorregião 2005 2006 2007 2008 

Chapada das 

Mangabeiras 

1.000 382 445 450 

Chapada do Araripe 1.092 776 1.453 1.081 

Metade Sul do Rio 

Grande do Sul 

1.959 890 1.227 1.016 

Alto Solimões 1.076 1.999 40 198 

Bico do Papagaio 1.703 483 747 1.352 

Vales do Jequitinhonha 

e do Mucuri 

1.096 1.998 1.470 445 

Vale do 

Ribeira/Guaraqueçaba 

1.489 580 308 1.731 

Vale do Rio Acre 1.000 330 844 379 

Xingó 1.802 408 1.207 1.941 

Grande fronteira do 

Mercosul 

1.496 1.210 430 5.213 

Itabapoana - 2.000 332 1.024 

Seridó    1.967 

Total 13.713 10.166 8.503 16.797 

Fonte: Secretaria de Programas Regionais - SPR/MI. 

 

O quadro permite observar que nos anos 2005 e 2006, quando a Câmara 

ainda encontrava-se em pleno funcionamento, essa distribuição estava mais 

equilibrada, nos anos subsequentes observa-se uma queda no valor total 

consignado em 2007, para em 2008 verificar-se um aumento de quase 100% no 

orçamento, saltando aos olhos que uma única Mesorregião recebeu quase um terço 

de todos os recursos. Na ocasião, a Secretaria de Programas Regionais responsável 

pelas ações do PROMESO estava sob a direção da ex-Secretaria Executiva do 

Fórum da Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul. Assim como no ano de 

2006, quando o titular da Secretaria era originário do Rio de Janeiro, a Mesorregião 

do Itabapoana contou com um quinto do valor total consignado ao Programa. Apesar 

do período demonstrado no quadro extrapolar o corte do estudo, optou-se por 

estendê-lo com a função de evidenciar a permanência das lógicas partidárias e 

personificadas. 
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Essa lógica de favorecimento é reforçada pela participação expressiva das 

Emendas parlamentares no orçamento do programa (conforme se verifica no gráfico 

seguinte), deixando-o bastante suscetível à utilização política. É importante ressaltar 

que a estrutura das ações orçamentárias do PROMESO possibilita a ampla inclusão 

de Emendas, já que na descrição funcional do programa há ações bastante 

genéricas, sob a denominação de “apoio a projetos de desenvolvimento sustentável” 

ou “apoio à implantação de infraestrutura social e produtiva”. Assim, cabem 

iniciativas que podem ir da capacitação de pequenos agricultores até a execução de 

obras de infraestrutura, como pontes e rodovias. 

 

 
Gráfico 5 – Participação de Emendas Parlamentares no Orçamento do PROMESO -2005/2009 
Fonte: Banco de Dados da Câmara dos Deputados  

 

Apesar de serem instrumentos legítimos e legais no sistema político brasileiro, 

as Emendas parlamentares podem interferir negativamente nos resultados dos 

programas por diversas razões, e em tempos recentes estes instrumentos têm sido 

muito questionados sobre sua efetividade  

No caso do PROMESO, que apresenta grande amplitude no escopo de 

ações, isso pode se expressar pela proposição de iniciativas fora do planejamento 

das Mesorregiões, desvirtuando-se a concepção do Programa, que atribui aos 

Fóruns o papel de definir as agendas regionais.  

Há ainda o risco iminente de esses recursos serem utilizados para atenderem 

a projetos pessoais de parlamentares nas suas bases e que não possuam relação 

direta com o Programa. 



176 

O efeito dessa forma de operar, fortemente dependente de Emendas 

parlamentares, traz como consequência, além dos riscos descritos, o desinteresse 

da população em participar das discussões sobre desenvolvimento regional no 

âmbito dos fóruns, desestimulando o protagonismo e a autonomia, provocando 

desconfiança dos atores sociais e políticos quanto aos objetivos do programa, 

impactando negativamente no seu controle social. 

Adicionalmente, deve ser ressaltado que as ações incluídas por Emendas não 

são objeto de acordo e pactuação na Câmara de Integração de Políticas e de 

Desenvolvimento Regional, nem tampouco constam das iniciativas elencadas na 

Agenda de Compromissos. 

Percebe-se, então, que existem fragilidades no mecanismo de alocação de 

recursos ao programa, dado que as Emendas parlamentares não garantem 

sustentabilidade no longo prazo.  

Ainda internamente, as ações apresentam-se concorrentes, uma vez que, ao 

menos no caso em estudo, todas as instituições responsáveis pelo desenvolvimento 

regional do Ministério da Integração Nacional e suas vinculadas possuem iniciativas 

para a área, pois todas elas cobrem a Mesorregião do Araripe. 

Observando a existência de convergências quanto às áreas de atuação no 

âmbito do Ministério da Integração Nacional e suas vinculadas, supõe-se a 

existência de uma ação mais coordenada ao menos onde as áreas de planejamento 

são coincidentes, o que na realidade não é observado. O Acórdão n° 2.919/2009 do 

Tribunal de Contas da União, o qual avaliou a PNDR, no seu item 7.3.4 aponta que 

“mesmo no âmbito do Ministério da Integração Nacional, não foi verificada a 

coordenação de esforços entre suas diversas unidades”. 

O Comitê interno criado para esse fim não chegou a ser instalado. Se 

internamente ao Ministério da Integração Nacional observam-se dificuldades de 

articulação e favorecimentos, calcule-se a possibilidade de isto se expressar nas 

demais agências do Governo Federal que possuem ações entrecruzadas com o 

PROMESO. 
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5.1 - “Uma mão lava a outra”: a geografia dos favorecimentos 

 

Esses favorecimentos serão objeto da discussão, quando serão analisados os 

valores transferidos por conveniamento em cada um dos programas/ações que se 

entrecruzam com o PROMESO na Mesorregião do Araripe, evidenciado lógicas de 

operação e privilégios, através da localização nas unidades da federação 

acompanhadas de gráficos e tabelas com detalhamento de números, iniciando-se 

com o Ministério do Turismo (MTur), conforme mostra o mapa a seguir. 

 

 
Figura 7 – Mapa de Localização dos Recursos do MTur, segundo as UF’s 

 

Como já se observou no quadro 7, a titularidade do Ministério do Turismo no 

período do estudo era de Walfrido dos Mares Guia, que tinha sua origem política em 
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Minas Gerais. No mapa, salta aos olhos o montante de recursos destinados para 

aquele estado que, apesar de seu enorme potencial turístico, não justifica o volume 

de recursos para uma única unidade da federação, que recebeu quase um quinto de 

todos os recursos do Programa Turismo no Brasil. O somatório dos valores 

percebidos por Minas Gerais é superior ao de dez outras unidades da federação que 

estão elencadas no quadro abaixo.  

Quadro 15 – Distribuição dos recursos do MTur, segundo as UF’s – 2005/2006 

UF Valor (em milhões de R$) Participação sobre o total (%) 

AL 13.010 3,3 

AM 12.020 3 

AP 3.726 1 

BA 16.230 4,1 

CE 19.910 5 

DF 1.012 0,5 

ES 13.606 3,5 

GO 16.028 4 

MA 8.628 2,2 

MG 63.577 18,5 

MS 10.130 2,6 

MT 13.639 3,5 

PA 15.083 3,8 

PB 13.765 3,5 

PE 35.936 9,1 

PI 27.248 6,9 

PR 10.727 2,7 

RJ 15.420 3,9 

RN 16.810 4,3 

RO 3.180 1 

RR 18.066 4,6 

RS 13.658 3,5 

SC 2.966 1 

SE 4.324 1 

SP 17.826 4,5 

TO 7.810 2 

TOTAL 394.355 100 

Fonte: Portal da Transparência/CGU, 2011. 

Apesar de Minas Gerais ser o recordista de valores, o governo estadual, que 

era da oposição, recebeu pouco mais R$ 8 milhões, dos R$ 63 milhões destinados 
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àquela unidade da federação. No entanto, chama atenção que somente a Prefeitura 

de Belo Horizonte, governada pelo petista Fernando Pimentel, recebeu mais de 60% 

dos recursos totais para Minas Gerais, conforme se verificou no Portal da 

Transparência. 

Quando se analisam os números considerando o estado do ministro e demais 

governos dos partidos da coalizão, o percentual de recursos consignados situa-se 

no patamar de 65%, ficando para as demais unidades da federação, algumas delas 

inclusive bastante expressivas do ponto de vista da atividade turística, apenas 35%.  

Paradoxalmente, na distribuição dos recursos observa-se a participação 

expressiva do estado do Piauí, que recebeu pouco mais de 6% do total, embora não 

seja uma unidade da federação com grande tradição na atividade turística. Não por 

acaso, pois naquele período estava sob o governo do Partido dos Trabalhadores. 

Outra unidade da federação que chama atenção pelo expressivo percentual de 

recursos consignados é Roraima, estado igualmente sem tradição na atividade, mas 

que, além de ter governador da base, também possui um político – o senador 

Romero Jucá (PMDB/RR) –, que se destacava no Congresso Nacional por, naquele 

momento, liderar a bancada que apoiava o presidente Lula. 

É interessante observar que estados como Santa Catarina, de longa tradição 

no cenário turístico nacional, recebem valores tão inexpressivos e, coincidentemente 

sejam estados de oposição. A mesma situação se observa em relação a algumas 

unidades da federação que até recebem valores expressivos, tais como Ceará e 

Goiás, mas onde o Governo Estadual não recebeu um centavo sequer de repasses 

– todo o valor foi conveniado diretamente com prefeituras ou organizações do 

terceiro setor, retirando claramente os governadores do jogo. 

Já os governadores das unidades da federação que estão na base governista 

em geral receberam recursos. Os melhores exemplos observados são os dos 

estados de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Amapá, além é claro 

do Piauí, que tiveram repasses diretos do Ministério do Turismo. 

Percebe-se uma lógica que favorece os estados que fazem parte da coalizão, 

mas também se observa um caminho na distribuição partidária dos recursos. Os 

números extraídos do Portal da Transparência apontam que 100% das unidades da 

federação sob o comando do PSDB não receberam repasses para o governo 

estadual. Nesses casos a forma de operar foi via transferências diretas para as 

prefeituras ou organizações não governamentais (ONGs), um mecanismo que 
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diminui a capacidade de barganha dos governadores desses estados, e também 

fortalece a capilaridade dos partidos da base de apoio, sobretudo através das 

emendas parlamentares. 

Em se falando das contribuições para a Agenda de Compromissos na 

Mesorregião do Araripe, o Ministério do Turismo foi um dos que menos cumpriram 

aquilo que ficara acordado no âmbito do GT, executando apenas um quinto de suas 

iniciativas, conforme se verifica detalhadamente no Anexo 3. 

Isso não quer dizer que as ações do ministério não estivessem ocorrendo na 

região. O gráfico seguinte traz um comparativo do número de ações pactuadas na 

Agenda, e aquelas que, embora fora do documento oficial, foram executadas 

efetivamente pelo MTur, através de convênios, ou seja, uma agenda concorrente, 

possivel de ser observada no Anexo 5. 

 

 

Gráfico 6 – Execução de ações da Agenda e Independentes - MTur 
Fonte: Elaboração própria 

 

Portanto, há uma agenda que atende interesses específicos do ministério e 

suas vinculações partidárias, bem como aos grupos de interesse que gravitam em 

torno de seus programas, não só nacionalmente como também no âmbito sub-

regional. Ou seja, aquilo que é pactuado não precisa necessariamente ser cumprido, 

para não se colocar a “cereja no bolo” do outro, mas nem por isso a agência setorial 

deixa de operar para adquirir visibilidade a partir de sua rede de favorecimentos que, 

consequentemente, lhe trará resultados, sobretudo políticos. 
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 A seguir apresentam-se as informações relativas aos programas 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, PRONAF e Reforma Agrária, 

todos vinculados ao MDA, ocupado no início do governo por dois gaúchos 

vinculados ao Partido dos Trabalhadores. 

 

Figura 8 – Mapa de Localização dos Recursos do MDA, segundo as UF’s 

 

O mapa anterior apresenta esquematicamente o total de recursos dos três 

programas vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e sua distribuição 
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entre as unidades da federação, sendo detalhado no quadro seguinte, que mostra os 

valores absolutos e participação percentual, consignados nos seus orçamentos. 

 

Quadro 16 – Distribuição dos recursos do MDA, segundo as UF’s – 2005/2006 

UF Valor (em milhões de R$) Participação sobre o total (%) 

AC 9.273 1,8 

AL 9.445 1,9 

AM 3.091 0,6 

AP 2.597 0,5 

BA 23.104 4,6 

CE 22.750 4,5 

DF 15.408 3 

ES 8.853 1,7 

GO 10.476 2 

MA 23.180 4,6 

MG 32.205 6,4 

MS 12.861 2,5 

MT 21.317 4,2 

PA 40.227 7,9 

PB 11.571 2,3 

PE 21.753 4,3 

PI 20.387 4 

PR 46.746 9,3 

RJ 10.800 2,1 

RN 23.566 4,7 

RO 24.633 4,9 

RR 3.521 0,7 

RS 43.943 8,7 

SC 24.367 4,8 

SE 8.167 1,6 

SP 23.254 4,6 

TO 8.944 1,8 

TOTAL 506.439 100 

Fonte: Portal da Transparência/CGU, 2011. 

 

Assim como já foi observado no caso do Turismo, no MDA, o estado dos 

ministros – Rio Grande do Sul –, ocupa a segunda colocação nos valores 

consignados de seus programas. Ressalte-se que estes valores são o somatório de 
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funções programáticas bastante importantes, tais como o PRONAF, Territórios 

Rurais e Reforma Agrária. Em alguns destes programas, o Rio Grande do Sul se 

coloca em primeiro lugar durante todo o período estudado, e mesmo havendo 

mudanças no ministério o domínio político não saiu do PT gaúcho. Portanto, a lógica 

de favorecimento foi mantida. 

Das dez primeiras unidades da federação elencadas no quadro do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, três delas estão na Região Sul do país, ou seja, todos 

os daquela região, o que denota claramente um forte viés regionalista.  

Essa é uma discussão interessante, pois corriqueiramente a imprensa e 

alguns setores da sociedade acusam determinadas agências do Governo Federal de 

favorecerem o Nordeste ou a Amazônia, fato associado ao Ministério da Integração 

Nacional e ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), respectivamente. 

No caso, aqui se verifica também que esse tratamento diferenciado pode 

ocorrer em relação às áreas mais dinâmicas do país, ou seja, se há um “Ministério 

do Nordeste” ou um “Ministério da Amazônia”, também existem “Ministérios do Sul”,  

“Ministérios do Sudeste”. Enfim, parece que estas lógicas regionais vão sempre 

permear as políticas em função de quem ocupa a titularidade do ministério e de seus 

laços com determinados segmentos da sociedade e grupos de interesse. 

Quando se fala em divisão entre situação e oposição, o MDA apresenta 

equilíbrio, ficando metade dos recursos com cada um dos blocos. No entanto, deve 

ser ressaltado que boa parte dos programas da referida agência prescinde da 

participação dos governos estaduais, operando a partir da transferência de recursos 

para municípios e entidades da sociedade civil organizada. 

Trata-se de um ministério que se caracterizou pelo forte aparelhamento 

partidário e pela presença dos grandes movimentos sociais campesinos que 

apoiaram Lula na sua trajetória política, a exemplo do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST). Alguns estados da oposição – como o Pará –, apesar de 

apresentarem percentuais expressivos, justificam este volume de recursos em face 

dos problemas agrários que ali se localizam, e contam com a forte mobilização 

destes movimentos sociais que apoiam o governo. 

A lógica observada no Turismo se repetiu no MDA, que privilegia as bases 

eleitorais dos seus titulares, favorece determinados grupos de interesse que 

negociam seu apoio às políticas do ministério e aos ocupantes de seus cargos de 

direção, e expressa o viés regionalista na distribuição dos recursos. 
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Em relação à Agenda de Compromissos, o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário atingiu pouco mais de um terço daquilo que fora registrado no documento, 

conforme se observa no Anexo 3, o que em parte se explica pelo fato de possuir um 

programa que, parcialmente, concorre com o PROMESO. 

Esse é o mesmo argumento que evidencia uma atuação forte do MDA na 

região, conforme se verifica no gráfico abaixo, a partir de uma agenda descolada do 

GT, observado no anexo 6, aderindo ao Programa Territórios da Cidadania que na 

ocasião estava sob sua coordenação. 

 

 

Gráfico 7 – Execução de ações da Agenda e Independentes - MDA 
Fonte: Elaboração própria 

 

Ressalte-se que 100% das ações realizadas de forma independente 

ocorreram no Piauí, não por acaso governado pelo PT, que também ocupava os 

cargos principais de direção na agência, enviesando claramente suas políticas 

públicas e favorecendo grupos de interesse e legendas. 

Portanto, o mesmo comportamento observado em relação às escalas 

nacionais e regionais, no MTur, vai se reproduzindo no MDA, que pactua menos do 

que faz, cumpre menos ainda aquilo que fora acordado, e, por outro lado, mostra 

uma expressiva atuação no território descolado desse compromisso integrado com 

outras agências do Governo Federal, evitando partilhar seus dividendos políticos. 

Outra agência de forte atuação territorial é o Ministério das Cidades. Os 

dados aqui apresentados referem-se ao Programa Desenvolvimento Urbano, que 
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atua em todos os municípios brasileiros e distribuiu seus recursos conforme 

demonstra o mapa seguinte. 

 

 
Figura 9 – Mapa de Localização dos Recursos do MCid, segundo as UF’s 

Apesar de haver um aparente equilíbrio observado na distribuição dos 

recursos, segundo o mapa anterior, os números abaixo sinalizaram para alguns 

traços de favorecimento por parte do Ministério das Cidades na distribuição de suas 

verbas. 
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Quadro 17 - Distribuição dos recursos do MCid, segundo as UF’s – 2005/2006 

UF Valor (em milhões de R$) Participação sobre o total (%) 

AC 1.815 0,4 

AL 17.635 4,4 

AM 100 - 

AP 346 - 

BA 21.197 5,2 

CE 26.438 6,5 

DF 5.236 1,3 

ES 1.821 0,4 

GO 22.843 5,7 

MA 17.177 4,3 

MG 23.224 5,7 

MS 25.594 6,3 

MT 20.030 5,0 

PA 6.202 1,5 

PB 11.593 2,9 

PE 19.239 4,8 

PI 29.211 7,2 

PR 25.974 6,4 

RJ 13.148 3,3 

RN 20.064 5,0 

RO 6.046 1,5 

RR 900  

RS 6.001 1,5 

SC 22.956 5,7 

SE 14.302 3,5 

SP 33.985 8,4 

TO 10.933 2,7 

TOTAL 404.010 100 

Fonte: Portal da Transparência/CGU 

 

Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que o Programa desdobra-se em duas 

linhas de atendimento – uma direcionada aos municípios de pequeno porte e outra 

às cidades médias e grandes. Apesar de interessar a este estudo apenas a primeira, 

observam-se evidências de favorecimento em ambas. 

O mapa e o quadro mostram um orçamento bastante pulverizado, operado 

exclusivamente por transferências, via convênios com os estados e municípios, o 

que vai permitir seu uso para barganhas e ganhos políticos. Quando se observam os 

dados referentes aos pequenos municípios, identifica-se essa dispersão, o que em 

um primeiro momento poderia soar como um tratamento mais equânime e 

republicano por parte do MCid.  

Isso é uma verdade apenas parcial, considerando-se que, distribuídos entre 

muitos, os valores se tornam baixos, não permitindo a execução de obras de maior 

envergadura que pudessem de fato modificar ou melhorar a infraestrutura das 

cidades contempladas. Em geral são recursos destinados a pavimentação, 
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arruamento, praças e obras do gênero, o que no jargão da política nacional se 

chama de “perfumaria”. 

Essa situação se agrava pelo fato de haver um grande número de Emendas 

parlamentares demandando esse tipo de obra, e como os Deputados “atendem” a 

um número considerável de prefeituras, é natural que seus pleitos sejam bastante 

pulverizados e desconexos, sem vincular-se a planos e ações de forma articulada. 

As obras de maior envergadura em geral ficam para os municípios de médio e 

grande porte, que as recebem muitas vezes em função da força das bancadas ou de 

quem está à frente da prefeitura.  

Isso ficou evidenciado na consulta aos dados que foram observados como 

exemplos, de norte a sul do país, desse favorecimento, tal como ocorreu com o 

município de Londrina, que recebeu todo o montante destinado para os médios e 

grandes municípios, e estava sob o governo do PT, enquanto Curitiba, cidade onde 

o PT tinha sofrido uma derrota estrondosa, governada pelo PSDB, não recebeu um 

centavo sequer. Outro bom exemplo é Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, 

que sozinha recebeu 75% dos valores da linha de grandes e médias cidades, ao 

passo que a cidade do Rio de Janeiro, governada pelo PFL (hoje DEM), não 

recebeu nenhum repasse; ou ainda o município de Dourados, no Mato Grosso do 

Sul, governado pelo PT, que recebeu duas vezes e meia o valor que a capital 

Campo Grande, governada pelo PSDB, recebera.  

Para que não fique nenhuma região de fora, vale o exemplo de Ananindeua e 

Santarém, no Pará, governadas pelo PT e seus coligados, que juntas receberam 25 

vezes mais recursos que a capital, Belém, onde o PT tinha sofrido outra grande 

derrota. Por fim, o estado do Piauí, onde a capital Teresina não recebeu nada de 

repasses e o Governo estadual, do PT, recebeu todo o valor repassado àquela 

unidade da federação. 

Quanto à participação do MCid na Agenda de Compromissos, se poderia 

dizer que foi de 100%, uma vez que as duas ações que o ministério propôs de fato 

foram executadas, transformando-se em repasses. No entanto, é exatamente o 

MCid que apresenta a maior agenda concorrente, conforme se verifica no gráfico 

abaixo e detalhada no anexo 7. 
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Gráfico 8 – Execução de ações da Agenda e Independentes - MCid 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nessa agenda, nota-se forte tendência de apoio ao único Governador do 

Partido dos Trabalhadores na Região Nordeste, Wellington Dias, e fica expressa no 

favorecimento ao estado do Piauí, que está entre as três unidades da federação que 

possuem municípios na Mesorregião do Araripe.  

Ao se examinar os dados, verifica-se que 56% dos municípios da Mesorregião 

localizados no Piauí foram objeto de ações do MCid, contra 28% dos municípios 

pernambucanos, e 32% dos cearenses, o primeiro estado governado pelo PMDB, 

mas com um titular, Jarbas Vasconcelos, que por várias vezes fez oposição ao 

presidente da República, e o segundo, pelo PSDB, com o governador Lúcio 

Alcântara. 

Como dito anteriormente, o MCid opera a partir de pequenas obras, sobretudo 

nesses municípios menores, que são característicos da Mesorregião do Araripe. 

Neles, portanto, este conjunto de ações presta um enorme serviço para os grupos 

políticos interessados em manter o conjunto de municipalidades sob seu domínio.  

O trabalho traz, a seguir, a análise dos dados referentes aos 

programas/ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e sua 

distribuição entre as unidades da federação, conforme mostrado na Figura 10 

seguinte. 
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 Figura 10 – Mapa de Localização dos Recursos do MCT, segundo as UF’s 

 

O mapa revela quão expressiva foi a participação do estado do Rio de Janeiro 

na distribuição do orçamento do MCTI. Não por acaso, trata-se do local de origem do 

Ministro Roberto Amaral, que ocupou a pasta no início do primeiro mandato do 

presidente Lula, até meados de 2005, e foi sucedido por Eduardo Campos, que 

atualmente ocupa o cargo de governador do estado de Pernambuco, ambos filiados 

ao PSB. 
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O quadro seguinte detalha essa concentração, bem como o montante dos 

recursos distribuídos entre as unidades da federação pelo Programa Inovação e 

Competitividade, vinculado ao MCTI, que possui interface com o PROMESO. 

Quadro 18 - Distribuição dos recursos do MCT, segundo as UF’s – 2005/2006. 

UF Valor (em milhões de R$) Participação sobre o total (%) 

AL 1.733 0,8 

AM 3.890 1,8 

BA 5.044 2,3 

CE 9.168 4,2 

DF 10.973 5 

ES 224 0,1 

GO 1.044 0,5 

MA 205 0,1 

MG 17.838 8,2 

MS 300 0,1 

PA 242 0,1 

PB 2.816 1,3 

PE 12.875 5,9 

PI 48 - 

PR 7.829 3,6 

RJ 79.116 36,4 

RN 12.132 5,6 

RR 14 - 

RS 17.112 7,9 

SC 8.525 3,9 

SE 1.357 0,6 

SP 24.722 11,4 

TO 426 0,2 

Total 217.633 100 

Fonte: Portal da Transparência/CGU 

 

Conforme já mencionado, observa-se uma tendência na destinação dos 

recursos para o Rio de Janeiro e, em algumas das iniciativas do MCTI, esta unidade 

da federação aparece como única beneficiária, a exemplo da ação 4147 – Fomento 

a Capacitação Tecnológica em Temas de Impacto Social, em que o estado recebeu 

sozinho mais de R$ 6 milhões, enquanto a segunda unidade da federação a receber 

mais recursos, o Distrito Federal, obteve R$ 85 mil. 

Quando a base de dados é aberta por ação, observa-se que Pernambuco 

possui uma participação crescente entre os anos de 2005 e 2006, o que se explica 

pela nomeação do ministro Eduardo Campos, um político que vem adquirindo 

expressividade nacional. Na ocasião, apesar da alteração de titular, a arquitetura 

partidária foi mantida, permanecendo o MCTI nas mãos do PSB, mudando apenas a 

base geográfica do ministro. Logo, observa-se o tratamento diferenciado dado aos 

estados dos ministros quando da distribuição dos recursos dos programas do MCTI. 
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Esse mesmo padrão se observa em relação ao partido dos dirigentes, 

sobretudo na Região Nordeste, onde, além de Pernambuco, o estado do Rio Grande 

do Norte recebeu verbas em percentuais superiores às demais unidades da 

federação, algumas delas com mais tradição na área de ciência e tecnologia. 

Ressalte-se que na ocasião o governo potiguar estava sob o comando de Wilma de 

Farias, também do PSB. O partido tinha quatro governadores no país, sendo três 

deles no Nordeste, e somente o Rio Grande do Norte e Pernambuco responderam 

com mais da metade de toda a verba para a área de ciência e tecnologia destinada 

à região. 

Ainda se observa uma forte concentração de recursos na Região Sudeste, 

liderado, é claro, pelo Rio de Janeiro, como já foi dito. Nota-se também a presença 

de grandes institutos de pesquisa e seus profissionais que muito apoiaram a 

campanha de Lula e, portanto, eram representações diretamente interessadas na 

política de ciência e tecnologia que seria proposta na nova gestão. 

Outro ponto para compreender a distribuição dos recursos diz respeito ao 

perfil do ministro. Roberto Amaral era professor universitário e sua gestão foi 

fortemente marcada pela transferência de recursos diretos para universidades e 

institutos de pesquisa; na gestão de Eduardo Campos, o padrão observado é de 

transferência para os governos estaduais e municipais, sobretudo nas suas bases 

eleitorais. Isto permite ver que, apesar da mesma filiação partidária, cada um deles 

opera de uma forma, favorecendo distintos grupos de interesse. 

Para a Agenda de Compromissos a participação do MCTI foi praticamente 

nula, uma vez que o ministério assinalou uma única ação – que seria realizada 

conjuntamente com o Ministério da Integração Nacional, conforme verifica-se no 

Anexo 3, e mesmo assim não a realizou. 

Por outro lado, o MCTI colocou de pé um conjunto de seis ações, de forma 

independente, conforme mostra o gráfico seguinte e detalhadas no anexo 8. Ou 

seja, adota uma postura similar aos demais; formaliza compromissos no papel, sem 

que necessariamente este comprometimento torne-se ação concreta. Porém, 

também não deixa de buscar visibilidade, desde que não tenha que fazê-lo dividindo 

espaço institucional, sobretudo com agências dirigidas por outras legendas, que são 

oposição ao partido que dirige o ministério nos níveis de governo subnacionais. 
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Gráfico 9 – Execução de ações da Agenda e Independentes - MCTI 
Fonte: Elaboração própria 

 

Replica-se no MCTI o mesmo padrão já observado nos demais ministérios, de 

operar segundo lógicas setoriais, partidárias e de favorecimento a grupos de 

interesse, bem como de comprometimento individual que garanta ao partido político 

hegemônico, via uso da máquina, uma maior visibilidade nos seus projetos para o 

futuro. 

Assim, não só se observa uma adesão nula à Agenda, como também se 

verifica uma atuação concorrencial, visto que, embora sabendo dessas iniciativas 

concretizadas, o ministério não as formaliza, nem tampouco as inclui no portfólio de 

ações do GT para a Mesorregião do Araripe. 

A Figura 11abaixo demonstra como se distribuem, entre as unidades da 

federação, os recursos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), seguindo a 

mesma lógica já discutida em relação aos ministérios citados anteriormente. 
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Figura 11 – Mapa de Localização dos Recursos do MTbE, segundo as UF’s 

 

 O mapa evidencia esquematicamente a expressiva participação do estado de 

São Paulo, e a tabela seguinte detalha os valores alocados a cada uma das 

unidades da federação e o seus percentuais de participação no valor total dos 
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recursos do MTE entre os anos de 2005 e 2006, segundo as duas iniciativas que se 

entrecruzam com o PROMESO, o Programa de Economia Solidária e o Programa do 

Primeiro Emprego. 

 

Quadro 19 - Distribuição dos recursos do MTbE, segundo as UF’s – 2005/2006 

UF Valor (em milhões de R$) Participação sobre o total (%) 

AC 2.177 0,8 

AL 744 - 

AM 1.631 0,6 

AP 497 - 

BA 15.467 5,4 

CE 13.747 4,8 

DF 3.555 1,2 

ES 6.783 2,4 

GO 5.113 1,8 

MA 5.493 1,9 

MG 26.582 9,2 

MS 8.551 3,0 

MT 2.595 0,9 

PA 7.315 2,5 

PB 2.461 0,9 

PE 7.651 2,7 

PI 3.155 1,2 

PR 16.546 5,7 

RJ 19.315 6,7 

RN 3.072 1,1 

RO 2.302 0,8 

RR 160 - 

RS 18.033 6,3 

SC 9.808 3,4 

SE 3.682 1,3 

SP 98.128 34,0 

TO 3.887 1,3 

TOTAL 288.450 100 

Fonte: Portal da Transparência/CGU. 

 

Apesar de São Paulo ser um estado da oposição, confirma-se a existência de 

uma lógica similar aos casos citados, em que o estado dos ministros, aqui no caso 
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Ricardo Berzoini e Luis Marinho, é de longe o mais bem aquinhoado pelos recursos 

dos programas do MTE, recebendo mais de um terço do total. 

Isso se explica não só pela origem geográfica, mas também pelo forte apoio 

recebido do movimento sindicalista, que tem em São Paulo suas mais expressivas 

lideranças e as maiores centrais de trabalhadores. Estes segmentos apoiaram 

historicamente o PT, e é claro que sempre estiveram ligados às políticas públicas 

correlatas à regulação das relações empregatícias e de qualificação dos 

trabalhadores, o que naturalmente as levaria para dentro das estruturas da agência 

federal responsável pelo tema, aparelhando-a fortemente. 

O melhor exemplo dessas relações tão estreitas evidencia-se não somente 

pelo expressivo valor destinado a São Paulo, mas, sobretudo, pelos números 

consignados à Força Sindical e à Central Única dos Trabalhadores (CUT), além do 

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 

que sozinhos receberam cerca de 80% dos recursos destinados a capacitação (Ação 

2550 – Orientação Profissional e Intermediação de Mão de Obra) naquele estado, 

segundo mostram os dados do Portal da Transparência. As três entidades 

conjuntamente receberam nos dois anos estudados e em todos os programas/ações 

do MTE cerca de 20% do total destinado a São Paulo. 

Deve-se destacar que boa parte dos programas do MTE relativos à 

capacitação do trabalhador e à economia solidária se faz através de transferência 

voluntária, via convênios para entidades não governamentais, o que facilita a sua 

operação sem intermediação dos governos estaduais, principalmente daqueles de 

oposição. 

Os números exprimem também a lógica do apoio regional, sobretudo para 

estados onde o PT não possuía tradição, como Mato Grosso do Sul, governado na 

época por Zeca do PT, que recebeu valores superiores a todos os demais estados 

da Região Centro-Oeste, alguns deles inclusive com maior população e mais 

expressividade econômica. 

A atuação do MTE na Mesorregião do Araripe é incipiente, no que se refere à 

sua participação no GT e na Agenda, onde apenas uma ação foi consignada e 

efetivamente cumprida, número igual ao de iniciativas que ocorreram 

independentemente, como mostra o anexo 9. 

Na sequência são apresentados na Figura 12, esquematicamente, os dados 

relativos aos recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor 
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Agropecuário (PRODESA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), que se entrecruza nas suas ações com o PROMESO.  

 
Figura 12 – Mapa de Localização dos Recursos do MAPA, segundo as UF’s 

 

Naquele momento, o ministério estava sob o comando de um professor 

universitário, Roberto Rodrigues, vinculado à área de ciências agrárias e com origem 
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no estado de São Paulo. O mapa, aliado aos números da tabela abaixo, permite 

fazer algumas inferências sobre a forma de operar do MAPA. A primeira delas é o 

fato de se observar uma ruptura no padrão tradicional observado até aqui, de 

favorecimento ao estado do ministro, que tinha um perfil mais técnico e origem na 

academia. 

 

Quadro 20 - Distribuição dos recursos do MAPA, segundo as UF’s – 2005/2006 

UF Valor (em milhões de R$) Participação sobre o total (%) 

AC 1.617 0,8 

AL 7.616 3,5 

AM 410 - 

AP 2.560 1,2 

BA 6.283 2,9 

CE 1.381 0,7 

DF 1.243 0,6 

ES 11.980 5,4 

GO 9.107 4,1 

MA 2.027 0,9 

MG 23.690 10,7 

MS 14.753 6,7 

MT 7.234 3,2 

PA 3.900 1,7 

PB 6.301 2,8 

PE 3.671 1,6 

PI 619 - 

PR 32.989 14,7 

RJ 1.321 0,6 

RN 3.592 1,6 

RO 4.111 1,8 

RR 10.048 4,5 

RS 24.069 10,7 

SC 9.924 4,4 

SE 2.880 1,3 

SP 15.911 7,1 

TO 14.814 6,6 

TOTAL 224.051 100 

Fonte: Portal da Transparência/CGU. 
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No caso do MAPA, verifica-se a mesma lógica de privilégios, e o primeiro 

deles está no próprio equilíbrio dessa distribuição, uma vez que boa parte dos 

programas do ministério opera por conveniamento com municipalidades, o que lhe 

dá um amplo poder de barganha. Assim, retira do “jogo” os governos estaduais, 

sobretudo os de oposição, e direciona suas iniciativas para as cidades governadas 

pelos partidos da coalizão. 

Mesmo que se observe mais equidade na distribuição dos recursos, os dados 

permitem ainda visualizar alguns caminhos de favorecimento, tais como o estado do 

Mato Grosso do Sul, que recebeu mais que o dobro de todas as demais unidades da 

federação localizadas no Centro-oeste, apesar de ser de amplo conhecimento que 

Goiás e Mato Grosso são as áreas de maior modernização no agronegócio do Brasil. 

O MS era governado na época pelo PT. 

Há outro viés que mescla a técnica com a política, observado na distribuição 

macrorregional, pois o Nordeste, com seus nove estados, recebe o mesmo valor que 

o Paraná sozinho. É verdade que a região não possui tradição no agronegócio, ao 

contrário do estado sulista, onde esta foi historicamente a marca da agricultura, mas 

não se pode deixar de reconhecer a má distribuição entre as unidades da federação. 

Considere-se, inclusive, que alguns estados do Nordeste vêm dando passos largos 

na produção agrícola em grande escala, com destaque para a porção Sul dos 

estados do Piauí e do Maranhão, além do Oeste da Bahia. 

Quanto à Região Norte, verifica-se a concentração de recursos nos estados 

que formam o arco do desmatamento – Pará, Tocantins e Rondônia –, evidenciando-

se uma lógica particularizada de política agrícola, que corriqueiramente tem sido 

acusada por outras agências do Governo Federal, como o Ministério do Meio 

Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, de promover um modelo 

ambientalmente predatório e socialmente excludente. Alguns destes conflitos 

institucionais foram inclusive divulgados pela imprensa. 

Quando se observa a distribuição entre as macrorregiões, verifica-se a 

formação de um tripé que sustenta o agronegócio e, portanto, a política agrícola do 

país: a Região Sul detém 29% dos recursos, o Sudeste 23%, e o Centro-oeste, 14%, 

totalizando 66% do que foi consignado nos programas do MAPA. Assim, seria o Sul 

a tradição da grande agricultura; o Sudeste, o financiamento e consumo do setor; e 

por fim o Centro-oeste seria a inovação e o futuro, sobretudo do agronegócio. 
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Estaria formada a tríade que sustenta e mantém as estruturas econômicas e 

políticas da grande agricultura no Brasil. 

Apesar dessa forte concentração regional, o MAPA consignou cinco ações na 

Agenda de Compromissos somente para a Mesorregião do Araripe, tendo cumprido 

apenas uma delas, conforme detalhado no Anexo 3. Por outro lado, o ministério 

programou, por fora desta pactuação, sete outras ações, elencadas no anexo 10, 

que foram formalizadas através de convênios, conforme se observa no gráfico 

abaixo. 

 

Gráfico 10 – Execução de ações da Agenda e Independentes - MAPA 
Fonte: Elaboração própria 

 

Logo, percebe-se, por parte do MAPA, um baixo comprometimento com a 

Agenda e pouco empenho no sentido de efetivar as ações assinaladas naquele 

documento. De um lado, isto evidencia resistência a ações integradas, e, por outro, 

sinaliza para uma lógica de operação independente e, por que não dizer, 

concorrencial –, considerando a previsão de outras iniciativas na área, que não 

foram incorporadas ao conjunto das ações constantes da Agenda de Compromissos. 

Embora o titular da pasta não fosse um político, o ministério estava na cota 

partidária do mais importante aliado do governo – o PMDB –, que utilizou a máquina 

para reforçar sua presença na área. As sete ações independentes aconteceram em 

oito municípios da Mesorregião, onde o PSDB é hegemônico, governando 29 das 

103 prefeituras.  

É sabido que essa forma verticalizada de operar, conectando o governo 

central aos municípios, constitui-se em uma das mais eficazes formas de cooptação 

de prefeitos e desmobilização da oposição na esfera local. 
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A análise prossegue trazendo os resultados apresentados pelo Minist+erio do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), localizando esquematicamente 

no mapa o modo como se dá a distribuição dos recursos entre as unidades da 

federação. 

 

Figura 13 – Mapa de Localização dos Recursos do MDS, segundo as UF’s 
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 O mapa anterior mostra as tendências de localização dos recursos, e o 

quadro que segue permite ver com detalhes os números relativos aos 

programas/ações do MDS, possibilitando as inferências. 

 

Quadro 21 - Distribuição dos recursos do MDS, segundo as UF’s – 2005/2006 

UF Valor (em milhões de R$) Participação sobre o total (%) 

AC 977 0,5 

AL 2.608 1,3 

AM 2.071 1,0 

AP 1.539 0,8 

BA 12.345 6,0 

CE 10.857 5,4 

DF 4.690 2,3 

ES 5.203 2,6 

GO 5.285 2,6 

MA 6.737 3,3 

MG 26.986 13,3 

MS 3.602 1,8 

MT 5.557 2,7 

PA 8.716 4,3 

PB 7.092 3,5 

PE 8.301 4,1 

PI 5.910 2,9 

PR 15.364 7,6 

RJ 9.111 4,5 

RN 5.937 2,9 

RO 1.991 0,9 

RR 1.402 0,7 

RS 12.739 6,3 

SC 12.407 6,1 

SE 2.688 1,3 

SP 19.864 9,8 

TO 2.450 1,2 

TOTAL 202.429 100 

Fonte: Portal da Transparência/CGU 

 

No caso do MDS deve ser esclarecido que foram expurgados os valores do 

Programa Bolsa Família (PBF) e dos demais Benefícios de Prestação Continuada, 



202 

que poderiam afetar os números. Assim, foram analisadas apenas as ações relativas 

à inclusão social e produtiva, que se interconectam com o PROMESO, atendendo às 

populações em situação de vulnerabilidade. 

Deve ser ressaltado que o PBF foi o programa social de maior visibilidade no 

governo do presidente Lula, e que constantemente foi mencionado como uma das 

mais importantes iniciativas na área nos últimos anos, se não a mais importante. 

Uma ação dessa natureza e expressividade naturalmente não poderia deixar de ficar 

nas mãos do partido do chefe do Executivo, que, desde então, apesar das trocas 

ministeriais, jamais deixou de possuir a titularidade do ministério. 

Aqui se observa novamente o padrão de favorecimento ao estado do ministro 

– no caso, de Minas Gerais –, que recebe recursos bem mais expressivos que todos 

os demais. E isto não está relacionado à proporcionalidade da população, pois São 

Paulo, que é o estado mais populoso da federação, fica em segundo lugar, 

recebendo apenas 70% do que se destina a Minas. 

Ainda sobre essa concentração de recursos, verifica-se que não há uma 

lógica técnica nas transferências, uma vez que os estados da Bahia e do Maranhão 

concentram os maiores contingentes de população em situação vulnerável, em 

números absolutos e proporcionais, respectivamente. 

Outra indicação dessa ausência de caráter técnico é revelada pela 

consignação de recursos para os estados do Paraná e Santa Catarina, que recebem 

valores superiores ao Ceará e à Bahia, estados reconhecidamente marcados pela 

pauperização de grandes contingentes populacionais. 

Adicionalmente, deve-se destacar que os valores aparentam uma maior 

racionalidade na distribuição dos recursos, guardando relação com as populações 

estaduais.  

No entanto, dois aspectos chamam atenção: primeiro, a proporcionalidade 

desse público-alvo varia muito, e é sabido que se concentra nas regiões Norte e 

Nordeste do país. O segundo aspecto evidente, que põe por terra uma possível 

distribuição isenta de fatores políticos, é o fato de que a maior parte das ações do 

MDS se dá pela transferência de recursos para prefeituras e ONGs. Portanto, o uso 

da máquina no sentido de fortalecer a presença do governo central nas 

municipalidades, já tão evidente em face do PBF e dos benefícios de Prestação 

Continuada, é reforçado pelas demais ações do Ministério. 
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É visível o baixo desempenho do MDS nos compromissos assumidos perante 

o GT e consignados na Agenda. Como já dito, ao se expurgar as ações de 

transferência de renda e benefícios, observou-se que nenhuma das outras iniciativas 

assinaladas concretizou-se através da formalização de convênio. 

Por outro lado, o ministério implementou na área da Mesorregião doze ações, 

detalhadas no Anexo 11, sem que as mesmas fossem incorporadas à Agenda de 

Compromissos, embora já estivessem previstas no seu orçamento, adotando uma 

postura avulsa que concorria com a ação integrada. 

 

 

Gráfico 11 – Execução de ações da Agenda e Independentes - MDS 
Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme já explicitado, o MDS coordena o mais importante programa da 

área social do Governo Federal, o PBF, de grande visibilidade e capilaridade, em 

virtude de seu desenho. No entanto, estão sob seu comando outras importantes 

ações que poderiam ser tratadas de forma integrada, no escopo da política social, 

sobretudo aquelas relacionadas à inclusão produtiva de populações vulneráveis. 

Pode ser que aí resida a explicação dessa ação insulada por parte do MDS, 

uma vez que a “grife” do ministério já está incorporada aos grandes contingentes 

populacionais que habitam as áreas mais pobres do país, em virtude da forte 

presença do seu programa de transferência de renda e de outros benefícios sociais. 

Assim, ações complementares, sob sua governança, reforçariam seu poder 

junto aos beneficiários dessas iniciativas, bem como perante as municipalidades. 
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Não por acaso, vários estudos, inclusive do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA),43 mencionam tais políticas como motores das economias locais e, 

consequentemente, fomentadoras do desenvolvimento regional. 

O tema a ser tratado na sequência são os Arranjos Produtivos Locais (APLs), 

que possuem programa específico vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o qual distribuiu seus recursos entre as 

unidades da federação conforme mostra o mapa seguinte. 

 

Figura 14 – Mapa de Localização dos Recursos do MDIC, segundo as UF’s 

 

                                                           
43

 Para mais informações, consultar o Texto para Discussão, n. 1647, intitulado Perfil da Pobreza no 

Brasil e sua Evolução no período 2004-2009, de Rafael Guerreiro, Pedro Sousa, Sergei Soares e Luis 

Felipe de Oliveira. 
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O titular dessa pasta no período do estudo era um empresário com origem no 

estado de São Paulo, o ministro Luiz Fernando Furlan. Da mesma forma que as 

demais, a tabela seguinte vai permitir uma análise mais detalhada da distribuição 

dos recursos do programa dos APLs, que se conecta com o PROMESO. 

 

Quadro 22 - Distribuição dos recursos do MDIC, segundo as UF’s – 2005/2006 

UF Valor (em milhões de R$) Participação sobre o total (%) 

AL 136 0,4 

BA 200 0,6 

CE 2.383 6,7 

DF 4.273 12,0 

ES 624 1,8 

GO 1.134 3,2 

MG 474 1,3 

MS 416 1,2 

PB 857 2,4 

PE 7.398 21,0 

PI 584 1,6 

PR 473 1,3 

RS 1.964 5,5 

SC 150 0,4 

SE 8.416 23,7 

SP 6.000 17,0 

TOTAL 35.482 100 

Fonte: Portal da Transparência/CGU 

  

Nas ações do MDIC, observa-se um padrão de distribuição menos tendencioso, mas 

nem por isso completamente isento de alguns favorecimentos. O primeiro deles 

associa-se à presença dos estados de São Paulo e Pernambuco entre os mais 

aquinhoados com recursos. Ressalte-se que o primeiro é o estado de origem do 

titular do MDIC e o segundo é a unidade da federação do então titular do MCTI, 

Eduardo Campos, que ocupava o cargo em 2006. Destaque-se que a ação é 

conduzida pelos dois ministérios. 

O Programa opera através de conveniamento, transferindo recursos para 

estados, prefeituras e organizações do terceiro setor, o que também permite seu uso 

para fortalecimento da presença do Governo Federal em alguns municípios. Sobre 
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tal aspecto chama atenção que, dos recursos destinados ao estado de Pernambuco, 

um terço foi alocado para a Prefeitura de Garanhuns, terra natal do presidente Lula. 

Quanto ao direcionamento a determinados estados e segmentos, observou-se 

que na ação voltada para pesquisa apenas duas unidades da federação – Distrito 

Federal e Pernambuco – concentraram metade dos recursos, e que estes valores 

foram consignados para movimentos sociais e associações do terceiro setor, que 

apoiaram a candidatura de Lula e seu governo, a exemplo do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), da Associação  Brasileira das 

Instituições de Pesquisa Tecnológica (ABIPTI) e de um sem-número de sindicatos. 

Analisando os números compromissados pelo MDIC, observa-se que este foi 

o único ministério a cumprir 100% daquilo que ficara sob sua responsabilidade, 

conforme se verifica no gráfico abaixo e no Anexo 3. Fato perfeitamente justificável 

dentro dos interesses da própria agência, visto que o Programa dos APLs fica sob 

sua coordenação, cabendo às ações do PROMESO um caráter secundário, mas 

nem por isso menos importante para aquilo que almeja a PNDR. 

 

 

Gráfico 12 – Execução de ações da Agenda e Independentes - MDIC 
Fonte: Elaboração própria 

 

Portanto, esse esforço do MDIC, ao garantir a plenitude na execução de suas 

ações, não se dá pela sua sensibilidade ao trabalho coordenado. Decorre muito 

mais do seu interesse em ver resultados para uma ação que leva sua chancela, 

considerando-se que no âmbito da agência existem outras importantes iniciativas 

que sequer foram levadas para a mesa de negociação do GT, como detalha o 
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anexo, nem tampouco incluídas nos compromissos do GT. Assim, o esforço para 

efetivar as ações é parte de uma agenda particular do MDIC cujo objetivo é garantir 

visibilidade de um programa sob sua coordenação. 

 A análise passa agora aos dados do Ministério da Educação, distribuídos 

geograficamente e localizados no mapa seguinte, observando-se a existência de 

algumas lógicas particulares. A principal ação do ministério que se entrecruza com o 

PROMESO é a de Implantação e Recuperação dos Centros de Educação 

Profissionalizantes, que constrói e reforma escolas técnicas. 

 
Figura 15 – Mapa de Localização dos Recursos do MEC, segundo as UF’s 



208 

A primeira grande revelação do mapa, detalhada na tabela a seguir, é que 

São Paulo recebeu 16% do valor total dos recursos consignados ao programa de 

estruturação do ensino profissionalizante, embora seja uma unidade da federação 

com capacidade de financiar tais ações. Entretanto, também é o estado de origem 

do titular da pasta – Fernando Haddad. 

 

Quadro 23 - Distribuição dos recursos do MEC, segundo as UF’s – 2005/2006 

UF Valor (em milhões de R$) Participação sobre o total (%) 

AC 2.512 1,8 

AL 5.144 3,7 

AM 569 0,4 

AP 1.124 0,8 

BA 5.301 3,9 

CE 3.890 2,8 

DF 3.010 2,2 

ES 59 - 

GO 9.794 7,1 

MA 720 0,5 

MG 9.915 7,2 

MS 2.773 2,0 

MT 8.473 6,2 

PA 5.992 4,4 

PB 4.007 2,9 

PE 4.311 3,1 

PI 1.326 1,0 

PR 15.703 11,4 

RJ 1.765 1,3 

RN 547 0,4 

RO 941 0,7 

RR 1.146 0,8 

RS 11.633 8,5 

SC 9.816 7,2 

SP 21.860 15,9 

TO 4.906 3,6 

TOTAL 137.237 100 

Fonte: Portal da Transparência/CGU 
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A forma de operar os recursos do programa é feita por conveniamento para 

entes públicos ou organizações da sociedade civil, o que permite, sobretudo na área 

de capacitação, uma maior capilaridade do Governo Federal, e fortalece sua 

presença junto aos municípios e aos grupos apoiadores da candidatura e gestão do 

presidente Lula. Constatação feita ao se abrirem os dados do Portal da 

Transparência, que possibilitam observar a presença de fundações e associações 

que notadamente possuem orientação político-partidária de esquerda, a exemplo do 

Sindicato de Metalúrgicos do Grande ABC, no qual se iniciou a vida política do 

presidente da Republica. 

Esse comportamento é constatado, também, quando se examinam os valores 

consignados para as unidades da federação que possuem governadores da 

oposição. Segundo dados do Portal da Transparência, o governo da Bahia recebeu 

quase R$ 490 mil, enquanto uma única ONG recebeu R$ 2,6 milhões; o governo de 

São Paulo recebeu R$ 1,2 milhão e uma única associação classista recebeu o 

mesmo valor; e, no estado de Minas Gerais, o governo recebeu R$ 640 mil, ao 

passo que uma obra social na cidade de Contagem teve consignado um terço do 

valor total do estado, e o equivalente a uma vez e meia aquilo que foi destinado ao 

governo estadual. 

Os privilégios a determinadas unidades da federação reforça a má 

distribuição regional dos recursos, conforme se verifica pelos valores consignados. 

Só o estado do ministro representa 90% do valor total alocado para os nove estados 

da Região Nordeste, a qual totaliza pouco mais de R$ 25 milhões, quase se 

igualando ao Centro-oeste, com R$ 24 milhões, e sendo em muito superada pela 

Região Sul, que fica com mais de R$ 37 milhões. 

Esse desequilíbrio é um fator de consolidação das desigualdades regionais, 

uma vez que a formação de mão de obra qualificada constitui-se em um importante 

fator para tornar os territórios atrativos para o setor produtivo e, portanto, para 

promover o desenvolvimento das regiões. 

Talvez essa seja uma das mais graves evidências da desconexão entre as 

políticas setoriais e a questão do desenvolvimento regional, além de denotar que a 

PNDR, ao contrário do que propõem seus textos de referência e o Decreto que a 

institucionaliza, não tem conseguido orientar as ações do Governo Federal. 

O fato de ser uma ação que resulta na implantação ou reforma de unidades 

de ensino garante uma maior visibilidade ao programa e, consequentemente, ao 
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MEC, possibilitando o uso político da iniciativa, que explicaria o seu bom 

desempenho quando avaliado o numero total de compromissos assumidos e 

aqueles que efetivamente se concretizaram, conforme demonstrado no gráfico a 

seguir e detalhado no anexo 12. 

 

 

Gráfico 13 – Execução de ações da Agenda e Independentes - MEC 
Fonte: Elaboração própria 

 

Adicionalmente, não se pode esquecer que o MEC apenas formula políticas 

públicas para o setor educacional e seu grande braço de operação é o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que viabiliza a maior parte das 

ações, através dos chamamentos públicos de projetos, que uma vez aprovados 

recebem recursos por meio de convênios. 

Assim como o MDS, o Ministério da Educação se tornou uma importante 

agência nas mãos do PT, não só em face do apelo e visibilidade que o tema possui 

na sociedade, mas, sobretudo, pela capilaridade de suas políticas, amparadas, 

inclusive, nos dispositivos constitucionais que partilham e dividem competências 

entre a União, Estados e Municípios, embora se saiba que estes últimos, na maior 

parte das vezes, dependem fortemente dos programas do Governo Federal. 

A competição aqui se expressa não exclusivamente por uma baixa adesão ao 

que foi assinalado na Agenda, mas, principalmente, pelo espaço que o tema 

educação ocupa. Cite-se, ademais, que há infinitas possibilidades de implementar 

ações de maior visibilidade, como a construção, reforma ou aparelhamento de 
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escolas de todos os níveis de ensino. Assim, possuir uma agenda que se faz 

hegemônica frente a quaisquer outras iniciativas de coordenação parece ser algo 

muito comum aos grandes ministérios, como o da Educação. 

Essa mesma forma de operar, marcada pela capilaridade e visibilidade, 

ocorre com os programas do Ministério da Saúde que possuem interface com o 

PROMESO, conforme verificado no mapa seguinte, que localiza a distribuição dos 

recursos.  

 
Figura 16 – Mapa de Localização dos Recursos do MS, segundo as UF’s 
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O mapa comprova e o quadro abaixo revela, numericamente, os mesmos 

padrões de operação com viés político-partidário e de favorecimento a determinadas 

unidades da federação, em decorrência da origem dos dirigentes do Ministério da 

Saúde. Não por acaso Pernambuco e Bahia estão entre os cinco mais bem 

aquinhoados com recursos, e são os estados de origem dos ministros Humberto 

Costa e José Saraiva Felipe. 

 

Quadro 24 - Distribuição dos recursos do MS, segundo as UF’s – 2005/2006 

UF Valor (em milhões de R$) Participação sobre o total (%) 

AC 6.535 4,2 

AL 5.769 3,7 

AM 3.624 2,3 

AP 2.816 1,8 

BA 10.153 6,5 

CE 7.943 5,1 

DF 1.080 0,7 

ES 1.745 1,1 

GO 5.522 3,6 

MA 4.322 2,8 

MG 5.941 3,8 

MS 2.023 1,3 

MT 6.233 4,0 

PA 7.754 5,0 

PB 1.534 1,0 

PE 13.539 8,7 

PI 2.870 1,9 

PR 8.583 5,5 

RJ 12.832 8,3 

RN 761 0,5 

RO 946 0,6 

RR 1.439 0,9 

RS 6.271 4,0 

SC 6.703 4,3 

SE 3.035 2,0 

SP 22.962 14,8 

TO 2.193 1,4 

TOTAL 155.128 100 

Fonte: Portal da Transparência/CGU 
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 A ação do Ministério da Saúde se operacionaliza através das transferências 

voluntárias, exclusivamente para as instâncias governamentais. São flagrantes os 

favorecimentos partidários ocorridos nos estados da oposição, como São Paulo, 

onde o governo estadual recebeu 25% do total dos recursos – valor igual ao de um 

único município, Guarulhos, que estava sob comando do PT –, e a maior parte dos 

recursos fica nas mãos de prefeituras dos partidos da coalizão. 

No entanto, esse mesmo padrão de favorecimento é constatado em relação 

às unidades da federação que possuem governos dos demais partidos da base 

aliada. No estado do Rio de Janeiro, que era dirigido por Rosinha Garotinho (PSB), 

somente o município de Nova Iguaçu, governado por Lindbergh Farias, do PT, 

concentrou 80% dos recursos totais. 

Assim como sucede no setor da educação, o Ministério da Saúde aparece 

com um percentual expressivo de ações constantes na Agenda (detalhadas no 

Anexo 3) que foram cumpridas efetivamente, outras ocorrem de forma independente, 

como se verifica no anexo 13. As razões de tal desempenho são semelhantes ao 

que ocorre com o MEC, uma vez que elas são realizadas a partir do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), importantes 

instrumentos nessa relação interfederativa. 

 

 

Gráfico 14 – Execução de ações da Agenda e Independentes - MS 
Fonte: Elaboração própria 

 

Analogamente ao que acontece com as pastas da educação e do 

desenvolvimento social, o Ministério da Saúde tem ficado sob o comando do PT, 
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com alguns momentos de alternância com o PMDB. Mas quem quer que esteja à 

frente da agência tem nas mãos uma poderosa e tentacular máquina para o 

proselitismo político, considerando-se os vultosos recursos que lhe são destinados, 

assim como a natureza dos serviços oferecidos, de primeira necessidade para a 

população. Isto vai engendrar um sistema de relações, que é histórico no setor, 

marcado pelo clientelismo, expresso no “fazer política através da política pública”, 

talvez o maior obstáculo para ações republicanas. 

Ao fim desta análise, que investigou dez ministérios e seus programas/ações 

que possuem interface com o PROMESO e, portanto, com a PNDR, constata-se que 

o discurso recorrente da atuação republicana do governo, ao operar suas políticas 

públicas, se constitui em mera retórica, sem amparo na realidade. Quando se 

esmiúça a distribuição dos recursos federais, é o contrário que se evidencia. 

Há uma lógica que favorece o partido detentor do cargo majoritário, e 

beneficia as legendas que prestam apoio e garantem a governabilidade, o que se 

expressa na distribuição dos recursos em estreita associação com as bases 

geográficas dos ministros e dos demais políticos de seu partido. 

Adicionalmente, observa-se uma lógica de irrigação de recursos em direção 

às municipalidades – se pertencentes à base governista, como forma de reforçar sua 

presença e “pagar” pelo apoio; se oposicionistas, enquanto maneira de fragilizar 

aqueles que antagonizam o governo e, assim, fortalecer as legendas que estão no 

poder.  

Da modo similar, tais ações patrocinam agrupamentos da sociedade civil que 

lhes oferecem apoio e garantem governabilidade, minimizando ou negociando 

possíveis conflitos. Isto se dá, sobretudo, com aquelas organizações que possuem 

maior mobilização e visibilidade na sociedade civil. 

Portanto, verificam-se pontos de convergência, mas também lógicas 

particularizadas que se estruturam a partir das engenharias institucionais, políticas, 

partidárias e setoriais, para distribuir recursos públicos, oriundos dos programas. 

Todavia, a retórica oficial afirma o tempo todo o contrário, conforme se verifica 

na etapa subsequente da pesquisa. Essa etapa pretende mostrar como o 

desenvolvimento regional se dilui nas políticas setoriais, que se reconhecem como 

protagonistas privilegiadas, no entanto desconhecem que o tema necessita de uma 

ação transversal e integrada. Talvez propositadamente, em função de tudo que já se 

discutiu aqui. 
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5.2 Disjunções nas políticas públicas: a oficialidade do discurso e a 

persistência do problema 

 

 Nesta parte do trabalho a proposta é mostrar como o desenvolvimento 

regional se pulveriza nas falas oficiais, através de publicações e notícias 

institucionais, sem que necessariamente haja menção sequer à política de 

desenvolvimento regional vigente no país. Isto aponta para uma contradição em que 

se reconhece a importância de uma ação matricial, e, ao mesmo tempo, não se toma 

conhecimento do principal instrumento que deveria nortear o tema, nem existe 

atuação coordenada para combater as desigualdades. Nesse sentido, deve ser 

destacado o trecho de uma publicação do MDS, que apresenta os resultados do 

Programa Bolsa Família:  

os contenciosos, as disputas e a falta de cooperação refletem as assimetrias 

existentes entre os entes federados, decorrem da heterogeneidade dos 

municípios, das desigualdades regionais e sociais que caracterizam estrutural e 

historicamente a sociedade brasileira – sendo agravados por uma cultura 

federalista centralizadora eivada de distorções e resíduos dos pactos federativos 

pretéritos (...) Diante de um cenário tão desigual e diverso, o governo processou 

uma estratégia (grifo nosso) considerando o conjunto de entes federados como 

parceiros estratégicos para o desenvolvimento do país (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2007, p. 6). 

 

Assim o documento, apesar de reconhecer que existe competição, só a 

relaciona aos níveis subnacionais, evidenciando também que há tipos de 

favorecimento de acordo com os agrupamentos de poder e de segmentos da 

sociedade. Apresenta, então, uma “nova forma”, mais republicana, segundo o 

próprio documento, de operacionalizar as políticas públicas. 

Não era de se esperar que um documento de publicidade oficial 

reconhecesse alguma disfunção que pudesse servir de crítica ao governo, sobretudo 

à falta de coordenação e integração intersetorial. No entanto, o que se viu até agora 

pelos dados apresentados sobre a distribuição de verbas oficiais, via convênios, foi 

uma inegável propensão a se favorecerem partidos políticos, dirigentes, estados e 

grupos de interesse. 

A contradição em números já foi mostrada anteriormente, e do ponto de vista 

do discurso se evidencia no fragmento abaixo, retirado do mesmo documento: 
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O Programa Bolsa Família e os benefícios considerados assistenciais, por não 

exigirem contribuição de seus beneficiários, como o Benefício de Prestação 

Continuada – BPC, injetaram recursos significativos nos municípios. Reforçaram 

suas economias, com mais dinheiro em circulação, incrementaram o comércio, 

ampliaram o número de consumidores e estimularam a abertura de novos 

empreendimentos, com o consequente aumento dos postos de trabalho. Além 

disso, incentivaram o desenvolvimento regional e promoveram a redução da 

desigualdade e o aumento dos tributos arrecadados (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2007, p. 9). 

 

O documento prossegue fazendo menção a um conjunto de políticas, tais 

como a Lei de Consórcios Públicos, o Marco Regulatório do Saneamento Ambiental 

e o Fundo Nacional de Interesse Social, sem sequer mencionar a PNDR. Ressalte-

se que as ações mencionadas são todas de iniciativa de ministérios que tiveram – 

assim como o MDS –, o PT à sua frente. 

Na esfera da política urbana observa-se a mesma tendência de se apresentar 

um discurso na teoria, e a prática da operacionalização dos seus programas seguir 

lógicas pouco republicanas. Observe-se o fragmento de texto retirado do Módulo 

Básico que trata do Programa Nacional de Capacitação das Cidades: “a formulação 

e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano busca a 

articulação das políticas setoriais (...) e a abordagem de temas transversais como 

(...) desenvolvimento regional” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009, p. 54). Continua 

sendo identificado um forte apelo ao trabalho integrado, sobretudo de políticas com 

base territorial, mas aqui apenas mencionado como um tema próximo. 

Quando analisados os documentos que trazem resultados sobre o conjunto 

de programas de desenvolvimento urbano, não há nenhum tipo de menção explícita 

ou sequer subliminar à PNDR, mesmo em trechos onde caberia algum tipo de 

alusão. É o que se observa no excerto a seguir: 

As iniciativas inseridas no PAC para o saneamento básico no Ministério das 

Cidades beneficiam municípios com população superior a 50 mil habitantes, 

integrantes de Regiões Metropolitanas e de Regiões Integradas de 

Desenvolvimento Econômico (RIDE’s), em todas as modalidades (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2009, p. 25). 

 

As mencionadas RIDE’s são recortes prioritários da PNDR, como pode se 

verificar no seu Decreto, encontrado no Anexo 1 do presente estudo. Portanto, 
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poderia caber ao menos algum tipo de explicação, inclusive porque RIDE’s não são 

Regiões Metropolitanas, no modelo tradicional. 

A mesma tendência se observa em relação ao MEC, que publica um conjunto 

de notícias relacionando suas iniciativas ao desenvolvimento regional, sem sequer 

mencionar outros programas igualmente importantes, nem tampouco a PNDR, 

conforme mostram os recortes dos textos seguintes, retirados do sítio eletrônico 

oficial do ministério: 

Até o final deste ano [2005], nove empresas estatais de grande porte estarão 

investindo recursos nas universidades públicas federais para promover a produção 

cientifica e tecnológica, o desenvolvimento regional (...) A convergência de 

objetivos será feita por meio do Programa Interface, lançado na segunda reunião 

do Fórum das Estatais pela Educação (Assessoria de Comunicação Social do 

MEC, quinta-feira, 31 de março de 2005). 

 

Verifica-se, portanto, que mesmo sem a PNDR institucionalizada, na ocasião 

já existiam programas de desenvolvimento regional, a exemplo do PROMESO, que 

sequer é mencionado, assim como outros programas importantes do Governo 

Federal que são geridos por outras agências. O detalhamento da notícia apenas 

mostra a participação do MEC e das empresas estatais, em uma relação bilateral, 

apesar de se saber que ao menos o MCTI deveria ter tomado parte em tal ação, o 

que não ocorreu. 

O próximo fragmento mostra o quanto a relação entre as agências federais é 

verticalizada e denota sua baixíssima capacidade de promover a horizontalidade 

quando trata dos seus temas específicos: 

A primeira etapa do projeto-piloto sobre educação e desenvolvimento regional, 

realizado pelo Ministério da Educação, foi encerrada nesta sexta-feira, 1
o
, em Boa 

Viagem (CE). (...) No Ceará, a equipe do ministério visitou, também, os municípios 

de Fortaleza, Barbalha e Meruoca, atingindo 166 dos 184 municípios convidados. 

(...) No total, 523 participantes do Ceará, entre prefeitos (39), secretários 

municipais de educação (133) e funcionários das secretarias de educação (351) 

conheceram a estrutura e a forma de financiamento de programas de educação 

básica do MEC. (...) Técnicos das secretarias de Educação Básica (SEB), de 

Educação Especial (Seesp), de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (Secad) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE/MEC), apresentaram a política, os programas e as ações do ministério, 

voltados para a educação básica (Assessoria de Comunicação Social do MEC, 

segunda-feira, 4 de julho de 2005). 
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 Observa-se que o tema “desenvolvimento regional” para as agências 

governamentais setoriais cabe em tudo, e portanto pode ser abordado a partir de 

suas visões, o que não é de todo um erro. O equívoco está em não perceber que, se 

o tema está em tudo, deveria ser tratado por todos também. Ao se isolar no debate, 

cada uma das agências passa a operar uma visão particularizada e uma lógica 

própria, o que vai dificultar sobremaneira uma ação coordenada que tenha os 

mesmo pressupostos, o que é extremamente necessário para combater as 

desigualdades. A notícia permite verificar que a temática aí foi tratada de forma 

verticalizada, e quase como uma propagada institucional do MEC, o que não é 

diferente na maior parte das agências do Governo Federal, mesmo quando o tema é 

transversal. 

 Há outro trecho de notícia que é bastante esclarecedor sobre a natureza 

dessas ações integradas e o tratamento diferenciado que elas têm no âmbito do 

Governo Federal: 

Foi lançado nesta segunda-feira, 25 [de fevereiro], o Programa Territórios da 

Cidadania, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria 

com outras 15 pastas, entre elas a da Educação. O programa pretende superar a 

pobreza no meio rural, por meio do desenvolvimento regional, da melhoria da 

qualidade de vida e da garantia de direitos e cidadania. (...) O programa será 

desenvolvido em conjunto com as três esferas de governo e a comunidade. Será 

instalado um colegiado territorial em cada localidade, para a elaboração de um 

plano de desenvolvimento local e de uma agenda de ações. Cada proposta 

apresentada será analisada por técnicos das respectivas pastas (grifo nosso) 

(Assessoria de Comunicação Social do MEC, terça-feira, 26 de fevereiro de 2008). 

 

 O Programa Territórios da Cidadania foi considerando um dos maiores 

concorrentes do PROMESO na esfera federal. O trecho acima é esclarecedor das 

razões que levavam a esta competição.  

Em primeiro lugar, tratava-se de um programa intersetorial, como se pode 

verificar pela amplitude de agências federais envolvidas – quinze ministérios, contra 

dezenove da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento 

Regional, embora o grau de comprometimento das agências setoriais fosse muito 

maior com o Territórios da Cidadania; em segundo lugar, a agência que coordenava 

o Programa era o MDA, dirigido pelo PT desde o primeiro mandato do presidente 

Lula, domínio que prossegue até o momento; em terceiro lugar, houve o 
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envolvimento de estados, municípios e sociedade civil, o que garantiu maior 

amplitude e flexibilidade nas formas de operacionalizar as ações do Programa, ao 

contrário da PNDR, que não incorporou os estados, importantes instâncias 

subnacionais para políticas de desenvolvimento regional; em quarto lugar, a forte 

presença de movimentos sociais, ligados sobretudo à questão agrária, mas de 

grande visibilidade no meio dessas organizações da sociedade civil, o que lhe 

garantiu legitimidade e canais de pressão e negociação com os agentes 

governamentais; em quinto lugar, funcionamento via fóruns e processo de 

planejamento participativo e flexível, mas formalizado através dos Planos de 

Desenvolvimento Territorial e Regional Sustentável (PTDRS), inclusive com 

alocação de recursos específicos na forma de ação, o que não ocorreu com o 

PROMESO; por fim, em sexto lugar, o próprio discurso do protagonismo que o 

Programa possuía para o desenvolvimento regional lhe conferiu uma posição 

privilegiada na estrutura do PPA e do Governo Federal, fazendo com que outros 

arranjos horizontais que tratassem da temática fossem esvaziadas, a exemplo do 

que ocorreu com a Câmara. 

Similarmente às demais agências federais, o Ministério da Saúde reconhece a 

falta de dialogo entre as instâncias subnacionais, bem como com as demais políticas 

setoriais. Este reconhecimento já se constitui em um avanço, conforme se verifica no 

trecho abaixo: 

Entre as grandes lacunas para que a saúde se constitua num dos pilares da 

estratégia nacional de desenvolvimento, cabe destacar os seguintes: a) a reduzida 

articulação da saúde com as demais políticas públicas, caracterizando um 

insulamento das ações governamentais frente às necessidades de qualidade de 

vida da população, que depende da convergência de um amplo conjunto de 

políticas (...) c) a oferta de bens e serviços permanece fortemente desigual na sua 

distribuição territorial, reproduzindo a desigualdade pessoal e regional que 

caracteriza o desenvolvimento brasileiro (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p 6). 

 

Ainda que se reconheça o problema, isso não é o bastante, pois, na teoria, o 

que se observou na maior parte dos documentos analisados é essa mea culpa, 

como uma forma de justificar uma falha cuja culpabilidade não se sabe a quem 

atribuir. Tampouco é possível identificar em que momento isto desponta, diluindo, 

assim, toda a questão no discurso vago da falta de coordenação e da busca 

incessante por instrumentos que contribuam para reverter tal situação. 
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O esvaziamento do discurso fica evidente quando feita uma leitura de outros 

documentos do ministério que trazem propostas de políticas. É o que se verifica no 

trecho abaixo, o qual confere posição de destaque ao que está nas mãos do partido 

do presidente: 

O Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil Nordeste-Amazônia Legal faz parte 

do Compromisso para Acelerar a Redução das Desigualdades na Região 

Nordeste e Amazônia Legal (...) [Este] Compromisso visa construir uma estratégia 

com Governadores do Nordeste e Amazônia Legal para acelerar o enfrentamento 

dos seguintes desafios: a) Redução do Analfabetismo; b) Redução da Mortalidade 

Infantil; c) Erradicação do Sub-registro civil; e d) Fortalecimento da Agricultura 

Familiar. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, P. 20) 

 

 Aqui novamente se expressa o desconhecimento da PNDR, que poderia ao 

menos ter sido mencionada como o instrumento norteador da redução das 

desigualdades regionais. Também se passa ao largo de outras tantas iniciativas 

importantes do Governo Federal para erradicar os problemas mencionados, a 

exemplo dos programas de saneamento urbano, sob responsabilidade do Ministério 

das Cidades e do Ministério da Integração Nacional. As quatro ações mencionadas 

se vinculam a agências federais que estiveram nas mãos do PT: a Educação, com 

Cristovão Buarque, que mais tarde veio a se filiar ao PDT, e foi sucedido por Tarso 

Genro, do PT gaúcho; o próprio Ministério da Saúde, que tinha como seu titular 

Humberto Costa, do PT pernambucano, com sucessores do PMDB, mas que voltou 

para a cota do PT, em meio a muitas desavenças e disputas entre os partidos da 

base aliada; o MDS, que é o responsável pelas ações de inclusão cidadã, também 

mantido nos domínios do PT, desde o primeiro governo Lula, estendendo-se à 

gestão de Dilma Rousseff; e o MDA, sobre o qual também já se comentou 

exaustivamente, que possui uma forte presença petista ao longo de sua existência. 

 Discurso similar se encontra na Política Nacional de Turismo, que detalha 

seus programas, objetivos, estratégias, ações e formas de financiamento. Quando 

se observa o texto oficial que a apresenta, salta aos olhos o trecho abaixo, que 

destaca da atividade como tributária de um dos vetores de governo: 

O turismo no Brasil contemplará as diversidades regionais (...) proporcionando a 

expansão do mercado interno e a inserção efetiva do país no cenário turístico 

internacional. A geração do emprego, ocupação e renda, a redução das 

desigualdades sociais e regionais (...) sinalizam o horizonte a ser alcançado pelas 
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ações estratégicas indicadas (grifo nosso) (MINISTERIO DO TURISMO, 2003, p. 

13). 

  
Assim como em outras áreas sobre as quais já se discutiu, observa-se a 

associação do desenvolvimento regional à atividade da política setorial, o que não 

seria problema se houvesse algum tipo de entendimento sobre a existência de uma 

política pública voltada para o tema, o que não ocorre, e que o turismo se visse 

como tributário dessa iniciativa nas áreas onde as desigualdades regionais 

demandam uma ação integrada entre diversas agências governamentais. Isto não é 

um problema somente em relação ao desenvolvimento regional, conforme se 

percebe a partir da leitura do trecho abaixo: 

as várias interfaces para o desenvolvimento do turismo necessitam de uma 

permanente articulação entre os diversos setores públicos e privados, no sentido 

de agilizar soluções, eliminar entraves burocráticos, compartilhar decisões e 

facilitar a participação de todos os envolvidos no processo de crescimento do setor 

(...) cabe ao MTur estabelecer as diversas interfaces com os distintos ministérios e 

órgãos governamentais das quais o turismo depende, direta ou indiretamente 

(MINISTERIO DO TURISMO, 2003, p. 21). 

  

É sabido que a atividade turística, assim como o desenvolvimento regional, 

necessita de uma miríade de outras políticas para se realizar, a exemplo do setor de 

transportes, do trabalho e emprego, das relações exteriores, da justiça, do 

desenvolvimento urbano, entre outras, que sequer são citadas no documento oficial 

que apresenta a Política de Turismo, reforçando-se o caráter residual das demais 

ações do Governo Federal. 

O mesmo descompasso entre documentos oficiais e publicidade institucional 

se observa em relação ao principal programa do Ministério das Minas e Energia, que 

se entrecruza com o PROMESO, conforme se verifica no texto de apresentação: 

O [Programa] Luz para Todos passou, então, a integrar a estratégia do Governo 

Federal de combate à pobreza e à fome. Um dos principais objetivos do Programa 

é que a eletricidade seja um vetor de desenvolvimento econômico e social das 

comunidades atendidas, estimulando a integração dos programas sociais do 

governo para facilitar o acesso a serviços de saúde, educação, abastecimento de 

água e saneamento. Além do conforto e da geração de renda, a energia elétrica 

significa, para os beneficiados, o resgate da cidadania (MINISTERIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2008, p. 16). 
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O Programa dá um passo adiante, rompendo com o entendimento cristalizado 

nas políticas públicas de que energia seria somente uma atividade estruturante e 

não social. E mais, ao entender que a energia é fator de desenvolvimento 

econômico e social, para áreas mais pobres, se integrado a outras iniciativas do 

governo.  

No texto que apresenta o Luz para Todos, há menção ao Plano de Ações 

Integradas, o qual detalha esta forma de operar o Programa através da coordenação 

com outras iniciativas do Governo Federal, como se pode depreender do excerto: 

O Ministério de Minas e Energia, então, estruturou o Plano de Ações Integradas do 

Programa Luz para Todos, para potencializar o uso da energia elétrica, prover 

meios e viabilizar recursos à concretização de projetos produtivos em algumas 

comunidades atendidas pelo Programa. A concepção das Ações Integradas é 

fundamentada na articulação de políticas públicas e de programas 

governamentais, por meio da construção de parcerias institucionais, 

estabelecendo-se uma relação direta com ações de promoção e apoio ao 

desenvolvimento local (MINISTERIO D MINAS E ENERGIA, 2008, p. 50). 

 

Trata-se de mais um documento que formaliza a integração entre diversos 

programas e agências, a exemplo de outros tantos já mencionados, mas que na 

realidade não os apresenta, fazendo-o apenas de forma superficial e genérica. 

Esse é outro aspecto que se distingue nas ações governamentais: apesar da 

constante menção a intersetorialidade, coordenação, transversalidade e integração, 

os documentos oficiais quase sempre se limitam a apresentar os programas 

isoladamente, fazendo propaganda das instituições e dos seus dirigentes, sem 

sequer discutir de uma forma mais qualificada em que ponto estas ações se 

integram e quais as razões desta aproximação. A própria preparação dessas peças 

publicitárias é feita isoladamente, de modo que as iniciativas ficam excessivamente 

setoriais e os mecanismos de diálogo entre instituições tornam-se apenas uma 

formalidade, um modismo. 

Outra área que opera da mesma maneira é a de Ciência e Tecnologia, que dá 

passos importantes no sentido de compreender-se como um poderoso agente de 

desenvolvimento regional, como destaca o trecho do documento de governo que 

apresenta as ações de uma das Secretarias do MCTI: “A SECIS [Secretaria de 

Ciência e Tecnologia para Inclusão Social] promove o desenvolvimento regional e 

local por meio de inovações que aumentem a competitividade e gerem renda para os 
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participantes dos APLs” (MINISTERIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 

2010, p. 10). 

Todavia, consultando-se o documento na íntegra, não é possível identificar 

nenhuma citação a quaisquer outras ações do Governo Federal, na área de 

desenvolvimento regional, que viesse a evidenciar uma articulação mais qualificada, 

nem mesmo a dos APLs, que está sob a direção do MDIC e é mencionada no texto. 

Assim como outras ações setoriais relacionadas ao setor produtivo, os 

programas que tratam da agricultura também trazem nos seus documentos oficiais o 

caráter de transversalidade e de uma ação matricial entre diversas agências e 

políticas públicas, conforme demonstra o recorte a seguir: 

Pensar em política agrícola requer o entendimento de que o desenvolvimento da 

agropecuária pode conduzir à integração de vários setores e reduzir 

desigualdades, contribuindo para a prosperidade do País. Essa é a orientação do 

MAPA e que a SPA [Secretaria de Política Agrícola] coloca em prática na 

formulação e na implementação de políticas públicas para o setor agropecuário 

(MINISTERIO DA AGRICULTURA, 2005, p. 47). 

 

 É recorrente o discurso integrador, já comentado em relação às demais 

políticas, como também o desconhecimento dos pontos de aproximação entre elas, 

ficando sempre menções vagas, sem que se aponte onde ocorrem estes 

entrelaçamentos. No caso especifico da sua relação com a PNDR, salta aos olhos a 

omissão, quando o documento que trata da política agrícola enumera alguns 

instrumentos de financiamento e menciona os Fundos Constitucionais, que se 

vinculam à política regional. 

 Ao finalizar essa parte da análise, poderia ser dito que todo o debate anterior 

se resumiria a um texto-padrão que se escreveria preenchendo as lacunas. O texto 

seria o seguinte: “A política [lacuna] pauta-se pela intersetorialidade, coordenação, 

integração e ação articulada, entre o Ministério [lacuna] e as ações que lhe são 

conexas, tais como [lacunas] com o objetivo de promover o desenvolvimento social e 

econômico, respeitando as particularidades de cada um dos atores e a diversidade 

do país”. 

Essa crítica, em parte jocosa, é feita em função da abordagem esvaziada de 

conteúdo prático, presente nos documentos oficiais, que remetem à integração de 

ações que, em tese, deveriam ocorrer de forma coordenada.  
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Contudo, na prática elas não se conectam, conforme se percebe pelo 

desconhecimento expresso nos mesmos documentos oficiais, quando se trata de 

mencionar as políticas públicas do “outro”, ou mesmo de encontrar os pontos de 

convergência das ações. 

No conteúdo dos documentos oficiais se identifica tal contradição, mas nunca 

se pontua isso, de fato, como um problema a ser enfrentado que afeta fortemente os 

resultados das políticas públicas. Por sua vez, como as agências federais 

responsáveis por ações finalísticas não podem se fiscalizar, a tarefa fica para os 

órgãos de controle, como o TCU e a CGU. Estes corriqueiramente têm apontado a 

falta de integração entre ações do governo como um fator prejudicial a cada um dos 

ministérios e suas políticas, mas sobretudo ao desempenho do governo como um 

todo. 

A seguir citam-se trechos de documentos oficiais do TCU, que avaliaram 

diversos programas do governo. Ressalte-se que nem todos eles se entrecruzam 

com a PNDR nem tampouco com o PROMESO, mesmo porque a fiscalização não 

se estende de forma sistematizada a todos os programas governamentais. Assim, o 

quadro tem basicamente a função de sinalizar para a percepção do problema 

generalizado da falta de coordenação e integração de políticas e indicar como esta 

questão tem afetado diferentes setores do Governo Federal. 

Quadro 25 – A ausência de coordenação na perspectiva dos órgãos de controle 

Acórdão Programa Avaliado Recomendação 

 

 

 

 

2.781/2011 

 

 

 

 

Bolsa Família 

Diante do exposto e visando contribuir para a 

melhoria do desempenho do Programa Bolsa-

Família [...] com as seguintes propostas: d) se 

articule com o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde - PACS e o Programa 

Saúde da Família - PSF, visando promover o 

cumprimento e acompanhamento das 

condicionalidades do Bolsa-Família [...] 

 

 

3.008/2009 

 

 

Sentinela 

Constatou-se que existe dificuldade de 

articulação do trabalho entre os diversos órgãos 

de atendimento e proteção das vítimas, inclusive 

com o desconhecimento pela rede de serviços 

municipais do fluxo de encaminhamento dos 

usuários para as diversas áreas afetas ao 

Programa [...] 

 

 

1.386/2006 

 

 

Governo Eletrônico 

[Ressalta] a ausência de instância formal de 

contato com o Programa, no âmbito de cada 

entidade; o desinteresse dos órgãos por 

determinados temas que não atendem seus 

interesses e necessidades mais imediatas […]. 
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Acórdão Programa Avaliado Recomendação 

 

394/2004 

 

PRODETUR 

Recomendar ao BNB que adote providências 

para integrar as ações do Prodetur/NE-II com 

outros programas e ações do Governo Federal 

[…] 

 

 

2.468/2009 

 

 

Desenvolvimento Produtivo 

[...] diante da inexistência de uma estratégia 

conjunta do governo federal, a atuação de cada 

órgão de promoção é definida internamente, com 

base em diretrizes, informações e dados próprios, 

que levam, por exemplo, à identificação de 

públicos-alvo e de setores prioritários distintos 

uns dos outros. 

 

 

 

117/2011 

 

 

 

Saneamento 

Entende-se pertinente recomendar à Funasa e à 

Sedu que desenvolvam, em articulação com os 

demais órgãos federais executores de ações de 

saneamento, sistema informatizado integrado que 

contemple informações de saneamento em bases 

municipais e de acesso possível a órgãos 

públicos interessados e a entidades de pesquisa. 

 

 

 

182/2011 

 

 

 

Assistência Farmacêutica  

Agrava ainda mais o problema a desarticulação 

entre os órgãos do Ministério da Saúde no que se 

refere ao monitoramento e avaliação. A falta de 

uma política que direcione as ações, defina 

diretrizes, estabeleça instrumentos e formas de 

cooperação entre as unidades resulta na 

fragmentação das ações, sendo observadas 

sobreposições em algumas areas […] 

 

 

1.034/2008 

 

 

Hidroviário 

[...] recomenda-se ao MT e ao DNIT que, em 

conjunto com o MMA, com a ANA e a ANTAQ 

implementem medidas assecuratórias da ação 

coordenada dos setores hidroviário e ambiental  

[…] 

 

 

 

 

 

357/2011 

 

 

 

 

 

Esporte de Alto Rendimento 

Ficou demonstrado que não há definição de 

responsabilidades no sistema esportivo no que 

tange ao processo de formação de atletas. Tal 

situação já fora constatada [em considrações 

sobre] a ausência de políticas governamentais 

integradas nas três esferas do poder público 

federal, estadual e municipal, [...] indefinição das 

atribuições e responsabilidades dos agentes 

responsáveis pelo desenvolvimento da base 

esportiva nacional [...] 

 

 

 

 

2.868/2008 

 

 

 

 

 

Alterações Climáticas 

Recomendar ao Ministério do Meio ambiente – 

MMA, ao Ministério das Cidades e à Fundação 

Nacional de Saúde, com fulcro no art. 250, inciso 

III, do RI/TCU, que institucionalizem mecanismos 

que efetivem o trabalho de forma integrada na 

gestão da Ação, em especial para a seleção dos 

municípios que receberão recursos a fim de que 

sejam oferecidos capacitação e apoio técnico 

antes da celebração e durante a vigência dos 

convênios; 
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Acórdão Programa Avaliado Recomendação 

 

 

 

1.781/2011 

 

 

 

Prevenção a Desastres 

Uma das evidências da baixa institucionalização 

é a falta de articulação dos órgãos responsáveis 

por ações de prevenção e de resposta aos 

desastres. Ficou evidente a necessidade de que 

órgãos que executem programas afins à defesa 

civil passem a interagir na busca de soluções 

para problemas comuns. 

 

 

 

1.734/2006 

 

 

 

Fiscalização de Terras 

Indígenas  

A fiscalização de terras indígenas tem sido 

responsabilidade conjunta de diversas 

instituições, notadamente a Funai, o Ibama e o 

Departamento de Polícia Federal. Verificou-se 

que às limitações institucionais e operacionais da 

Funai agregam-se deficiências também 

operacionais das institucionais parceiras, 

somadas à pouca institucionalização da 

execução de tarefas conjuntas. 

Fonte: Tribunal de Contas da União, 2011 

 

Chamam atenção diversos pontos destacados nos Acórdãos. O primeiro é 

que essa falta de coordenação não só afeta os resultados das políticas públicas, 

mas sobretudo diminui consideravelmente os efeitos positivos que estas iniciativas 

produzem junto aos seus públicos-alvo. 

A ausência de mecanismos efetivos de coordenação também impõe 

duplicidade de gastos, má alocação dos recursos humanos e dispêndio 

desnecessário de capacidades técnicas. Como resultado, a população percebe 

estas políticas, de forma geral, como caracterizadas por amadorismo, propensas à 

corrupção, tecnicamente incapazes e politicamente incompetentes. Por outro lado, 

esta falta de uma estratégia de coordenação pode levar ao surgimento de algumas 

deficiências que nenhum órgão é capaz de superar isoladamente. 

O quadro atesta ainda o desconhecimento, entre políticas/programas/ações, 

que deveriam, em tese, se articular e, portanto, compartilhar seus desenhos desde a 

formulação, passando por todas as demais fases do ciclo das políticas públicas, o 

que não ocorre na esfera federal. 

O aspecto anterior vai se refletir nos níveis de governo subnacionais, que 

passam a funcionar como um espelho em relação ao âmbito federal, operando 

segundo lógicas setoriais, apesar do discurso da transversalidade. Percebe-se que a 

institucionalização da intersetorialidade ainda é um ideário, manifesto nos 

documentos oficiais e legislações, mas pouco efetivado na prática, ao menos no 

âmbito do governo federal. 
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No âmbito da legislação, os relatórios de fiscalização assinalam a importância 

de compatibilizar as políticas públicas, de forma que a integração surja desde a 

origem e não somente como um dispositivo “para promover reuniões”. 

Parte dessa falta de coordenação pode decorrer das diferentes estruturas 

existentes no Governo Federal e de sua robustez técnica institucional, o que dificulta 

sobremaneira a participação efetiva e qualificada de alguns órgãos, principalmente 

aqueles mais fragilizados. 

Outro fator que sobressai é o desinteresse gerado pelas culturas 

organizacionais, que afetam fortemente o corpo técnico das instituições. Tal situação 

é agravada pela lógica de feudalização partidária que predomina nas agências 

governamentais da esfera federal, acentuando o sentimento de descompromisso em 

relação às ações que não trazem dividendos para a burocracia, para os grupos de 

interesse e para os altos escalões das respectivas instituições. 

 O próprio desenho das políticas públicas, quando elas tratam da atuação 

coordenada, não atribui responsabilidades compartilhadas entre as agências 

governamentais, e as que o fazem rlimitam esse funcionamento à proposições de 

algumas instâncias colegiadas, com pouquíssimo espaço para deliberação, que 

ainda permanece nas mãos dos dirigentes das agências 

Mais um aspecto que salta aos olhos nos documentos do TCU são os critérios 

conflitantes entre programas/ações, o que em algum momento vai causar atritos 

entre agências governamentais e, por conseguinte, evidenciar que a política foi feita 

a partir de um entendimento unívoco sobre um problema que deveria ter sido tratado 

de forma transversal. 

Essa tendência se repete nas ações de capacitação, que se constituem em 

tentativas de aproximação entre diferentes agências governamentais, publicizando o 

desenho de suas políticas. Estes eventos, na maior parte das vezes, funcionam 

como propagandas institucionais, com pouco espaço para debates e, portanto, a 

intersetorialidade se daria passivamente. 

Há também a dificuldade de os técnicos compreenderem que a integração 

entre políticas públicas parte do entendimento da complexidade do problema a ser 

enfrentado, permitindo-se, assim, que as ações ocorram a partir dessa multiplicidade 

de abordagens possíveis na busca por soluções. 

Portanto, constata-se e confirma-se mais uma vez que a falta de coordenação 

é um traço presente nas políticas públicas brasileiras, embora o discurso oficial 



228 

teime em dizer o contrário. Talvez isto impeça o enfrentamento de uma questão que 

foi fundamental neste estudo: se há dispositivos legais, discurso oficial e vontade, 

qual a razão da permanência da falta de integração entre as políticas públicas? 

Não seria isso uma forma de obscurecer um debate mais amplo, enraizado no 

modelo político vigente, o qual, para garantir a governabilidade, leva ao poder um 

amplo agrupamento de legendas partidárias com orientações políticas bastante 

heterogêneas? 

Essas agremiações se comprometem com setores específicos, que lhes 

oferecem apoio, impossibilitando, assim, uma ação republicana no que concerne às 

políticas públicas. Isto vai acentuar um caráter predatório na corrida por recursos, 

visibilidade e prestígio, com a finalidade última de certos indivíduos e partidos 

políticos se garantirem no poder. 

Sinteticamente, a tese aqui defendida poderia ser resumida num postulado 

que evidenciaria uma relação inversa entre a cooperação e a competição. Ou seja, 

quanto menos adesão a agendas integradas, maior a possibilidade do 

estabelecimento de práticas predatórias de competição entre as agências 

governamentais. 

Em políticas públicas extremamente especializadas, essa competição tende a 

ser baixa ou mesmo nula. No entanto, esse comportamento tem sido recorrente no 

Brasil em políticas marcadas pela intersetorialidade, sobretudo pela relação que o 

Estado, ou quem ocupa seus cargos de direção, estabelece com os grupos de 

interesse que o apoiam. 

Essas evidências poderiam ser mostradas, complementarmente, no gráfico 

seguinte, que expressa um modelo esquemático. No modelo, a barra azul seria o 

compromisso formal, a barra vermelha seria o compromisso efetivo, e a barra verde 

resultaria de agendas particularizadas e que, uma vez partícipes de políticas 

intersetoriais, expressariam a competição por recursos, capacidades, visibilidade, 

prestígio e poder. 

Tudo isso vai revelar uma baixa mobilização, das agências governamentais 

às instâncias de coordenação, e sinalizar para uma probabilidade de haver 

competição entre políticas públicas, sobretudo se o sistema de governo for 

caracterizado pela presença de múltiplos partidos com orientações ideológicas 

heterogêneas. 

 



229 

 

Gráfico 15 – Dimensões da Cooperação e Competição a partir do comprometimento 
Fonte: Elaboração própria, 2012. 

  

Embora a Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento 

Regional tenha a participação de 24 Ministérios, e o Grupo de Trabalho possua 

dezenove dessas instituições, o presente estudo se deteve em programas de dez 

agências do Governo Federal, que possuem interface com o PROMESO e 

consignaram os maiores volumes de recursos e a maior quantidade de ações para a 

Mesorregião da Chapada do Araripe, formalizados na Agenda de Compromissos. 

 São esses dez ministérios que o gráfico anterior apresenta para evidenciar o 

caráter de competição entre políticas públicas. Em cada barra são observadas três 

cores: a azul expressa o número de ações compromissadas, na Agenda, por cada 

uma das agências; o vermelho colore o número de ações que estavam consignadas 

na Agenda e que foram efetivamente realizadas; e o verde apresenta aquelas ações 

que, apesar da possibilidade de integrarem a Agenda, se efetivaram 

autonomamente. 

 A barra azul significa o ponto de partida, em que cada um dos ministérios, 

para atender ao chamado formal, elencou um número determinado de ações e 

alocou recursos orçamentários para tais iniciativas. O segmento vermelho expressa 

o baixo comprometimento que as agências governamentais tiveram em relação às 

ações que foram consignadas na Agenda. Por fim, o segmento verde demonstra que 

as respectivas instituições, apesar de chamadas a atuar coordenadamente, agem 
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isoladamente a partir de um conjunto de dimensões que orientam este seu caráter 

individualista. 

Esses momentos não estão desconexos nem se explicam de forma estanque. 

Cada um deles encontra um conjunto de fatores que vão explicar as razões desses 

comportamentos organizacionais, bem como indicar a transição do caráter 

cooperativo, marcado por ações coordenadas, para um forte traço de competição e 

disjunção das iniciativas. A passagem se dá, de um lado, mediada pelo baixo 

empenho com estas agendas coletivas; e de outro, pelo estabelecimento de 

compromissos a partir de suas lógicas. 

Percebe-se que existem interferências da política partidária e dos grupos de 

interesse nas políticas públicas, fatores ainda impeditivos do avanço do Estado 

brasileiro no caminho de uma atuação mais republicana. Questões como estas 

necessitam de um debate permanente, sobretudo no momento atual, em que muitos 

episódios da vida política brasileira decorrem dessas lógicas e favorecimentos.  

Mais do que um estudo que traz evidencias dessas lógicas pouco 

republicanas de operar as políticas públicas no âmbito do Estado brasileiro, espera-

se que a pesquisa sirva de base para novas investigações no futuro. Não só no que 

tange ao seu debate teórico, mas principalmente pela metodologia que foi adotada, 

a qual possibilita uma infinidade de outras análises capazes de evidenciarem outros 

fenômenos que permeiam as “políticas” públicas brasileiras. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Respondendo ao Problema 
 

De forma geral, os dados analisados no estudo permitem concluir que há um 

padrão de operação das políticas: estas, em tese, deveriam operar de forma 

coordenada, mas na realidade competem entre si. O estudo do PROMESO importou 

particularmente ao debate, uma vez que seu objeto é por natureza intersetorial e, 

portanto, merece um tratamento transversalizado por parte do governo, através de 

suas agências e políticas públicas. 

Na pesquisa dos programas dos dez ministérios que possuem políticas 

públicas em interface com o PROMESO, verificamos que os diplomas legais, que 

estabelecem essas ações governamentais, explicitam a ação transversal, denotando 

um ponto de partida no qual, técnica e teoricamente, se supõe um caráter 

cooperativo. 

No entanto, ao se analisar minuciosamente dez ministérios e seus programas 

que, em teoria, deveriam dialogar com o PROMESO de forma coordenada, 

percebeu-se que há uma lógica que pauta as políticas públicas e é marcada pela 

partidarização destas iniciativas governamentais. 

Assim, a transição entre cooperação e competição se dá no curso do 

processo de uso político-partidário das ações públicas. E aquilo que se inicia com 

dispositivos legais e compromissos assumidos em mesas de reuniões e festivos 

eventos evolui para uma operacionalização fragmentária, sem coordenação, sem 

sinergia, sem resultados efetivos, mas que atende aos grupos políticos que 

comandam as agências governamentais. 

O estudo detalhado da distribuição dos recursos de cada um dos programas 

que se entrecruzam com o PROMESO sinalizou a existência do padrão em que o 

aparelho do Estado se constitui em um recurso de favorecimento e ocupação de 

agências e uso políticas públicas por partidos políticos e por grupos de interesse, 

cada uma com sua forma de operar na distribuição de tais benesses. 

A operação das políticas de forma descoordenada, e mesmo competitiva, se 

expressou nas avaliações feitas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e 

apresentadas no estudo, o que denota uma distância entre o mundo idealizado das 

normas que tratam deste tipo de ação integrada e aquilo que ocorre na realidade da 
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implementação das ações, principalmente quando há componentes políticos 

envolvidos. 

Verificamos que, apesar de ser um programa que se orienta pela ação 

integrada com outras iniciativas governamentais, o PROMESO sofre uma intensa 

competição das demais funções programáticas, o que impacta negativamente nos 

seus resultados. Embora não tenha sido o propósito do estudo, percebeu-se 

claramente que o tema desenvolvimento regional encontra-se fragilizado no âmbito 

do governo federal, que o diluiu nas mais diversas iniciativas, o que por vezes 

confunde a sociedade civil e mesmo as burocracias do Estado. 

A crescente tendência ao enfrentamento de questões complexas sob a ótica 

da intersetorialidade e do surgimento de funções programáticas que sinalizam para 

tal forma de operar, a exemplo do PROMESO, não tem sido capaz de subverter 

essa lógica predatória que se pauta pela fragmentação e competição. 

A pesquisa evidenciou a integração através da dimensão territorial como um 

recurso importante das ações coordenadas, que aparentemente teve avanços no 

sentido de incorporá-la ao desenho das políticas públicas. No entanto, ainda parece 

não ter vencido as idiossincrasias da arquitetura institucional que envolve o 

presidencialismo de coalizão. 

Assim, as regionalizações dos programas governamentais amparadas em 

estudos técnicos acabam por sucumbir às lógicas dos partidos e mandatários que 

estão à frente das agências governamentais e dos seus programas, conforme se 

verificou no estudo. Os mapas de referência da ação programática das agências 

governamentais são substituídos por uma geografia de favorecimentos que desenha 

uma espacialização particular a cada momento, segundo os mandatários e grupos 

de interesse mais próximos. 

Isso pode afetar o resultado de tais iniciativas, pois muitas vezes até mesmo 

as orientações da burocracia são secundarizadas, dando lugar a decisões 

extemporâneas que favorecem grupos políticos e econômicos. 

No estudo, percebemos a existência de uma série de aspectos que, embora 

subjetivos, interferem fortemente no funcionamento coordenado das ações 

governamentais. Apesar de a investigação haver tomado como ponto de partida um 

programa na área de desenvolvimento regional, não se pode deixar de considerar 

que essa forma de atuar hoje se estende aos mais diversos temas da agenda 
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governamental e que a metodologia proposta pode servir para subsidiar futuras 

análises. 

Especificamente quanto às questões que suscitaram o estudo e provocaram a 

investigação conforme esta se desenvolveu, elas se originaram da percepção – e 

depois confirmação – do fator político-partidário como aspecto determinante para 

estabelecimento de um cenário de competição entre programas governamentais que 

deveriam operar conjuntamente no combate a determinados problemas, a exemplo 

das desigualdades regionais. 

O PROMESO, não obstante seu caráter coordenativo, na realidade passa a 

ser uma ação isolada voltada para o desenvolvimento regional e com poder limitado 

para, de fato, promover as transformações que propõe nas áreas prioritárias da 

PNDR. Isto ficou evidenciado no estudo, uma vez que no processo de planejamento 

não há esse tipo de atuação – o “encontro” de programas e agências se dá a 

reboque de planos, sejam eles setoriais ou integrados. 

O estudo comprovou, ademais, que aquelas agências e iniciativas do governo 

federal que deveriam fazer frente ao combate das desigualdades, juntamente com o 

PROMESO, passam a operar de forma autônoma, com ações pontuais movidas por 

lógicas particularizadas pautadas pelas forças políticas partidárias e pelos grupos de 

interesse. 

Assim, não apenas se constatou a existência de agendas particulares, como 

também uma enorme dissonância no que tange à ação coordenada, tanto entre 

agências governamentais, como no âmbito do próprio Ministério da Integração 

Nacional, com seus programas e órgãos vinculados. 

Tal fragmentação não se dá intencionalmente, mas resulta de um cenário no 

qual, sob a égide de diferentes partidos políticos, são conduzidas diversas ações 

governamentais que deveriam integrar-se, conforme se verifica na redação dos 

documentos oficiais e nos seus normativos.  

Constatou-se que, tecnicamente, além do PROMESO há outros tantos 

programas que nos seus desenhos deveriam funcionar de forma coordenada, mas 

que são prejudicados por essa forma de operar, uma vez que estudos e normativos 

são colocados em posição secundária, dando lugar aos interesses político-

partidários. 
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Esse padrão, além de evidenciar competição e resistência, também funciona 

como forma de retaliação em um sistema político em que a máquina do Estado pode 

servir para tanto para favorecer aos aliados, como para punir os adversários. 

Usando uma linguagem figurada, parece que os programas na verdade se 

digladiam em uma arena, e alguns se tornam hegemônicos na agenda do governo. 

Tal disputa também ocorre internamente às agências, que veem em certos 

programas oportunidades de maior visibilidade e, portanto, resistem à ação 

coordenada. 

Reflexões sobre a realidade da “política” nas politicas públicas no Brasil 

 

Ao finalizar o estudo, é importante destacar que a tese encontra seu suporte 

inicial no funcionamento do modelo presidencialista brasileiro e nas interferências 

dessa relação no conjunto das políticas públicas, enfatizando aquelas que operam 

por intermédio da coordenação de várias outras ações que estão sob o mandato de 

agências do Governo Federal. 

Nosso estudo partiu da teoria que defende a fragmentação de políticas 

públicas e encontrou nela um eixo de orientação; no entanto, foi além desse 

entendimento para defender que há traços perceptíveis de um caráter competitivo e 

predatório entre as agências governamentais e seus programas que se entrecruzam 

em iniciativas intersetoriais.  

Aparentemente, existe a possibilidade de essa competição ser menor 

naquelas políticas públicas que vão requerer um tratamento mais especializado, por 

sua natureza setorial; já naquelas em que participam várias agências 

governamentais sob a coordenação de outra, este caráter é acentuado, conforme se 

verificou na pesquisa. 

Esses traços se iniciam nas agendas partilhadas em que essas agências 

assumem compromissos entre si para trabalharem de forma integrada na condução 

de determinadas políticas que necessitam de um tratamento mais transversalizado. 

Na maior parte das vezes, esses pactos se tornam instrumentos esvaziados de 

conteúdo e efetividade, do ponto de vista da ação coordenada, e dão lugar a uma 

atuação predatória, na qual as instituições deixam de lado a orientação da 

intersetorialidade e caminham para a construção de agendas particulares com vistas 

ao atendimento de interesses pessoais, políticos e corporativos. O estudo evidenciou 

essa trajetória que, iniciando-se em um aparente acerto na esfera política, no curso 
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do processo vai se desfazendo, para resultar em agendas e acertos pontuais que 

favorecem os dirigentes das agências e resguardam o espaço delas no cenário de 

disputas. 

Dizemos que há competição porque essa forma isolada de atuar necessita do 

aporte de recursos e capacidades, e são estes fatores que colocam as agências 

governamentais na arena concorrencial, onde vencem as mais fortes, ou, melhor 

dizendo, aquelas que possuem mais espaço na agenda ou que são conduzidas por 

partidos e políticos de maior expressão. Para aquelas instituições ocupadas por 

quadros políticos de menor visibilidade resta disputar esses recursos em uma luta 

desigual que muitas vezes inviabiliza sua sobrevivência enquanto operadoras de 

políticas públicas. 

Ao se escolher a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e 

enfatizar o PROMESO, por sua natureza intersetorial, houve a intenção de definir um 

pano de fundo para o debate que o estudo propôs, qual seja: observar a 

interferência da política partidária nas políticas públicas, enfatizando que nas ações 

transversais essa relação resulta em baixo comprometimento entre agências, além 

de se estabelecer uma competição predatória de agendas. 

Deve-se ressaltar que o estudo não teve intenção de avaliar essa 

interferência em um determinado governo, considerando que tem sido crescente a 

fragmentação partidária e que esse desmembramento tem imposto aos governantes, 

sobretudo dos cargos majoritários, estratégias de barganha cada vez mais delicadas 

e instáveis. Ou seja, a opção foi feita em função de um conjunto de pressupostos 

que viabilizaram a realização do estudo. 

Assim, a definição do período e do corte em torno de determinadas políticas 

públicas resultou de uma opção que atendeu a alguns pressupostos necessários à 

investigação: a) a escolha de uma política intersetorial e de seu principal programa 

de caráter coordenativo; b) os programas principais que se entrecruzam com a 

iniciativa de coordenação já mencionada; c) a formalização de um documento que 

determinou uma ação integrada entre funções programáticas vinculadas a várias 

agências do Governo Federal; e d) a distribuição dos respectivos ministérios pelos 

partidos políticos que compõem a base governista. Tudo isso possibilitou o 

entrecruzamento de algumas dimensões selecionadas, permitindo, portanto, chegar 

às análises e conclusões aqui apresentadas. 
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Em primeiro lugar, identificamos no estudo que a trajetória que une e separa 

coordenação e competição passa por três estágios. No primeiro momento, a adesão, 

forçosa e formal, decorre de imposições legais e de comportamentos políticos em 

que existe um aparente esforço no sentido de trabalhar coordenadamente, conforme 

se observou durante a análise; no segundo momento, verifica-se uma baixa 

cooperação, constatada pela pouca efetividade daquilo que fora pactuado, a 

exemplo do que foi demonstrado no capitulo das análises, acentuada também pelo 

comportamento político individual e partidário; e no terceiro momento, a competição, 

que se expressa em busca de resultados através de agendas particularizadas que, 

na prática, deveriam ocorrer de modo integrado, efetivando-se, por parte dessas 

agências, apenas algumas poucas ações que parecem ter um caráter residual nas 

agendas compartilhadas. 

O estudo evidenciou a existência de uma “partidarização” das políticas 

públicas, que são utilizadas para assegurar projetos de poder, das legendas e de 

indivíduos. As agências federais, seus recursos e programas são utilizados como 

instrumentos de barganhas e trocas com a finalidade de angariar apoio no jogo  

político. 

As transações ocorrem com os grupos apoiadores dessas legendas, seus 

financiadores e demais partidários, que muitas vezes estão no próprio público-alvo 

das políticas ou são interessados na sua operacionalização. Portanto, a máquina é 

usada para fortalecer redes, ampliar bases e estabelecer novas conexões, que 

sejam úteis nesses projetos de poder. Nosso estudo evidenciou estas relações 

através da análise individual da distribuição de recursos, programa a programa. A 

análise apontou para o privilegiamento de determinados segmentos da sociedade 

civil e de correligionários dos partidos que dirigem as agências e conduzem as 

políticas públicas. 

Embora o estudo tenha se limitado a dez agências federais e seus 

programas, que possuem interface com o PROMESO, no decorrer da pesquisa 

dados de outras agências foram analisados e se constatou que essa complexa 

tessitura é um padrão de funcionamento das políticas públicas brasileiras que vem 

se ampliando desde a retomada da democracia e do reestabelecimento do 

pluripartidarismo. 

A base governista vem se ampliando bastante nos últimos anos, e o 

comportamento de distribuição de cargos entre diversas legendas já era observado 
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durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Isto tende a se 

agravar nos próximos anos, caso persista o padrão de fragmentação partidária em 

bases pouco sólidas ideologicamente, e estas legendas continuem chegando ao 

Congresso Nacional, legitimadas por segmentos específicos da sociedade brasileira, 

o que, no limite, poderia desenhar casas legislativas extremamente fragmentadas 

pelos interesses corporativistas presentes no corpo social. 

Os partidos e seus principais quadros passam a se portar como legítimos 

corretores das políticas públicas, tornando-as quase mercadorias em troca de apoio, 

e fragmentando as iniciativas governamentais, mormente aquelas que demandam 

coordenação e atuação transversalizada, como o PROMESO, objeto deste estudo. 

Embora a proposta do trabalho não tenha sido a de analisar a correlação 

entre o modelo e os escândalos da vida política nacional nos últimos anos, é 

possível ao menos identificar essa forma de operação disjunta como uma das razões 

para o enfraquecimento da política na sua feição republicana, que se vê substituída 

por um modelo de atuação pautado pelo favorecimento de correligionários e de 

grupos da sociedade civil que se locupletam a partir das ações do governo e de suas 

agências. Este talvez seja um importante tema a se discutir futuramente em outros 

trabalhos de pesquisa que estabeleçam a relação e/ou interferência entre política 

partidária e políticas públicas. 

Essa forma de operar tende a impor lógicas particularizadas por parte das 

agências federais, que se regulam mais por questões políticas e menos pelo aspecto 

técnico nas ações governamentais. Trata-se de uma característica nefasta daqueles 

que ocupam as estruturas do Estado brasileiro, pois vai incidir diretamente na 

qualidade dos gastos governamentais e na eficácia de resultados das políticas 

públicas. Além de denotar, para a sociedade, o problema da falta de coordenação, 

pois esta nem sempre é entendida sob o prisma que o trabalho discutiu.  

No caso de ações mais setoriais, os efeitos dessa maneira de operar, apesar 

de se expressarem, aparentam ser menos nefastos, pois dependem pouco de 

decisões na esfera das outras agências governamentais, circunscrevendo-se ao 

ministério responsável por determinada ação. Por seu turno, naquelas políticas 

públicas de caráter intersetorial, esta falta de compromisso pode determinar seu 

espaço na agenda e, inclusive, definir se permanecem ou não. 

As possibilidades de manifestação de competição são mais visíveis nas 

iniciativas que, para atingirem seus objetivos, agregam outras políticas setoriais, pois 
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dependem de sensibilização das burocracias especializadas e, principalmente, de 

negociações nos escalões mais altos das agências. Tais arranjos na maior parte das 

vezes ficam limitados a intenções e formalidades da política, em episódios cheios de 

muita propaganda institucional e festividades, mas com pouquíssima efetividade, 

como restou demonstrado no estudo. 

No modelo vigente, as legendas se digladiam por cargos, recursos financeiros 

e visibilidade política, e o melhor instrumento de que dispõem é a máquina 

administrativa do Governo Federal e, consequentemente, suas políticas públicas e 

programas. Daí a avidez por ocupar o maior número de cargos dos escalões 

superiores e, portanto, determinar o funcionamento das funções programáticas sob 

seu comando. Assim, quanto mais cargos, maior a capacidade de interferir sobre um 

amplo conjunto de iniciativas, crescendo a possibilidade de se colherem dividendos 

políticos e se assegurarem projetos de poder. 

Achar que essas facções operariam solidariamente em políticas coordenadas 

é quase uma ficção, visto que seus anseios e projetos não reconhecem a 

participação de outras legendas a não ser de forma acessória, quando lhes é 

conveniente. Suas perspectivas sempre estarão no caminho da ampliação dos 

domínios partidários no cenário político nacional, seja em qual for o nível 

governamental. 

Assim, a competição entre as agências e políticas públicas foi revelada a 

partir de várias dimensões de análise, algumas delas incorporadas ao trabalho o 

qual enfatizou, principalmente, a repartição dos recursos e a associação desta 

distribuição aos vínculos partidários. 

O perfil fragmentário dos gabinetes ministeriais fez surgir, ampliou, acentuou 

e fortaleceu a feudalização da máquina pública em todos os níveis, e naturalizou 

perante os partidos o mecanismo de distribuição de cargos dos altos escalões, em 

troca de apoio aos projetos do governo. Não lhes causa nenhum constrangimento 

pedir cargos e estruturas ministeriais inteiras para ocupar com seus correligionários. 

Por seu turno, para a sociedade esta forma de lotear o Estado ainda parece causar 

estranhamento e, muitas vezes, indignação. 

O estudo reuniu um conjunto de aspectos pouco tratados na literatura das 

políticas públicas e da própria ciência política, conforme se verificou no 

desenvolvimento da pesquisa bibliográfica. Portanto, trata-se de um tema que não 

foi devidamente enfrentado, embora empiricamente muito se fale sobre as 
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interferências do jogo político nas lógicas e modos de operacionalizar ações 

governamentais. Isto é reforçado pelos acontecimentos recentes, que impõem uma 

posição destacada do tema na agenda de pesquisa sobre políticas públicas. Espera-

se, também, que o assunto seja sistematizado para conhecimento da sociedade. 

Essa forma de operar as políticas públicas implica, de um lado, a formação de 

um modelo perverso em que as ações governamentais se tornam cada vez menos 

republicanas; e de outro, um modelo cada vez mais ministerial e partidário, no qual o 

aporte técnico é apenas um fator legitimador, com baixíssima capacidade de orientar 

realmente as iniciativas. 

Dizemos “ministerial” porque isso é menor do que “setorial”, que aqui seria 

compreendido como uma política de corte específico, mas sem o viés partidário; o 

ministerial estaria personificado pelo dirigente da agência e associado a grupos de 

interesse que oferecem apoio e se apropriam da coisa pública para garantir 

benesses. 

A pesquisa nos permitiu concluir que os fatores político-partidários 

sobrepujam a dimensão racional que baseia as iniciativas, secundarizando a 

capacidade do corpo burocrático e a expertise das instituições, subordinando-as à 

vontade dos dirigentes das agências e dos grupos que eles representam. 

Esse modo de operar políticas públicas retira completamente o caráter técnico 

das ações governamentais e põe no seu lugar, principalmente, os interesses das 

legendas e dos grupos que apoiam e tiram vantagens das iniciativas 

governamentais. Assim, muitas vezes a burocracia profissional torna-se apenas um 

meio de viabilizar favorecimentos e vê sua capacidade de atuar limitada, 

circunscrevendo sua ação àquilo que é decidido no âmbito dos gabinetes 

ministeriais por força do jogo político. 

Embora se verifique cada vez mais que não é possível agir isoladamente no 

campo das políticas públicas – e isto é ponto central nos debates sobre a atuação do 

Estado no mundo inteiro –, constatou-se através do estudo que, no Brasil, a 

dimensão político-partidária tem interferido cada vez mais nas ações 

governamentais e nos seus resultados. 

O mais grave não é só a partidarização e a consequente falta de integração 

que afeta o Estado brasileiro. Esta é uma corrida predatória em que legendas e 

agências governamentais competem entre si por recursos e capacidades, agindo de 
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forma individualista, motivadas muito mais por seus interesses partidários e 

corporativistas do que propriamente pela visão racional das políticas públicas. 

O melhor exemplo disso se traduz no momento de negociação e construção 

dos Planos Plurianuais e do Orçamento da União. Aí, a competição se manifesta 

visivelmente, não só pela atuação positiva na busca pelos recursos, mas também 

por um traço negativo destas negociações em que as agências governamentais 

tendem a secundarizar e mesmo diminuir, se necessário, o papel daquelas com que 

eventualmente tenham algum tipo de interface e com as quais tenham que “partilhar” 

seus dividendos institucionais e políticos. 

Portanto, tudo que se preconiza hoje no mundo, em se falando da atuação do 

Estado na busca por integrar o maior número de ações e entender os problemas 

dentro da ótica da complexidade e da transversalidade, no Brasil se limita ao 

discurso. Verificamos no estudo que o caráter transversal ou intersetorial das 

políticas públicas possui um limite claro, que é dado pela arquitetura política 

construída para garantir a governabilidade do país. 

Ressalte-se que outras tantas dimensões poderiam ser reunidas e enriquecer 

o debate, tais como a qualidade da força de trabalho e disponibilização de recursos 

para gestão das políticas, além de outros aspectos igualmente subjetivos, como os 

discursos dos dirigentes destas agências. Ficam aqui como sugestões para futuros 

trabalhos de investigação. 

É possível dizer que, quanto mais heterogênea for essa base de apoio, 

maiores serão as possibilidades de disputas e favorecimentos. O estudo deu relevo 

a tais situações, uma vez que varreu um amplo conjunto de agências de visibilidade 

e robustez variadas, dirigidas por distintos partidos da base governista, responsáveis 

por uma considerável gama de políticas/programas, e portanto possui uma amostra 

confiável do fenômeno que pretendeu discutir. 

No estudo, verificamos que o tamanho da coalizão se associa diretamente à 

dimensão da máquina, pois em nome do apoio são criados órgãos e cargos para 

acomodar partidos e seus correligionários. Uma vez instituídas, tais agências vão 

dispor de variados instrumentos para se tornarem players no jogo político, sendo o 

principal a condução de uma política pública, seus programas, ações e projetos. 

Além, é claro, de dispor dos recursos orçamentários e dos cargos comissionados. 

Deve ser ressaltando, ainda, que essas alianças se tornam mais complexas 

na sua formação em face dos contornos ideológicos pouco definidos das legendas, e 



241 

são complicadas pela acomodação de um número cada vez maior de partidos e 

seus quadros nesse grande condomínio em que se transformou a administração 

federal. 

Isso teve reflexos claros no número de agências governamentais federais 

instituídas nos últimos anos, resultantes de desmembramentos, ou de novas 

demandas que são institucionalizadas como políticas públicas. A evolução recente 

das estruturas governamentais evidencia uma trajetória crescente de criação de 

agências e de toda uma estrutura de cargos com vistas ao acolhimento desta base 

cada vez maior e mais difícil de ser acomodada. 

A investigação evidenciou que os partidos se tornam blocos fisiológicos, 

utilizando-se das políticas públicas como instrumento de favorecimento aos seus 

correligionários, mas também de assédio, subordinação e cooptação dos opositores, 

sobretudo daqueles partidos que estão longe do poder. Este é um instrumento eficaz 

para desmobilizar forças políticas contrárias e reforça aquilo que os partidos 

desejam: permanecer o maior tempo possível governando e ampliar seu espaço no 

cenário da política em todos os níveis. 

Ainda que este não fosse seu objetivo principal, o estudo permitiu observar 

que no presidencialismo de coalizão há uma hipertrofia do Poder Executivo, que 

decorre da ampliação do arco parlamentar que vai assegurar, mas não garantir, 

governabilidade ao presidente. Assim, há uma intensa relação de dependência entre 

o Legislativo e o Executivo, onde o primeiro oferece apoio ao governo e este troca a 

ajuda por cargos e recursos. 

É possivel que essa arquitetura política se reproduza nas unidades da 

federação, levando ao poder um conjunto de partidos coligados, os quais oferecem 

sustentação aos governadores. Portanto, parte do quadro que se desenha no 

Governo Federal pode ser causa e efeito daquilo que se observa nas estruturas de 

poder dos níveis subnacionais. As relações de clientelismo se reforçam através dos 

vínculos partidários estabelecidos com o governo central, e este favorecimento 

fortalece tais mandatários tanto como interlocutores privilegiados, como enquanto 

corretores junto às municipalidades. 

Logo, o federalismo brasileiro passa ao largo de um tratamento equânime das 

unidades da federação, o que não é problemático para aqueles estados mais 

desenvolvidos e detentores de maior capacidade na suplementação de eventuais 

“ausências” do governo central. Todavia, em unidades da federação com baixos 
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níveis de desenvolvimento e com governos fragilizados na sua capacidade de 

gestão, isto pode adquirir contornos dramáticos. Trata-se de uma estratégia no 

mínimo questionável do ponto de vista ético, principalmente quando este jogo se dá 

entre o governo central e os municípios, estabelecendo uma relação assimétrica.  

É possivel que esse modelo se replique nos níveis subnacionais da federação 

estabelecendo um jogo de disputas e concorrência que acentua o tensionamento 

tanto vertical como horizontal, e, claro, setorial. Logo, o xadrez que já se mostra 

complexo no âmbito federal amplia este emaranhado quando serve de espelho para 

estados e municípios, reforçando as lógicas setoriais, estaduais, regionais, locais, 

organizacionais, políticas etc. 

O Congresso Nacional contribui para esse quadro, pois passa a se portar 

também como “corretor” de políticas públicas, o que é facilitado pelo fato de 

parlamentares ocuparem cargos do primeiro escalão nos gabinetes ministeriais. 

Mas, principalmente, por esta origem no Legislativo possibilitar aproximação com o 

arco de apoio ao governo, reforçando as relações de trocas, em que saem 

favorecidos os ministros e seu staff, os partidários e aqueles segmentos que lhes 

oferecem apoio, mesmo que isto implique tornar as políticas públicas menos 

republicanas para atender aos anseios de grupos. 

Além do que foi mencionado, o caráter competitivo entre políticas públicas se 

expressa na formação das alianças, que na realidade são sustentadas por uma 

coalizão de interesses sem qualquer plano que una minimamente os partidos.  

Em nome dessa presença nos gabinetes ministeriais, os partidos políticos 

brasileiros perderam sua identidade ideológica e foram se alinhando cada vez mais 

próximos de uma orientação de centro, tanto os que estavam à direita como aqueles 

da esquerda tradicional. Isto fica bastante evidente ao se observar a composição 

dos últimos governos, quando tradicionais adversários no campo da política, que 

defendiam posições antagônicas, são aproximados forçosamente e passam a 

coabitar nos gabinetes ministeriais. 

Adere-se, com projetos particulares, ao governo e não ao seu plano. É então 

lícito afirmar que qualquer concepção de futuro para a nação baseada em um 

conteúdo programático mais consistente está comprometida. De fato, embora exista 

um aparente consenso dos agentes políticos, a operação clientelística das ações 

governamentais pauta-se pela partidarização e pelo favorecimento aos grupos de 

interesse. 
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Verificou-se que a coabitação desses distintos partidos abrigados na máquina 

federal, além dos efeitos perversos sobre as políticas públicas, é capaz de destruir 

um programa governamental, considerando-se que, ao operar na forma de feudos, o 

governo deixa de lado sua perspectiva estratégica de construir um projeto de futuro 

para o país e sucumbe à barganha mesquinha em que se trocam recursos e cargos 

por apoio nas casas legislativas. 

O custo-benefício nem sempre é compensatório, pois na maioria das vezes o 

governo “compra” a aprovação daquilo que lhe interessa, para em troca oferecer 

tudo o que for estabelecido pelas legendas, numa relação em que a política se faz 

baseada no clientelismo, na patronagem e no fisiologismo partidário. 

Quanto maior a participação da legenda no arco parlamentar, mais delicada 

se torna essa relação entre o Executivo e o Legislativo, considerando-se que nunca 

se sabe qual vai ser o “preço” a ser pago pelo apoio a determinado projeto do 

governo, e maior é o poder dos partidos ao apresentarem suas “faturas”. 

Assim, a moeda corrente dessa relação será sempre a oferta de estruturas 

inteiras da administração federal, cujos recursos na maior parte das vezes são 

acessados por correligionários via apresentação de projetos. Estes, 

consequentemente, tem agilidade na sua aprovação por meio de emendas 

parlamentares. 

A aproximação do Legislativo com o Executivo seria muito salutar e não teria 

problemas, caso sua atuação se limitasse ao debate e concepção das políticas 

públicas, evitando a interferência de interesses pessoais e partidários na gestão das 

ações governamentais, que pouco têm a ver com uma visão republicana do Estado e 

de como suas ações devem ser operacionalizadas, pautando-se pela racionalidade 

e pela técnica. 

Um aspecto que embora não tenha sido objeto central do estudo, mas merece 

um olhar mais cuidadoso, é o apoio principalmente financeiro e político oferecido 

pelos grupos de interesse, que permite ver os mandatos quase como 

empreendimentos. Ou seja, investem-se recursos e mobilizam-se esforços como 

forma de obter benesses através das políticas públicas, conduzidas pelos partidos 

apoiados. Quanto a isto, o estudo apresentado não deixou dúvidas, varrendo um 

amplo escopo de organizações da sociedade civil que foram beneficiadas, de modo 

diverso, pelas agências governamentais. 
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Outro ponto importante do estudo foi a constatação de que, embora a 

dimensão territorial tenha sido tentada como modo de promover essa articulação de 

políticas públicas, e minimizar as fricções, as questões políticas preponderaram e 

tornaram este desenho acessório, frente à hegemonia de determinados grupos e 

ações governamentais, como ficou demonstrado nos resultados. Mais do que a 

dificuldade de integrar iniciativas, esta disputa reforçou agendas territoriais 

concorrentes, acentuando o problema da falta de coordenação entre as políticas 

governamentais. 

Assim, aquilo que fora criado para se tornar solução passa a ser parte do 

problema, ampliando o escopo de competição em face de recortes geográficos 

específicos das políticas públicas, que passam a utilizar o recurso enquanto forma 

de “encontro” com outras iniciativas governamentais, o que vai acentuar a 

fragmentação, agora sob o discurso da territorialidade das políticas públicas. Em 

outros termos, a hegemonização das políticas e agências passa a ser perseguida a 

partir da imposição de seus recortes frente às demais.  

Há um aspecto muito discutido em tempos recentes no cenário da política 

brasileira – a geografia do voto, que tem se debruçado sobre as escolhas dos 

governantes segundo alguns estratos da população em determinadas porções do 

território nacional. Em parte isto se explica pelo debate trazido por esta pesquisa, 

que associa ao comportamento do eleitor e suas escolhas a distribuição de recursos, 

sobretudo do governo central, que por sua capilaridade e poder financeiro influencia 

fortemente as preferências da população no momento da eleição. Assim, este 

caráter de competição entre as políticas públicas é determinante para as legendas 

partidárias, que veem seus projetos de poder assegurados na medida em que 

garantem recursos orçamentários e financeiros em meio à disputa. 

O estudo evidenciou que no âmbito do próprio governo há uma 

hierarquização de políticas públicas. Aquelas que adquirem visibilidade são alçadas 

a uma posição privilegiada na agenda e conduzidas por políticos proeminentes dos 

quadros dos partidos. As principais iniciativas, em geral, ficam na mão do partido do 

presidente da República, que é hegemônico em relação a estas agências, e com isto 

constrói novas lideranças objetivando a sua permanência no poder, senão 

pessoalmente, ao menos partidariamente. 

A distribuição do gabinete ministerial é determinada pela importância da 

legenda no cenário político e pela dependência que o governo possui em relação ao 
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grupo partidário para garantir a governabilidade. Assim, ocupam as melhores pastas 

os quadros que pertencem ao mesmo partido do presidente, além daquelas 

legendas que possuem bancadas mais expressivas, as quais são aquinhoadas, se 

não com a proporcionalidade numérica na distribuição dos cargos, ao menos com 

agências de maior visibilidade e de orçamentos mais robustos. 

Ainda deve ser considerado que essa lógica partidária das políticas públicas 

passa pela leniência do próprio presidente em relação a determinadas formas de 

operar. Interfere-se menos naquelas pastas ocupadas pelos partidos mais fortes na 

coalizão, os quais passam a utilizar as agências para realizar projetos políticos 

pessoais, regionais e subsetoriais, atendendo a grupos específicos. 

Há um aspecto a se destacar no que se refere à metodologia do estudo, uma 

vez que sua aplicação permitiu visualizar uma série de fatos que mesclam a 

dimensão técnica e política das ações governamentais. O passo adiante que a 

pesquisa deu reside exatamente nas muitas possibilidades de ampliar o conjunto de 

dimensões analisadas, bem como de aprofundar-se, estabelecendo cortes 

temporais, setoriais, geográficos, hierárquicos e comparativos, entre outros. 

Logo, o estudo não trouxe unicamente a análise de uma questão central no 

que respeita às políticas públicas, a qual ainda não tinha sido enfrentada de forma 

mais clara. Apresentou uma proposta metodológica para tratar de tais aspectos que 

pode encaminhar novas investigações no futuro.  

Apesar das críticas feitas no trabalho, não se defende aqui o fim do modelo 

presidencialista de coalizão, pois julgamos que essa diversidade de partidos ainda é 

algo salutar em um ambiente democrático. Tampouco sustenta que, ao se 

estabelecer um número mínimo de partidos, o sistema mudaria, funcionando melhor 

ou pior. 

Quaisquer análises em relação ao sistema político e suas interferências, 

principalmente nas ações governamentais, devem observar que há traços históricos, 

já estudados exaustivamente na política brasileira, tais como o clientelismo e o 

patrimonialismo, que ajudam na explicação de grande parte daquilo que concluímos 

neste estudo. 

Alguns pontos obscuros desse desenho são objeto do texto da reforma 

política que ora tramita no Congresso Nacional, embora existam muitas reações 

contrárias a vários dos seus dispositivos, considerados polêmicos. Entre aqueles 

que podem minimizar interferências de partidos e grupos de interesse nas políticas 
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públicas estão a valorização da proposta programática dos partidos, o financiamento 

público das campanhas, a cláusula de desempenho, bem como instrumentos de 

responsabilização. Sabe-se que, se não houver uma mudança de postura dos 

partidos e da classe política frente à coisa pública, este conjunto de mecanismos 

pouco adiantará. 

Ao se defender a construção de políticas públicas de caráter republicano, não 

se deseja eliminar a autonomia de governantes nos seus mandatos, mas tão 

somente possibilitar que estes mandatários sejam parte de um projeto de nação, e 

não perpetuar-se a configuração atual, em que cada governo e seus coligados 

parecem estabelecer “eras”. Querem imprimir suas próprias marcas, querem 

estabelecer início e fim, querem conferir diferenciais, muitas vezes desconhecendo 

as conquistas dos anteriores. Em suma, querem sempre aparentar que o país só 

começou a existir depois que eles chegam ao poder. 

Espera-se que o estudo sirva de subsídio para esse importante e necessário 

debate que deve ser feito no cenário político nacional e que venha se incorporar à 

agenda de estudos sobre políticas públicas como um tema candente e instigante, 

que ainda carece de outras apreciações. 

Diariamente se vê nos veículos de imprensa o debate sobre a necessidade de 

aperfeiçoar a atuação do Estado brasileiro, tornando-o menos permeável à “baixa 

política”, defendendo-se o imperativo de dar um caráter republicano às suas ações. 

Tratar a coisa pública com isenção e respeito pavimenta o caminho para uma 

sociedade que legitime o Estado e sua classe dirigente. Isto passa por usar 

republicanamente as políticas públicas, ao contrário do que mostramos nesta 

pesquisa. Logo, não podemos encarar isso como uma quimera, pois o simples fato 

de fazer o enfrentamento da questão já significa um passo importante no sentido de 

concretizar essa forma republicana de atuação do Estado brasileiro. 

Por fim, o estudo permitiu entender com mais detalhe um padrão de operação 

das políticas públicas que já era objeto de suspeição pessoal, mas que carecia de 

uma pesquisa sistematizada a fim de conferir credibilidade às inferências e 

resultados encontrados. 

Aquilo que era apenas uma conjectura adquire contornos de verdade, mesmo 

que temporária, despertando um sentimento de realização científica, construído 

sobre bases teóricas pertinentes asseguradas pelo aporte metodológico, o que 

permitiu chegar às conclusões e estimular provocações para pesquisas no futuro. 
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Anexo 1 – Decreto de institucionalização da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional – PNDR 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 6.047, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007. 

 
Institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional - PNDR e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 

incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1
o
, inciso I, § 

1
o
, e 7

o
 da Lei n

o
 10.683, de 28 de maio de 2003,  

DECRETA:  

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1
o
  A Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR tem como objetivo a 

redução das desigualdades de nível de vida entre as regiões brasileiras e a promoção da 

eqüidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento, e deve orientar os programas e 

ações federais no Território Nacional, atendendo ao disposto no inciso III do art. 3
o
 da 

Constituição.  

Art. 2
o
  A redução das desigualdades regionais se norteia pelas seguintes estratégias: 

I - estimular e apoiar processos e oportunidades de desenvolvimento regional, em 

múltiplas escalas; e 

II - articular ações que, no seu conjunto, promovam uma melhor distribuição da ação 

pública e investimentos no Território Nacional, com foco particular nos territórios selecionados 

e de ação prioritária.  

Parágrafo único.  As estratégias da PNDR devem ser convergentes com os objetivos de 

inclusão social, de produtividade, sustentabilidade ambiental e competitividade econômica.  

Art. 3
o
  A PNDR comportará a definição de estratégias de desenvolvimento regional nas  

escalas seguintes: 

I - na escala macrorregional, deverão ser elaborados Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento, atendendo ao disposto no inciso IX do art. 21 da Constituição, com 

prioridade para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, cujas elaboração e implementação 

serão coordenadas pelas instituições responsáveis pelo desenvolvimento das respectivas 

áreas de abrangência, sob orientação do Ministério da Integração Nacional; e 

II - na escala sub-regional, o Governo Federal atuará, prioritariamente, por meio de seus 

Programas, em escala mesorregional, considerada a definição de Mesorregiões Diferenciadas 

proposta pelo Ministério da Integração Nacional e aprovada pela Câmara de Políticas de 

Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, criada pelo Decreto n
o
 4.793, de 23 de julho 

de 2003. 

§ 1
o
  O Ministério da Integração Nacional, mediante portaria, poderá definir os limites 

territoriais das Mesorregiões Diferenciadas e outros espaços sub-regionais.  

§ 2
o
  A definição dos limites territoriais das Mesorregiões Diferenciadas, bem assim de 

outros espaços sub-regionais de que trata o parágrafo anterior serão ratificados pela Câmara 

de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, observados os critérios da 

tipologia da PNDR, constante no Anexo II deste Decreto.  

§ 3
o
  A definição das treze Mesorregiões Diferenciadas e das nove Sub-Regiões já 

existentes, aprovadas pela Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento 

Regional, listadas no Anexo I deste Decreto, fica dispensada de nova aprovação.  

§ 4
o
  São áreas de tratamento prioritário da PNDR o Semi-Árido, a Faixa de Fronteira e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.047-2007?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#cfart3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#cfart3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4793.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4793.htm
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as Regiões Integradas de Desenvolvimento - RIDE's, definidas conforme Anexo I deste 

Decreto, bem como outras áreas consideradas relevantes, a partir de impacto territorial 

previsível decorrente de investimentos estruturantes, a serem promovidos pelo Governo 

Federal.  

§ 5
o
  Para fins deste Decreto e, especialmente, do disposto no inciso II do caput deste 

artigo, entende-se por Mesorregião Diferenciada o espaço subnacional contínuo menor que o 

das macrorregiões, existentes ou em proposição, com identidade comum, que compreenda 

áreas de um ou mais Estados da Federação, definido para fins de identificação de 

potencialidades e vulnerabilidades que norteiem a formulação de objetivos socioeconômicos, 

culturais, político-institucionais e ambientais.  

§ 6
o
  Para efeito do disposto no § 4

o
 deste artigo, entende-se como: 

I - Faixa de Fronteira, os espaços compreendidos em até cento e cinqüenta quilômetros 

de largura, ao longo das fronteiras terrestres, conforme estabelecido no § 2
o
 do art. 20 da 

Constituição; e 

II - Região Integrada de Desenvolvimento, o complexo geoeconômico e social, conforme 

estabelece o art. 43 da Constituição.  

Art. 4
o
  A PNDR se pauta pelos enfoques territoriais e pela articulação intersetorial, e será 

executada mediante promoção e implementação de planos, programas, ações e instrumentos 

financeiros.  

Art. 5
o
  A Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional 

apresentará os planos, programas e ações de desenvolvimento regional, com a inclusão da 

sua expressão financeira no Plano Plurianual, e com sua priorização na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, ao Presidente da República, para que este considere quanto à sua 

apresentação conjunta ao Congresso Nacional, nos termos do art. 166 da Constituição.  

§ 1
o
  A Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional poderá 

sugerir ao Presidente da República a apresentação de revisões e complementação dos 

planos, programas e ações de desenvolvimento regional, bem como do Plano Plurianual, na 

forma da legislação específica.  

§ 2
o
  A apresentação dos planos, programas e ações de desenvolvimento regional ao 

Presidente da República se dará noventa dias antes do término do prazo de encaminhamento 

do Plano Plurianual ao Congresso Nacional.  

§ 3
o
  Ressalvadas as revisões e complementação de que trata o § 1

o
 deste artigo, a 

alteração da definição de Mesorregiões Diferenciadas e outros espaços sub-regionais não 

afetará o âmbito da aplicação de Políticas e Planos de Desenvolvimento Regional já 

aprovados pelo Congresso Nacional.  

CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS E FISCAIS  

Art. 6
o
  Os planos, programas e ações da PNDR voltados para a redução das 

desigualdades regionais e ampliação das oportunidades de desenvolvimento regional serão 

executados, dentre outros, por meio dos seguintes instrumentos: 

I - Orçamento Geral da União; 

II - Fundos Constitucionais de Financiamento das regiões Norte - FNO, Nordeste - FNE e 

do Centro-Oeste - FCO; 

III - Fundos de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE e Fundo de Desenvolvimento da 

Amazônia - FDA, bem como outros fundos de desenvolvimento regional que venham a ser 

criados; 

IV - outros Fundos especialmente constituídos pelo Governo Federal com a finalidade de 

reduzir as desigualdades regionais;  

V - recursos dos Agentes Financeiros Oficiais; e 

VI - Incentivos e Benefícios Fiscais.  

§ 1º  Observada a legislação em vigor, os regulamentos necessários à operacionalização 

dos Fundos e à emissão de pareceres técnicos de análise, laudos e declarações relativas aos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art20§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art20§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art166
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Incentivos e Benefícios Fiscais, serão estabelecidos pelos Conselhos Deliberativos das 

Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, nas suas respectivas 

áreas de competência  (Redação dada pelo Decreto nº 6.674, de 2008). 

§ 2
o
  Para efeito do disposto neste artigo: 

I - a Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional poderá 

aprovar o uso de recursos dos fundos setoriais de Ministérios, com expressa anuência destes; 

e 

II - os Ministérios e Agentes Financeiros Oficiais Federais poderão definir critérios 

diferenciados para a execução dos planos, programas e ações da PNDR, para priorizar as 

regiões referidas no art. 3
o
 deste Decreto.  

CAPÍTULO III 

DA DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS QUANTO À POLÍTICA NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

Art. 7
o
  Compete ao Ministério da Integração Nacional e às suas entidades vinculadas, na 

execução da PNDR: 

I - definir e manter atualizada a tipologia da PNDR, objetivando: 

a) referenciar a interação com as políticas setoriais; 

b) definir indicador específico da distribuição da ação corrente e dos investimentos 

promovidos por cada uma das políticas setoriais; e 

c) orientar os planos, programas e ações da PNDR; 

II - ouvir opiniões e sugestões da sociedade, por meio de mecanismos e canais de 

participação que componham instâncias de concertação regional, quanto à formulação dos 

planos, programas e ações da PNDR, nas diferentes escalas referidas no art. 3
o
 deste 

Decreto; 

III - articular com os demais Ministérios a integração de programas e ações setoriais, 

visando a execução dos planos, programas e ações da PNDR; 

IV - operacionalizar, juntamente com suas entidades vinculadas, os planos, programas e 

ações da PNDR, atendendo às prioridades definidas pela Câmara de Políticas de Integração 

Nacional e Desenvolvimento Regional; 

V - coordenar e manter o sistema de informação e monitoramento dos planos, programas 

e ações da PNDR, possibilitando a todos os órgãos, entidades da administração indireta e 

organizações da sociedade civil: 

a) a construção de diagnóstico compartilhado da situação das áreas definidas nos termos 

do art. 3
o
; 

b) o estabelecimento e promoção de estudos e reflexões prospectivas referenciados 

nestas áreas; e 

c) o acompanhamento da atuação do poder público e da iniciativa privada, com especial 

enfoque sobre os investimentos produtivos e em infra-estrutura; 

VI - estabelecer as diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos dos Fundos 

referidos nos incisos II e III do art. 6
o
 deste Decreto, inclusive  quanto aos recursos 

disponibilizados ao setor privado; e 

VII - propor, em conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, a ampliação do aparato estatístico e informacional existente, para atender os requisitos 

da atualização periódica da tipologia referida no inciso I deste artigo.  

§ 1
o
  A tipologia referida no inciso I deste artigo observará o objeto da PNDR, e será 

elaborada conforme metodologia constante no Anexo II deste Decreto, em conjunto com os 

órgãos e entidade federais com atribuições correlatas, a partir de informações sócio-

econômicas e produtivas de âmbito municipal, que exprimam os padrões de renda e de 

dinamismo produtivo, representativos da realidade e da dinâmica territorial brasileira.  

§ 2
o
  No desempenho das atribuições elencadas neste artigo, o Ministério da Integração 

Nacional observará as deliberações da Câmara de Políticas de Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6674.htm#art2
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CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA PNDR  

Art. 8
o
  Fica criado o Sistema Nacional de Informação para o Desenvolvimento Regional - 

SNIDR sob a coordenação do Ministério da Integração Nacional, com o objetivo de 

monitoramento e avaliação dos planos, programas e ações da PNDR, inclusive mediante 

intercâmbio de informações com os demais órgãos, entidades da administração indireta, 

organizações da sociedade civil, bem como  Estados e Municípios.  

Parágrafo único.  O SNIDR, por iniciativa do Ministério da Integração Nacional, ouvidos 

os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Defesa e das Relações Exteriores, 

poderá comportar bases de informação que viabilizem a integração de políticas do Brasil e dos 

países limítrofes, voltadas para o estudo da dinâmica e a promoção do desenvolvimento e 

cooperação em espaços transfronteiriços.  

Art. 9
o
  O Ministério da Integração Nacional publicará Relatório Anual de Avaliação dos 

planos, programas e ações da PNDR, inclusive monitorando parâmetros que exprimam tanto 

as desigualdades, quanto a distribuição da ação pública e privada nas áreas referidas no art. 

3
o
 deste Decreto, e fornecendo novos parâmetros para estabelecer metas regionalizadas de 

redução de desigualdades.  

§ 1
o
  O Relatório referido no caput deste artigo integrará o Relatório de Gestão Anual do 

Ministério da Integração Nacional, a ser encaminhado aos órgãos de fiscalização e controle 

externo.  

§ 2
o
  Os parâmetros referidos no caput deste artigo serão utilizados na formulação dos 

planos, programas e ações da PNDR, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, bem como nas suas revisões e complementações.  

Art. 10.  O Decreto n
o
 4.793, de 23 de julho de 2003, passa a vigorar acrescido do 

seguinte artigo:  

“Art. 1
o
-A.  A Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional terá as 

seguintes atribuições: 

I - estabelecer diretrizes para a operacionalização da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional - PNDR; 

II - promover a articulação com as demais políticas setoriais, objetivando a convergência de 

suas ações para o benefício das áreas definidas como prioridades da PNDR; 

III - propor critérios e aprovar as diretrizes para a aplicação dos instrumentos financeiros 
necessários à PNDR; e 
IV - apreciar os Relatórios de Monitoramento dos planos, programas e ações da PNDR.” (NR)  

Art. 11.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 22 de  fevereiro de 2007; 186
o
 da Independência e 119

o
 da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Pedro Brito do Nascimento 

ANEXO I  

MESORREGIÕES DIFERENCIADAS  

1. MESORREGIÃO DO ALTO SOLIMÕES  

2. MESORREGIÃO DO VALE DO RIO DO ACRE  

3. MESORREGIÃO DO BICO DO PAPAGAIO  

4. MESORREGIÃO DA CHAPADA DAS MANGABEIRAS  

5. MESORREGIÃO DO XINGÓ  

6. MESORREGIÃO DA BACIA DO ITABAPOANA  

7. MESORREGIÃO DOS VALES DO RIBEIRA E GUARAQUEÇABA  

8. MESORREGIÃO DA GRANDE FRONTEIRA DO MERCOSUL  

9. MESORREGIÃO DA METADE SUL DO RIO GRANDE DO SUL  

10. MESORREGIÃO DO SERIDÓ  

11. MESORREGIÃO DAS ÁGUAS EMENDADAS  

12. MESORREGIÃO DA CHAPADA DO ARARIPE  

13. MESORREGIÃO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E DO MUCURI  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4793.htm#art1a
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Sub-regiões selecionadas pela Câmara de Políticas de Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional  

1. São Raimundo Nonato - PI  

2. Médio e Baixo Jaguaribe - CE  

3. Vale do Açu - RN  

4. Souza - Piancó - PB 

5. Sertão do Moxotó - PE  

6. Santana do Ipanema - AL  

7. Sergipana Sertão do São Francisco - SE 

8. Brumado/Bom Jesus da Lapa/Guanambi - BA 

9. Serra Geral - MG 

10. Sub-Região da Área de Abrangência do Plano da BR-163 Sustentável. (Incluído pelo Decreto 

nº 6.290, de 2007). 

REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO - RIDE´s  

1. RIDE DO PÓLO DE JUAZEIRO E PETROLINA    

Criada pela Lei Complementar n
o
 113, de 19/09/2001  

UF: PERNAMBUCO 

Municípios: 

PETROLINA; 

LAGOA GRANDE; 

SANTA MARIA DA BOA VISTA; 

OROCÓ;  

UF: BAHIA 

Municípios: 

JUAZEIRO; 

CASA NOVA; 

CURAÇÁ; 

SOBRADINHO;  

2. RIDE DA GRANDE TERESINA - TIMON  

Criada pela Lei Complementar n
o
 112, de 19/09/2001  

UF: PIAUI 

Municípios: 

ALTOS; 

BENEDITINOS; 

COIVARAS; 

CURRALINHO; 

JOSÉ DE FREITAS; 

DERMEVAL LOBÃO; 

LAGOA ALEGRE; 

LAGOA DO PIAUÍ; 

MIGUEL LEÃO; 

MONSENHOR GIL; 

TERESINA; 

UNIÃO;  

UF: MARANHÃO 

Município: 

TIMON 

3. RIDE DO ENTORNO DO DF  

Criada pela Lei Complementar n
o
 94, de 19/02/1998  

UF: GOIÁS 

Municípios: 

ABADIÂNIA; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6290.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6290.htm#art11
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ÁGUA FRIA DE GOIÁS; 

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS; 

ALEXÂNIA; 

CABECEIRAS; 

CIDADE OCIDENTAL; 

COCALZINHO DE GOIÁS; 

CORUMBÁ DE GOIÁS; 

CRISTALINA; 

FORMOSA; 

LUZIÂNIA; 

MIMOSO DE GOIÁS; 

NOVO GAMA; 

PADRE BERNARDO; 

PIRENÓPOLIS; 

PLANALTINA; 

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO; 

VALPARAÍSO DE GOIÁS; 

VILA BOA;  

UF: MINAS GERAIS 

Municípios: 

BURITIS; 

CABECEIRA GRANDE;' 

UNAÍ. 

ANEXO II  

TIPOLOGIA DA PNDR 

Metodologia  

A tipologia da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR tem o propósito de 

estabelecer um quadro referencial das desigualdades regionais e utilizará a escala 

Microrregional, de acordo com a divisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

 IBGE.  

A metodologia está baseada em duas variáveis: 

a) Rendimento Médio Mensal por Habitante, englobando todas as fontes declaradas (salários, 

benefícios, pensões, etc); e 

b) Taxa Geométrica de Variação dos Produtos Internos Brutos Municipais por habitante.  

Os padrões de nível de vida e de dinamismo sócio-produtivo que compõem a tipologia 

microrregional da PNDR são obtidos a partir do cruzamento de informações municipais do 

IBGE, agregadas por microrregião geográfica, exceto para os estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará e Roraima, onde se mantém a escala municipal, dada a dimensão dos 

municípios dessas unidades da federação, quando relacionada com as demais microrregiões 

brasileiras.  

Essas informações se referem ao rendimento domiciliar per capita médio (resultante do 

somatório de todos os rendimentos domiciliares declarados em cada microrregião, no 

momento do censo demográfico, dividido pelo número de habitantes ali residentes).  

As variáveis são estatísticamente discretizadas e agrupadas em classes (alta, média e 

baixa) de forma a possibilitar o cruzamento demonstrado no quadro seguinte, contemplando 

as quatro situações típicas especificadas:  

1 - Sub-regiões de Alta Renda 

2 - Sub-Regiões Dinâmicas 

3 - Sub-Regiões Estagnadas 

4 - Sub-Regiões de Baixa Renda  
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Anexo 2 – Decreto de criação da Câmara de Políticas de Integração 

Nacional e Desenvolvimento Regional 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos 

Jurídicos 
 

DECRETO Nº 4.793, DE 23 DE JULHO DE 2003. 

 

Cria a Câmara de Políticas de Integração 

Nacional e Desenvolvimento Regional, do 

Conselho de Governo. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, 

alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 7
o da Lei n

o 10.683, de 28 

de maio de 2003, 

DECRETA: 

Art. 1
o
  Fica criada a Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, do 

Conselho de Governo, com a finalidade de formular políticas públicas e diretrizes de integração 

nacional e desenvolvimento regional, bem assim coordenar e articular as políticas setoriais com 

impacto regional, com vistas a reduzir as desigualdades inter e intra-regionais. 

Art. 1
o
-A.  A Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional terá as 

seguintes atribuições: (Incluído pelo Decreto nº 6.047, de 2007) 

 I - estabelecer diretrizes para a operacionalização da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional - PNDR; (Incluído pelo Decreto nº 6.047, de 2007) 

 II - promover a articulação com as demais políticas setoriais, objetivando a convergência de 

suas ações para o benefício das áreas definidas como prioridades da PNDR; (Incluído pelo 

Decreto nº 6.047, de 2007) 

 III - propor critérios e aprovar as diretrizes para a aplicação dos instrumentos financeiros 

necessários à PNDR; e (Incluído pelo Decreto nº 6.047, de 2007) 

 IV - apreciar os Relatórios de Monitoramento dos planos, programas e ações da PNDR. (Incluído 

pelo Decreto nº 6.047, de 2007) 

Art. 2
o
  A Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional será integrada 

pelos seguintes Ministros de Estado e Secretário Especial: 

 I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá; 

 II - da Integração Nacional; 

 III - da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

 IV - da Educação; 

 V - da Fazenda; 

 VI - da Saúde; 

 VII - das Cidades; 

 VIII - das Comunicações; 

 IX - de Minas e Energia; 

 X - do Desenvolvimento Agrário; 

 XI - do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

 XII - do Meio Ambiente; 

 XIII - do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 XIV - do Trabalho e Emprego; 

 XV - do Turismo; 

 XVI - dos Transportes; e 

 XVII - da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República. 

 XVIII - da Secretaria-Geral da Presidência da República. (Incluído pelo Decreto nº 5.235, de 2004) 

 Parágrafo único.  O Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República poderá 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.793-2003?OpenDocument
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convidar para participar das reuniões representantes de órgãos da administração pública federal, 

estadual e municipal e de entidades privadas, inclusive organizações não-governamentais, cuja 

participação, em razão de matéria constante da pauta da reunião, seja justificável. 

 Art. 3
o
  Fica criado o Comitê Executivo da Câmara de Políticas de Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional, com a finalidade de acompanhar a implementação das decisões da 

Câmara, integrado pelos seguintes membros: 

 I - Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República, que o coordenará; 

 II - Subchefe de Coordenação da Ação Governamental da Casa Civil da Presidência da República; 

 III - Secretários-Executivos dos Ministérios da Integração Nacional, da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, da Educação, da Fazenda, da Saúde, das Cidades, das Comunicações, de Minas e 

Energia, do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Meio 

Ambiente, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Trabalho e Emprego, do Turismo e dos 

Transportes; e 

 IV - Secretário-Adjunto da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República. 

 V - Subsecretário-Geral da Secretaria-Geral da Presidência da República. (Incluído pelo Decreto nº 

5.235, de 2004) 

 

Art. 3
o
-A.  Fica criado o Comitê Executivo do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a 

Área de Influência da Rodovia BR-163 no Trecho Cuiabá/MT - Santarém/PA - Plano BR-163 

Sustentável, com a finalidade de acompanhar a implementação das decisões da Câmara de 

Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional relativas a esse Plano, integrado por 

nove representantes da União, três representantes dos Estados e três representantes dos 

Municípios da sua área de abrangência, sendo: (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 I - um representante da Casa Civil da Presidência da República, que exercerá sua 

coordenação; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 II - um representante do Ministério da Integração Nacional, que exercerá sua secretaria-

executiva; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 III - um representante do Ministério do Meio Ambiente; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 IV - um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; (Incluído pelo Decreto 

nº 6.290, de 2007). 

 V - um representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 

2007). 

 VI - um representante do Ministério das Cidades; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 VII - um representante do Ministério da Defesa; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 VIII - um representante do Ministério da Justiça; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 IX - um representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; (Incluído pelo 

Decreto nº 6.290, de 2007). 

 X - um representante do Estado do Pará; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 XI - um representante do Estado do Mato Grosso; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 XII - um representante do Estado do Amazonas; e (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 XIII - três representantes de Municípios dos Estados do Pará, Mato Grosso e do 

Amazonas. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 § 1
o
  Os representantes referidos nos incisos I a IX e seus respectivos suplentes serão indicados 

pelos respectivos Ministros de Estado. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 § 2
o
  O Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República convidará os 

Governadores dos Estados referidos nos incisos X a XII a indicar os respectivos representantes e 

suplentes. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 § 3
o
  O Coordenador do Comitê Executivo convidará a Frente Nacional de Prefeitos e a 

Confederação Nacional de Municípios a indicar os representantes referidos no inciso XIII e seus 

respectivos suplentes, em comum acordo, após consulta às associações de Municípios da região e 

dos respectivos Estados. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 
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 § 4
o
  Os Municípios referidos no inciso XIII devem ter área abrangida pelo Plano BR-163 

Sustentável. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 § 5
o
  A designação dos membros do Comitê Executivo será feita pelo Presidente da República, que 

poderá delegar essa competência ao Presidente da Câmara de Políticas de Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 § 6
o
  O Comitê Executivo será instalado em até trinta dias, ainda que algum representante não 

tenha sido indicado. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 § 7
o
  A participação no Comitê Executivo será considerada relevante prestação de serviços, não 

remunerada. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 Art. 3
o
-B. O Comitê Executivo do Plano BR-163 Sustentável deverá: (Incluído pelo Decreto nº 6.290, 

de 2007). 

 I - encaminhar as propostas para o Plano BR-163 Sustentável e suas revisões à Câmara de 

Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, para submissão ao Presidente da 

República, na forma do art. 5
o do Decreto n

o
6.047, de 22 de fevereiro de 2007; (Incluído pelo 

Decreto nº 6.290, de 2007). 

 II - articular com os Ministérios e com os Estados e Municípios com áreas nele abrangidas, o Plano 

BR-163 Sustentável; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 III - coordenar o planejamento e a identificação dos recursos e meios dos vários entes federados e 

órgãos envolvidos, necessários à execução do Plano BR-163 Sustentável; (Incluído pelo Decreto nº 

6.290, de 2007). 

 IV - coordenar a celebração de contratos e outros instrumentos do Plano BR-163 Sustentável, 

promovendo convênios entre os vários entes federados e órgãos envolvidos; e (Incluído pelo 

Decreto nº 6.290, de 2007). 

 V - encaminhar relatórios à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas da União, sem 

prejuízo do seu encaminhamento também a outros órgãos, conforme determinado em lei, acerca de 

eventuais irregularidades na aplicação de recursos públicos. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 

2007). 

 § 1
o
  O Comitê Executivo submeterá seu regimento interno à aprovação do Presidente da Câmara 

de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, em até sessenta dias. (Incluído 

pelo Decreto nº 6.290, de 2007). 

 § 2
o
  Nas revisões do Plano BR-163 Sustentável, serão consideradas as conclusões do relatório 

anual produzido pelo Fórum daquele Plano, explicitando-se as razões para que suas 

recomendações não sejam implementadas, quando for o caso. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 

2007). 

Art. 4
o
  Poderão ser criados grupos técnicos com a finalidade de desenvolver ações específicas 

necessárias à implementação das decisões da Câmara. 

 § 1
o
  Dos grupos técnicos poderão participar representantes de outros órgãos ou de entidades 

públicas e privadas. 

 § 2
o
  Os membros dos grupos técnicos, e seus respectivos suplentes, serão designados pelo 

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, mediante proposta dos 

Ministros de Estado e Secretário Especial a que estiverem subordinados ou, no caso de 

representante de entidade privada, por aquelas autoridades, quando interessadas. 

 § 3
o
  O Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República designará, dentre os 

integrantes de cada grupo técnico, o seu coordenador, que se reportará à Câmara. 

Art. 5
o
  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6
o
  Revoga-se o Decreto n

o 1.741, de 8 de dezembro de 1995. 

        Brasília, 23 de julho de 2003; 182
o da Independência e 115

o da República 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

José Dirceu de Oliveira e Silva 
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ANEXO 3 - Agenda de Compromissos por Ministério – 2005/2006 

 
Ação Recursos (em mil) Cumprida 

Ministério das Cidades 

Implantar ações de saneamento e 

abastecimento de água em Bodocó 

458 Sim 

 

Melhoria de habitabilidade em 

Assentamentos Precários (Jacobina do 

Piauí, Paulistana, Pedro Laurentino e 

São Julião) 

1.782 Sim 

Ministério da Agricultura 

Implantar uma estação automática de 

dados meteorológicos 

146 Não 

Adquirir uma patrulha mecanizada para o 

município de Ouricuri 

68 Sim 

Realizar 3 cursos de capacitação e 

agentes na cadeia de bovideocultura 

45 Não 

Realizar dois cursos de capacitação de 

agentes na cadeia de produção 

integrada de flores 

30 Não 

Implantar nó de rede de 

telecomunicações 

18 Não 

Ministério da Ciência e Tecnologia 

Apoiar projeto de desenvolvimento 

tecnológico para produção de mel e cera 

de abelha na região de Trindade/PE 

600 Não 

Ministério do Desenvolvimento Agrário 

Adquirir 13.580 hectares e atender a 

1.835 famílias 

1.812 Não 

Apoiar projeto de artesanato em Dom 

Inocêncio/PI 

89 Não 

Adquirir 18.424 hectares para reforma 

agrária 

12.077 Não 

Apoiar sete projetos de fortalecimento da 

infraestrutura e dos serviços públicos 

1.791 Sim 

Apoiar a organização e a gestão social 

em três territórios rurais 

30 Não 

Elaboração de dois planos territoriais de 

desenvolvimento rural sustentável 

42 Sim 

Capacitar gestores públicos e atores 

sociais em três territórios rurais 

60 Sim 

Promover a articulação de outras 

políticas no processo de construção e 

gestão dos planos territoriais de 

desenvolvimento rural sustentável 

15 Não 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Construir três barracões industriais em 

Bodocó, Santa Cruz e Serrita/PE 

404 Sim 

Implantar três Telecentros em Barbalha, 

Crato e Juazeiro do Norte/CE 

45 Não 
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Ministério do Meio Ambiente 

Elaboração de plano de manejo para as 

áreas invadidas por algarobeiras 

210 Não 

Ampliar o conhecimento sobre a 

composição, riqueza e diversidade de 

espécies do Centro de Endemismo de 

Pernambuco 

380 Sim 

Identificar espécies de flora nordestina 

de importância econômica potencial 

278 Não 

Recuperar dessalinizadores, capacitar a 

população e implementar programas de 

educação ambiental e treinamento ou 

aproveitamento dos rejeitos do processo 

nos municípios de Bodocó, Dormente, 

Parnamirim e Serrita 

140 Não 

Apoiar a implementação do PAN 52 Sim 

Elaborar as Agendas 21 da região de 

Salgueiro e Trindade 

354 Não 

Ministério das Minas e Energia 

Formalizar e regularizar as áreas de 

extração e promover a capacitação 

gerencial nas atividades de mineração 

de calcário em Santana do Cariri/CE 

300 Não 

No âmbito do Programa Luz para Todos, 

realizar 411 ligações em 4 municípios do 

Piauí 

363 Não 

Implementar o Programa Luz para Todos 

para 6.513 famílias 

39.764 Não 

Ministério do Trabalho e emprego 

Mapear 260 empreendimentos de 

economia solidária 

19 Sim 

Ministério do Turismo 

Apoiar a elaboração de plano de 

desenvolvimento sustentável e integrado 

do turismo 

20 Não 

Implantar obras de urbanização, 

revitalização e construção de avenidas e 

praças em Barbalha e de infraestrutura 

turística no Crato 

1.120 Sim 

Qualificar 300 pessoas 44 Não 

Apoiar projeto de artesanato de argila 50 Não 

Implantar sinalização turística 200 Não 

Ministério dos Transportes 

Recuperar 16 km do trecho rodoviário 

BR 230/316 

1.040 Não 

Recuperar 8 km do trecho rodoviário na 

BR - 116 

7.656 Não 
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Ministério das Comunicações 

Implementar o programa Governo 

Eletrônico em 54 pontos (GESAC) 

640 Não 

Implementar o Programa de Inclusão 

Digital em 27 pontos 

1.650 Não 

Conceder 77 Outorgas de Rádios 

Comunitárias 

- Não 

Ministério da Cultura 

Apoiar a implementação do projeto Aqui 

tem coisa em Assaré/CE 

48 Sim 

Apoiar a implementação dos projetos: 

Banda Cabação do Mestre Miguel e Lira 

Nordestina em Juazeiro do Norte 

63 Não 

Apoiar a realização do I Encontro das 

Culturas do Cariri e Araripe para o 

Desenvolvimento Regional em Juazeiro 

do Norte 

100 Não 

Apoiar a implementação do projeto 

Centro de Cultura Gameleira de São 

Sebastião em Missão Velha 

50 Sim 

Apoiar a implementação do projeto de 

vídeo e formação de platéia em Nova 

Olinda 

235 Não 

Apoiar a implementação de projetos de 

Jovens Quilombolas: voz e resistência 

em Salgueiro 

223 Não 

Emitir reconhecimento de nove 

comunidades quilombolas 

- Não 

Ministério da Defesa 

Capacitar 75 jovens em cursos técnicos 

de engenharia de construção - Picos 

20 Não 

Ministério da Justiça 

Apoiar projetos para proteção, 

delimitação e fiscalização de terras 

indígenas 

400 Não 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

Atender a 181.736 famílias através do 

PBF 

135.860 Sim 

Implementar o Programa de Beneficio de 

Prestação Continuada 

73.564 Sim 

Implementar o Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil 

8.096 Sim 

Construir 11.768 cisternas 16.305 Sim 

Implementar o Programa do Leite 645 Não 

Ministério da Educação 

Universalizar os programas Brasil 

Alfabetizado e Educação de Jovens e 

Adultos atendendo 52.600 alunos e 

2.630 professores. 

12.016 Não 

Apoiar o ensino fundamental e a 

educação básica, através da ampliação 

7.251 Sim 
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da oferta de vagas 

Apoiar a alimentação escolar 9.007 Sim 

Recursos para o ensino fundamental 724 Sim 

Apoiar o transporte escolar 3.764 Sim 

Implantar duas salas de recursos 

multifuncionais - Juazeiro do Norte e 

Campo Grande do Piauí 

47 Sim 

Implantar um laboratório de informática 

em São João do Piauí 

9 Não 

Apoiar reforma de fabrica de rações 42 Não 

Apoiar construção de casa de mel 58 Não 

Capacitar professores das áreas rurais 

de Parnamirim/PE 

12 Sim 

Ministério da Saúde 

Implementar sistemas de abastecimento 

de água e atender a 6.724 famílias em 

50 municípios 

8.731 Sim 

Implementar sistema de esgotamento 

sanitário atendendo 12.116 famílias em 

12 municípios 

4.293 Sim 

Implementar melhorias sanitárias 

domiciliares, atendendo 28.803 famílias 

em 53 municípios 

7.513 Sim 

Implementar melhorias habitacionais e 

atender a 246 famílias em sete 

municípios 

1.822 Sim 

Implementar o programa água na escola 

atendendo 8 escolas em seis municípios 

740 Não 

Ampliar e melhorar sistemas de coleta, 

tratamento e destinação de resíduos 

sólidos para 4.498 famílias em 5 

municípios 

822 Sim 
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ANEXO 4 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

 
Ação Beneficiário Valor Previsto na 

Agenda 

Construção de sistema de 

abastecimento de água 

PM de Bodocó 200.000 Sim 

 

Recuperação de barragem PM de Bodocó 220.000 Não 

Projeto de esgotamento 

sanitário 

PM de Bodocó 101.900 Não 

Projeto de esgotamento 

sanitário 

PM de Exu 74.700 Não 

Recuperação de passagem 

molhada 

PM de Exu 42.000 Não 

Construção de açude PM de Granito 228.200 Não 

Construção de passagem 

molhada 

PM de Granito 77.100 Não 

Projeto de esgotamento 

sanitário 

PM de Granito 39.800 Não 

Realização de evento de 

promoção comercial 

PM de Granito 5.000 Não 

Construção de barragem PM de Granito 100.000 Não 

Projeto de esgotamento 

sanitário 

PM de Ipubi 111.750 Não 

Perfuração de poços PM de Mirandiba 100.000 Não 

Projeto de esgotamento 

sanitário 

PM de Mirandiba 79.200 Não 

Projeto de esgotamento 

sanitário 

PM de Moreilandia 43.300 Não 

Projeto de esgotamento 

sanitário 

PM de Parnamirim 97.000 Não 

Recuperação de açudes PM de Salgueiro 101.100 Não 

Implantação de unidade de 

caprinos, ovinos e suínos  

PM de Salgueiro 247.000 Não 

Projeto de esgotamento 

sanitário 

PM de Santa Cruz 41.400 Não 

Projeto de esgotamento 

sanitário 

PM de Santa 

Filomena 

28.300 Não 

Recuperação de barragem PM de Serrita 313.650 Não 

Casa do artesão PM de Serrita 90.000 Não 
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Projeto de esgotamento 

sanitário 

PM de Serrita 53.400 Não 

Construção de barragem PM de Serrita 300.000 Sim 

Recuperação de sistema de 

abastecimento de água 

PM de Trindade 100.300 Sim 

Projeto de esgotamento 

sanitário 

PM de Verdejante 36.900 Não 

Recuperação de estradas 

vicinais 

PM de Abaiara 241.100 Não 

Construção de açude  PM de Altaneira 136.900 Não 

Construção de açude PM de Aurora 100.000 Não 

Construção de unidades 

habitacionais 

PM de Aurora 562.500 Não 

Construção de açude PM de Aurora 393.800 Não 

Construção de açude PM de Barro 180.000 Não 

Canal de drenagem PM de Caririacu 245.000 Não 

Recuperação de vias PM de Caririacu 140.000 Não 

Construção de açude PM de Farias Brito 121.500 Não 

Construção de açude PM de Granjeiro 90.000 Não 

Abastecimento de água para 

comunidades rurais 

PM de Porteiras 140.000 Não 

Construção de passagem 

molhada 

PM de Potengi 210.000 Não 

Recuperação de açude PM de Potengi 140.000 Não 

Construção de açude PM de Potengi 145.000 Não 

Abastecimento de água para 

comunidades rurais 

PM de Santana do 

Cariri 

140.000 Não 

Abastecimento de água para 

comunidades rurais 

PM de Alegrete do 

Piauí 

408.500 Sim 

Construção de sistema de 

abastecimento de água 

PM de Alegrete do 

Piauí 

125.000 Sim 

Abastecimento de água para 

comunidades rurais 

PM de Bela Vista do 

Piauí 

70.000 Sim 

Abastecimento de água para 

comunidades rurais 

PM de Bocaina 190.000 Sim 

Abastecimento de água para 

comunidades rurais 

PM de Caridade do 

Piauí 

190.000 Sim 

Abastecimento de água para 

comunidades rurais 

PM de Dom Expedito 143.800 Sim 
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Abastecimento de água para 

comunidades rurais 

PM de Geminiano 190.000 Sim 

Construção de barragem PM de Queimada 

Nova 

449.400 Não 

Construção de sistema de 

abastecimento de água 

PM de Santana do 

Piauí 

477.800 Sim 

Implantação de rede de 

energia rural 

PM de São João do 

Piauí 

150.000 Sim 

Construção de passagem 

molhada 

PM de São Julião 142.500 Não 

Recuperação de estradas 

vicinais 

PM de Sussuapara 100.000 Sim 

Implantação de poços PM de Wall Ferraz 90.100 Não 
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ANEXO 5- MINISTERIO DO TURISMO 

 
Ação Beneficiário Valor Previsto na 

Agenda 

Apoio a projetos de infra-

estrutura turística  

PM de Bodocó 50.000 Não 

Calçamento de ruas PM de Ipubi 430.000 Não 

Reforma de praça PM de Parnamirim 80.000 Não 

Apoio a projetos de infra-

estrutura turística 

PM de Santa Cruz 50.000 Não 

Apoio a projetos de infra-

estrutura turística 

PM de Serrita 50.000 Não 

Promoção e divulgação PM de Aurora 200.000 Não 

Urbanização de via pública PM de Barbalha 110.000 Sim 

Reforma de praça PM de Barbalha 260.000 Sim 

Urbanização de via pública PM de Barbalha 100.000 Sim 

Construção de praça PM de Barbalha 50.000 Sim 

Apoio a projetos de infra-

estrutura turística 

PM de Barbalha 150.000 Sim 

Realização de evento PM de Barbalha 305.300 Sim 

Calçamento de ruas PM de Brejo Santo 150.000 Não 

Reforma de praça PM de Caririaçu 100.000 Não 

Apoio a projetos de infra-

estrutura turística 

PM do Crato 600.000 Sim 

Apoio a projetos de infra-

estrutura turística 

PM de Jardim 120.000 Não 

Promoção e divulgação PM de Juazeiro do 

Norte 

750.000 Não 

Realização de evento PM de Missão 

Velha 

281.850 Não 

Apoio a projetos de infra-

estrutura turística 

PM de Missão 

Velha 

100.000 Não 

Realização de evento PM de Porteiras 200.000 Não 

Reforma de praça PM de Penaforte 100.000 Não 

Reforma de praça PM de Porteiras 180.000 Não 
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ANEXO 6 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO 

Ação Beneficiário Valor Previsto na 

Agenda 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Caririaçú 137.700 Não 

Infraestrutura  PM de Caririaçú 141.900 Sim  

Infraestrutura PM de Caldeirão 

Grande 

90.250 Sim  

Infraestrutura PM de João Costa 52.400 Sim  

Infraestrutura PM de Lagoa do Barro 31.900 Sim 

Infraestrutura PM de Massapé do 

Piauí 

31.900 Sim  

Infraestrutura PM de Monsenhor 

Hipólito 

31.900 Sim  

Infraestrutura PM São João da 

Canabrava 

28.950 Sim  

Infraestrutura PM de São João do 

Piauí 

31.900 Não 

Infraestrutura PM de São Luis do 

Piauí 

28.950 Não 
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ANEXO 7- Ministério das Cidades 

Ação Beneficiário Valor Previsto na 

Agenda 

Elaboração de Plano Diretor PM Araripina 102.500 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Araripina 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Bodocó 195.000 Sim  

Saneamento Básico PM Mirandiba 70.000 Não 

Saneamento Básico PM Araripina 150.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Salgueiro 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Santa Filomena 130.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM São José do Belmonte 97.500 Não 

Construção de habitações 

populares 

PM São José do Belmonte 243.750 Não 

Melhoria de condições de 

habitabilidade em assentamentos 

precários 

PM Trindade 140.914 Não 

Melhoria de condições de 

habitabilidade em assentamentos 

precários 

PM Araripe 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Araripe 323.489 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana e equipamentos 

comunitários  

PM Aurora 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Brejo Santo 97.500 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Brejo Santo 100.000 Não 

Elaboração de Plano Diretor PM Crato 175.500 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Juazeiro do Norte 140.000 Não 

Melhoria de condições de 

habitabilidade em assentamentos 

precários 

PM Juazeiro do Norte 100.000 Não 
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Construção de habitações 

populares 

PM Juazeiro do Norte 100.000 Não 

Construção de habitações 

populares 

PM Missão Velha 330.521 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Nova Olinda 80.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Santana do Cariri 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Bela Vista do Piauí 97.500 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Bela Vista do Piauí 51.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM Betânia do Piauí 195.000 Não 

Implantação de equipamentos 

comunitários 

PM Betânia do Piauí 100.000 Não 

Implantação de equipamentos 

comunitários 

PM de Bocaina 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Campinas do Piauí 487.500 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana em áreas subnormais 

PM de Campinas do Piauí 150.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Curral Novo do 

Piauí 

97.500 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Dom Expedito 83.333 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Floresta do Piauí 146.250 Não 

Implantação de equipamentos 

comunitários 

PM de Floresta do Piauí 40.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Frederico Santos 97.500 Não 

Projeto de requalificação de 

espaços públicos 

PM de Frederico Santos 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Itainópolis 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Jacobina do Piauí 195.000 Sim 

Implantação de Infra-estrutura PM de João Costa 97.500 Não 
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urbana 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana em áreas subnormais 

PM de João Costa 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Lagoa do Barro do 

Piauí 

97.500 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Lagoa do Barro do 

Piauí 

136.500 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana em áreas subnormais 

PM de Lagoa do Barro do 

Piauí 

100.000 Não 

Projeto de requalificação de 

espaços públicos 

PM de Monsenhor Hipolito 100.000 Não 

Implantação de equipamentos 

comunitários 

PM de Padre Marcos 100.000 Não 

Implantação de equipamentos 

comunitários 

PM de Paes Landim 75.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Paqueta 50.000 Não 

Implantação de equipamentos 

comunitários 

PM de Paqueta 50.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Patos do Piauí 50.000 Não 

Implantação de equipamentos 

comunitários 

PM de Paulistana 100.000 Sim 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Pedro Laurentino 97.500 Sim 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana em áreas subnormais 

PM de Pio IX 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Ribeira do Piauí 50.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Santa Cruz do 

Piauí 

97.500 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Santo Antonio de 

Lisboa 

50.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Santo Inácio do 

Piauí 

146.250 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de São Francisco de 

Assis do Piauí 

73.125 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de São Francisco de 

Assis do Piauí 

97.500 Não 
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Melhoria de condições de 

habitabilidade em assentamentos 

precários 

PM de São João da 

Canabrava 

100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana em áreas subnormais 

PM de São João da 

Canabrava 

100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de São João da 

Varjota 

146.250 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de São João da 

Varjota 

292.500 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de São João do Piauí 600.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de São José do Piauí 50.000 Não 

Melhoria de condições de 

habitabilidade em assentamentos 

precários 

PM de São Luis do Piauí 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana em áreas subnormais 

PM de São Luis do Piauí 100.000 Não 

Construção de habitações 

populares 

PM de São Luis do Piauí 300.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana em áreas subnormais 

PM de Simões 100.000 Não 

Implantação de equipamentos 

comunitários 

PM de Simões 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Simões 100.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana em áreas subnormais 

PM de Vila Nova do Piauí 180.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Wall Ferraz 234.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Exu 100.000 Não 

Ampliação Sistema de drenagem PM de Brejo Santo 140.000 Não 

Implantação de Infra-estrutura 

urbana 

PM de Alagoinha do Piauí 97.500 Não 
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ANEXO 8 - MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 

Ação Beneficiário Valor Previsto na 

Agenda 

Escola de informática PM de Exu 250.000 Não 

Centro de Inclusão Digital PM de Ouricuri 45.000 Não 

Centro Tecnologico de 

Inseminação artificial de 

caprinos e ovinos 

PM de Salgueiro 228.500 Não 

Centro Vocacional em 

confecção 

PM de Salgueiro 412.300 Não 

Capacitação em 

desenvolvimento apícola  

PM de Trindade 80.000 Não 

Desenvolvimento de apicultura PM de Trindade 600.000 Sim 
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ANEXO 9 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

 
Ação Beneficiário Valor Previsto na Agenda 

Qualificação profissional – 

Primeiro Emprego 

PM de Trindade 154.200 Sim 

Qualificação profissional – 

Primeiro Emprego 

PM de Missão Velha 62.300 Sim 
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ANEXO 10 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO 

Ação Beneficiário Valor Previsto na 

Agenda 

Aquisição de maquinário PM de Ouricuri 297.400 Sim 

Aquisição de maquinário PM de Parnamirim 175.500 Não 

Aquisição de maquinário PM de Santa Cruz 167.750 Não 

Aquisição de maquinário PM de Serrita 68.250 Não 

Eletrificação rural PM de Assaré 30.200 Não 

Desenvolvimento da 

fruticultura 

PM de Lagoa do Barro 

do Piauí 

70.250 Não 

Desenvolvimento da 

fruticultura 

PM de Patos do Piauí 70.000 Não 

Estimulo a produção PM de Picos 140.000 Não 
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ANEXO 11 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL 

Ação Beneficiário Valor Previsto na 

Agenda 

Projeto Sentinela PM de Araripina 13.800 Não 

Implantação de cozinhas 

comunitárias 

PM de Ipubi 40.350 Não 

Compra de alimentos da 

agricultura familiar 

PM de Ipubi 174.850 Não 

Inclusão produtiva PM de Salgueiro 50.000 Não 

Projeto Sentinela PM de Salgueiro 20.700 Não 

Instalação de restaurante 

popular 

PM do Crato 800.000 Não 

Acolhimento de famílias em 

situação de vulnerabilidade 

PM do Crato 108.000 Não 

Compra de alimentos da 

agricultura familiar 

PM de Juazeiro do 

Norte 

132.200 Não 

Inclusão produtiva PM de Juazeiro do 

Norte 

50.000 Não 

Inclusão produtiva PM de Missão Velha 38.300 Não 

Implantação de cozinhas 

comunitárias 

PM de Missão Velha 39.250 Não 

Projeto Sentinela PM de Picos 9.300 Não 
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ANEXO 12 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 

Ação Beneficiário Valor Previsto na 

Agenda 

Apoio Financeiro _ Programa 

Nacional de Saúde Escolar 

PM de Araripina 58.000 Não  

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Exu 48.000 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Granito 42.000 Sim  

Apoio Financeiro _ Programa 

Nacional de Saúde Escolar 

PM de Ipubi 53.500 Não  

Apoio financeiro – Educação 

infantil 

PM de Ipubi 34.000 Sim  

Apoio financeiro – Inovações 

educacionais 

PM de Ipubi 23.600 Não 

Apoio financeiro – Educação 

infantil 

PM de Mirandiba 6.000 Sim  

Apoio financeiro – Educação 

infantil 

PM de Moreilândia 16.000 Sim  

Apoio financeiro – Inovações 

educacionais 

PM de Moreilândia 40.000 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Moreilândia 21.000 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Ouricuri 9.800 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Parnamirim 45.700 Sim  

Apoio financeiro – Educação 

para o campo 

PM de Parnamirim 12.400 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Salgueiro 6.300 Sim  

Apoio financeiro – Educação 

quilombola 

PM de Salgueiro 100.000 Não 

Apoio financeiro – Educação 

infantil 

PM de Serrita 10.300 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Trindade 111.300 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Verdejante 14.200 Sim  
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Apoio financeiro – Educação 

infantil 

PM de Verdejante 16.800 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Abaiara 31.400 Sim  

Construção de escolas PM de Araripe 688.000 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Araripe 110.000 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de Araripe 84.500 Sim  

Capacitação de profissionais PM de Araripe 44.500 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Aurora 76.700 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de Aurora 35.000 Sim  

Ações de combate a evasão 

escolar 

PM de Barbalha 72.300 Não 

Apoio financeiro para alunos 

com necessidades especiais 

PM de Barro 13.500 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Barro 69.500 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de Campos Sales 31.700 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Campos Sales 168.800 Não 

Construção de escola PM de Caririacu 395.400 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Caririacu 67.900 Sim  

Apoio financeiro a alunos com 

necessidades especiais 

PM do Crato 35.000 Não 

Ações de combate a evasão 

escolar 

PM do Crato 44.300 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM do Crato 173.200 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM do Crato 114.600 Sim  

Ações educativas 

complementares 

PM de Juazeiro do 

Norte 

24.600 Sim 

Educação Inclusiva PM de Juazeiro do 

Norte 

77.800 Não 



285 

Educação para portadores de 

necessidades especiais 

PM de Juazeiro do 

Norte 

29.700 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Juazeiro do 

Norte 

9.700 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Mauriti 17.800 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de Mauriti 16.700 Sim  

Ações educativas 

complementares 

PM de Mauriti 25.200 Não 

Educação Inclusiva PM de Mauriti 36.200 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Nova Olinda 21.200 Sim  

Apoio financeiro – Educação 

quilombola 

PM de Porteiras 162.000 Não 

Formação de profissionais PM de Porteiras 53.500 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Porteiras 157.200 Sim  

Ações de combate a evasão 

escolar 

PM de Porteiras 36.000 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Potengi 34.300 Sim  

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Alagoinha do 

Piauí 

31.500 Sim  

Apoio financeiro – Inovações 

educacionais 

PM de Alagoinha do 

Piauí 

29.900 Não 

Formação de professores PM de Bela Vista do 

Piauí 

44.800 Não 

Material didático PM de Bela Vista do 

Piauí 

5.200 Não 

Formação de pessoal de apoio PM de Bela Vista do 

Piauí 

15.700 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Belém do Piauí 24.000 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Bocaina 12.000 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Campinas do 

Piauí 

60.800 Não 

Apoio financeiro – Ensino PM de Campo Alegre 39.300 Não 
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fundamental do Fidalgo 

Apoio financeiro – Inovações 

educacionais 

PM de Campo Alegre 

do Fidalgo 

24.000 Não 

Formação de pessoal de apoio PM de Campo Grande 

do Piauí 

14.400 Sim 

Apoio Financeiro _ Programa 

Nacional de Saúde Escolar 

PM de Campo Grande 

do Piauí 

29.700 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Dom Expedito 15.300 Sim 

Apoio financeiro – Inovações 

educacionais 

PM de Francisco 

Macedo 

16.100 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Fronteiras 11.500 Sim 

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de Fronteiras 18.600 Sim 

Apoio financeiro – Inovações 

educacionais 

PM de Isaias Coelho 36.500 Não 

Formação de professores PM de Itainopolis 52.500 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de Itainopolis 9.850 Sim 

Apoio financeiro – Inovações 

educacionais 

PM de Marcolandia 12.950 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de Marcolandia 29.400 Sim 

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de Massapê do 

Piauí 

19.700 Sim 

Formação de professores PM de Massapê do 

Piauí 

28.900 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de Monsenhor 

Hipólito  

5.900 Sim 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Padre Marcos 27.700 Sim 

Apoio financeiro – Inovações 

educacionais 

PM de Padre Marcos 21.200 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Paqueta 17.700 Não 

Apoio financeiro – Inovações 

educacionais 

PM de Paulistana 16.600 Não 

Formação de pessoal de apoio PM de Picos 24.700 Não 
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Ações de combate a evasão 

escolar 

PM de Picos 47.000 Não 

Material didático PM de Picos 62.700 Não 

Apoio Financeiro _ Programa 

Nacional de Saúde Escolar 

PM de Picos 12.700 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de Pio IX 18.000 Sim 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Pio IX 17.200 Sim 

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de Santana do 

Piauí 

5.700 Sim 

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de São João da 

Canabrava 

7.900 Sim 

Ações educativas 

complementares 

PM de São João da 

Varjota 

13.800 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de São João da 

Varjota 

12.200 Sim 

Apoio financeiro – Inovações 

educacionais 

PM de São João da 

Varjota 

17.000 Não 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de São José do 

Piauí 

20.400 Sim 

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de São Luis do 

Piauí 

5.800 Sim 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de São Luis do 

Piauí 

15.400 Sim 

Apoio financeiro – Ensino 

fundamental 

PM de Socorro do 

Piauí 

32.700 Sim 

Apoio financeiro – Ensino 

infantil 

PM de Socorro do 

Piauí 

75.000 Sim 

Apoio financeiro – Inovações 

educacionais 

PM de Vera Mendes 8.700 Não 

Formação de professores PM de Vila Nova do 

Piauí 

12.600 Não 

Ações educativas 

complementares 

PM de Jardim 35.250 Não 
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ANEXO 13 - MINISTERIO DA SAÚDE 

 

Ação Beneficiário Valor Previsto na 

Agenda 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Exu 247.000 Não 

Melhorias sanitárias 

domiciliares 

PM de Granito 200.000 Sim 

Reforma de Unidade de Saúde PM de Granito 253.516 Não 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Granito 118.000 Sim 

Aquisição de material 

permanente 

PM de Ipubi 46.320 Não 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Ipubi 72.000 Não 

Aquisição de material 

permanente 

PM de Mirandiba 128.000 Não 

Aquisição de material 

permanente 

PM de Mirandiba 157.314 Não 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Mirandiba 49.593 Sim 

Melhorias habitacionais PM de Mirandiba 579.497 Sim 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Ouricuri 66.400 Não 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Ouricuri 120.000 Não 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Ouricuri 120.000 Não 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Parnamirim 161.094 Sim 

Construção de Unidade de 

Saúde 

PM de Santa Cruz 80.000 Não 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Serrita 250.000 Sim 

Sistema de esgotamento 

sanitário 

PM de Trindade 160.000 Sim 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Trindade 40.000 Não 
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Ampliação de unidade de 

saúde 

PM de Verdejante 80.000 Não 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Verdejante 64.000 Não 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Abaiara 72.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Abaiara 100.000 Sim 

Aquisição de material 

permanente 

PM de Araripe 595.300 Não 

Ampliação de Hospital PM de Araripe 220.000 Não 

Sistema de Abastecimento de 

água 

PM de Aurora 150.000 Sim 

Aquisição de material 

permanente 

PM de Aurora 106.700 Não 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Aurora 271.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Aurora 80.000 Sim 

Sistema de Abastecimento de 

água 

PM de Brejo Santo 130.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Brejo Santo 291.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Brejo Santo 179.640 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Brejo Santo 56.000 Sim 

Sistema de esgotamento 

sanitário 

PM de Brejo Santo 1.997.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Brejo Santo 494.000 Sim 

Construção de Unidade de 

Saúde 

PM de Caririaçu 100.000 Não 

Construção de Unidade de 

Saúde 

PM do Crato 82.000 Não 

Saneamento básico PM do Crato 100.000 Sim 

Construção de Unidade de 

Saúde 

PM de Farias Brito 100.000 Não 

Melhorias habitacionais PM de Farias Brito 145.000 Sim 
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Implantação de sistema de 

resíduos sólidos 

PM de Granjeiro 196.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Granjeiro 79.800 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Jardim 70.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Jati 61.600 Sim 

Aquisição de material 

permanente 

PM de Mauriti 417.500 Não 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Mauriti 130.000 Não 

Saneamento básico PM de Milagres 55.680 Sim 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Milagres 217.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Missão Velha 220.000 Sim 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Missão Velha 230.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Nova Olinda 49.200 Sim 

Aquisição de material 

permanente 

PM de Porteiras 104.000 Não 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Potengi 41.200 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Santana do 

Cariri 

88.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Alagoinha do 

Piauí 

200.000 Sim 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Alegrete do 

Piauí 

60.000 Não 

Saneamento básico PM de Bela Vista do 

Piauí 

200.000 Sim 

Sistemas de abastecimento de 

água 

PM de Bela Vista do 

Piauí 

280.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Bela Vista do 

Piauí 

200.000 Sim 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Belém do Piauí 80.000 Não 
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Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Betânia do 

Piauí 

108.000 Não 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Bocaina 80.000 Não 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Caldeirão 

Grande do Piauí 

200.000 Sim 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Campo Alegre 

do Fidalgo 

66.700 Não 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Dom Expedito 

Lopes 

560.300 Sim 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Floresta do 

Piauí 

72.000 Não 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Francisco 

Macedo 

60.000 Não 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Francisco 

Santos 

88.000 Sim 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Francisco 

Santos 

400.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Francisco 

Santos 

350.000 Sim 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Geminiano 250.000 Sim 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Jacobina do 

Piauí 

120.000 Não 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Jaicós 250.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de João Costa 149.500 Sim 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de João Costa 66.700 Não 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Lagoa do Barro 

do Piauí 

200.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Lagoa do Barro 

do Piauí 

200.000 Sim 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Marcolandia 60.000 Não 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Monsenhor 

Hipólito 

120.000 Não 

Melhorias Sanitárias PM de Monsenhor 250.000 Sim 
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Domiciliares Hipólito 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Paes Landim 200.000 Sim 

Melhorias habitacionais PM de Paes Landim 300.000 Sim 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Paqueta 200.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Paqueta 180.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Pedro 

Laurentino 

200.000 Sim 

Sistema de esgotamento 

sanitário 

PM de Picos 2.208.000 Sim 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Pio IX 300.000 Sim 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Queimada 

Nova 

64.000 Não 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Ribeira do 

Piauí 

200.000 Sim 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Santana do 

Piauí 

280.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Santo Antonio 

de Lisboa 

250.000 Sim 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Santo Antonio 

de Lisboa 

250.000 Sim 

Aquisição de material 

permanente 

PM de Santo Antonio 

de Lisboa 

80.000 Não 

Implantação de sistema de 

resíduos sólidos 

PM de São João da 

Canabrava 

308.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de São João da 

Canabrava 

200.000 Sim 

Melhorias habitacionais PM de São João do 

Piauí 

200.000 Sim 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de São José do 

Piauí 

240.000 Sim 

Sistema de Abastecimento de 

água 

PM de São Luis do 

Piauí 

350.00 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de São José do 

Piauí 

250.000 Sim 

Aquisição de Unidade Móvel PM de Simplício 108.000 Não 
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de Saúde Mendes 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Sussuapara 250.000 Sim 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

PM de Sussuapara 200.000 Sim 

Aquisição de Unidade Móvel 

de Saúde 

PM de Vera Mendes 80.000 Não 

Sistema de abastecimento de 

água 

PM de Vila Nova do 

Piauí 

80.000 Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


