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RESUMO 
 
O trabalho investigou o perfil do marco normativo federal de segurança pública para a 
indução de capacidades estatais dos governos estaduais. A revisão de literatura mostrou 
as conexões entre as perspectivas de implementação de políticas públicas, top-down ou 
bottom-up, a governança de políticas e as capacidades estatais; revelando que a 
distinção na perspectiva de implementação adotada pode levar a expectativas diferentes 
quanto à variedade e à extensão das capacidades estatais de que devem dispor os 
governos, a depender da posição relativa que cada um destes ocupa no arranjo 
intergovernamental de políticas públicas. Também foi verificado que a natureza política 
dos entes subnacionais, e a proximidade destes em relação aos cidadãos, quando 
comparados à União, favorecem a compreensão, a priori, pela atuação dos governos 
locais em todas as etapas do processo de políticas, o que, em uma abordagem 
intergovernamental de políticas públicas, se aproximaria da perspectiva bottom-up. Sob 
esse prisma, uma capacidade verificada como necessária para o ofício foi a capacidade 
relacional, compreendida como a interlocução contínua e satisfatória dos governos junto 
à sociedade para o tratamento dos problemas que são considerados de natureza pública 
por essa mesma sociedade. As reflexões sugeriram que a capacidade relacional poderia 
ser induzida a partir do fomento dos atributos de governança da política pública da 
jurisdição em que atuam os governos estaduais, tendo por precedente o mapeamento das 
condições socioeconômicas e demográfico-territoriais e da própria governança da 
política de segurança pública da jurisdição. Um modelo de análise foi elaborado a partir 
dessas considerações e adotado na realização do trabalho. Os resultados revelaram que o 
marco normativo federal de segurança declina pouca atenção ao conhecimento das 
realidades socioeconômicas e demográfico-territoriais das jurisdições dos governos 
estaduais e não apresenta referências voltadas à identificação do perfil de governança da 
política estadual de segurança. Quanto à indução em si, constatou-se que o marco 
normativo federal analisado alinha-se, majoritariamente, a perspectiva top-down de 
implementação, sinalizando para o desenvolvimento desta capacidade sob uma 
expectativa de atuação dos governos estaduais enquanto implementadores das 
estratégias concebidas pela União. Não obstante, foi verificada a presença subjacente e 
minoritária de referências à indução de capacidades relacionais de governos estaduais 
sob a perspectiva bottom-up em todo o ciclo da política de segurança, ainda que em 
elementos normativos que dispõem de estrutura legal frágil ou em projeto de lei, em 
apreciação no Congresso Nacional. 
Palavras-chave: Indução de capacidades estatais. Capacidades relacionais. Top-down. 
Bottom-up. Governança. Políticas públicas intergovernamentais.   



 

ABSTRACT 
 
The work researched the profile of federal regulatory and legal framework of public 
security for the induction of state capacities of state governments. The literature review 
revealed the link among implementation approaches (top-down or bottom-up), policy's 
governance, and state capacities, showing that differences on the perspective of 
implementation adopted may lead to distinct expectations regarding variety and length 
of state capacities that governments must have, according to the relative position that 
each one of the governments have at the intergovernmental arrangements of public 
policies. In this sense, it was verified that political nature of subnational governments, 
and the proximity of these regarding to citizens, if compared to the União, promote 
understanding, a priori, by the acting of local governments in all of the stages of policy 
process, that in an intergovernmental approach of public policy, would come close to 
bottom-up perspective. From this angle, a capacity verified as required was the 
relational capacity, understood as the satisfactory and regular dialogue of governments 
with society to address problems that are considered of public nature by that society. 
The analyzes suggested that relational capacity could be inducted from fostering of the 
governance’s attributes of the public policy in the jurisdiction that state governments 
operate, with previous mapping of socioeconomic and demographic-territorial 
conditions and the very governance of security public policy at the jurisdiction. An 
analysis model was conceived from these considerations and adopted in this research. 
Findings have shown that federal regulatory and legal framework of public security 
pays little attention to the socio-economic and demographic-territorial conditions of the 
areas in that state governments act and has no references aimed to identifying the 
governance profile of the security policy. Regarding induction itself, it was found that 
federal regulatory and legal framework apparently has greater adherence about top-
down perspective of implementation, pointing out to the development of this capacity 
on an expectation of the actions of state governments as implementers of the strategies 
conceived by União. On the other hand, it was found the underlying and minority 
presence of references to the relational capacity-building of state governments under the 
bottom-up perspective on all security policy cycle, although positioned on initiatives 
that have fragile legal framework or project law still under consideration in Congress. 
Key-words: Capacity-Building. Relational Capacities. Top-down. Bottom-up. 
Governance. Intergovernmental Public Policies.  
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1 INTRODUÇÃO 
A descentralização1 de políticas públicas e a atribuição de responsabilidade 

conjunta a União, estados, Distrito Federal e municípios pela oferta de serviços públicos 
de diversas áreas foram consignadas, de forma destacada, na Constituição Federal de 
1988, figurando como valores fundamentais para os processos das políticas públicas 
intergovernamentais brasileiras. 

A descentralização se fez perceber, por exemplo, a partir dos desenhos 
constitucionais concebidos para a atuação governamental nas áreas de saúde, art. 198, 
inc. I; assistência social, art. 204, inc. I; educação, art. 211; e cultura, art. 216-A 
(BRASIL, 1988). A atuação conjunta foi anotada em disposições, como as do art. 23, 
que estabeleceu as competências comuns da União, estados, Distrito Federal e 
municípios para, por exemplo: cuidar da saúde, inc. I; proporcionar os meios de acesso 
à cultura, à educação e à ciência, inc. V; proteger o meio ambiente e combater a 
poluição, inc. VI; promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico, inc. IX; e combater as causas da 
pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores 
desfavorecidos, inc. X (BRASIL, 1988). 

Arretche (1996) afirma que essa configuração constitucional de 
descentralização e atuação conjunta se deu porque os movimentos pela 
redemocratização, que culminaram com a elaboração da Constituição de 1988, 
associavam a centralização a práticas não-democráticas; à ausência de transparência em 
processos decisórios; à impossibilidade de controle das ações de governo; e à ineficácia 
das políticas públicas. Por seu turno, Abrucio (2005, p. 62) destaca que a formulação da 
Constituição de 1988 se deu em face de “uma forte concepção descentralizadora 
municipalista” e de “uma aversão ao centralismo, justificável pelo impacto negativo que 
teve o ‘unionismo-autoritário’ desenvolvido pelo regime militar”. 

Com este referencial dado pela Constituição de 1988, o Brasil passou a 
experimentar a intensificação da descentralização e da atuação em comum dos entes 
federados em várias políticas públicas, tendo-se, por exemplo, a adoção do Sistema 
                                                           
1 Adota-se aqui o entendimento de que a descentralização compreende a distribuição das funções 
administrativas entre os níveis de governo (RIKER, 1987 apud ARRECTHE 2002), distribuição esta 
decorrente do marco constitucional e não da visão de que estas funções seriam naturais do governo 
central, que assim, as descentralizaria (ALMEIDA, 2005). 
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Único de Saúde (SUS) para as políticas de saúde; a instituição do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e, 
posteriormente, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na área da educação; e a criação 
do Sistema Único de Assistência Social (Suas) para as políticas de assistência social. 
Pode-se dizer que, desde os anos 1990, esses arranjos exemplificativos se 
materializaram e têm sido atualizados para dar vazão aos intentos de descentralização e 
de atuação intergovernamental em políticas públicas (FRANZESE, 2010). 

Este contexto revela que, a partir de 1988, os papeis em políticas públicas 
atribuídos aos entes governamentais, bem como o entrelaçamento intergovernamental 
estabelecido para a atuação destes entes federados nestas mesmas políticas, tornaram 
mais desafiadores e complexos os ambientes nos quais os entes governamentais devem 
atuar para a formulação, coordenação e execução de políticas públicas (GOMIDE; 
PIRES, 2014), ao menos, pelo fato destas terem passado a depender, em maior grau, da 
atuação de mais entes governamentais para se efetivar2. Quanto a esta configuração, 
vale lembrar o afirmado por autores como Johnson (1982 apud GOMIDE; PIRES, 
2014) e Wade (1990 apud GOMIDE; PIRES, 2014), de que a inserção de mais atores, 
por si só, neste processo, tende a gerar ineficiência e a dificultar a consecução dos 
objetivos das políticas, especialmente quando se há a pretensão de reversão acelerada 
das condições-problema que são objeto da ação estatal. 

A par das considerações acima, outra questão colocada é a de que o 
desempenho das organizações, o que inclui os governos, é razão, ao menos, também, de 
suas capacidades. Em revisão de literatura, Christensen e Gazley (2008) colocam que, 
em acepção ampla, a capacidade e o desempenho são descritos, respectivamente, como 
as entradas e saídas de um sistema de gestão, e que muitos autores (MEIER; O’TOOLE, 
2001; EISINGER, 2002; BROWN; POTOSKI, 2003; HOU et al., 2003; O’TOOLE; 
MEIER, 2003; SOWA et al., 2004; BOYNE et al., 2005; RICCUCCI, 2005; BERNAN, 
2006; RADIN, 2006; HOU; MOYNIHAN, 2008) têm se aplicado a entender “a 
natureza do desempenho e da capacidade como conceitos interligados” 
(CHRISTENSEN; GAZLEY, 2008, p. 265). 

                                                           
2 Acrescenta-se a maior participação, também, de agentes não-governamentais e dos próprios cidadãos, 
em face da reestabelecimento do regime democrático culminado a partir da Constituição de 1988; 
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Também Burgess (1975 apud GARGAN 1981), ainda nos anos 1970 já 
destacava que a capacidade de gerenciamento de políticas, recursos e problemas era 
consideravelmente importante na implementação de iniciativas. Santo e Verrier (1993 
apud TINOCO, 2008, p. 191) colocam, de igual modo, que “uma organização com 
baixo nível de performance não pode assegurar políticas públicas dotadas de eficiência 
e eficácia”. 

Dessa forma, tendo por um lado, a complexificação trazida pela 
Constituição de 1988, na forma do alargamento do rol de atribuições em políticas 
públicas imputadas aos entes governamentais (particularmente os subnacionais), e do 
entrelaçamento intergovernamental para a consecução dos objetivos destas políticas; e, 
ainda, por outro lado, a compreensão de que o desempenho dos governos é dependente 
de suas capacidades; verifica-se que estas, denominadas em sentido amplo como 
capacidades estatais, não somente, são relevantes para a obtenção de resultados 
satisfatórios em políticas públicas, como precisam estar à altura da complexidade dos 
desafios e ambientes postos à Administração para que, assim, se revelem suficientes 
para a atuação estatal em políticas públicas, no caso, intergovernamentais. 

Esta importância da capacidade estatal para as políticas públicas 
intergovernamentais já tem sido apontada pela literatura (por exemplo, PRESSMAN; 
WILDAVSKY, 1973; SABATIER; MAZMANIAN, 1980; GARGAN, 1981; 
HONADLE, 1981, 2001; ADDISON, 2009; CALMON; COSTA, 2013, GOMIDE; 
PIRES, 2014; LOTTA et al., 2014), que, inclusive, a tem estudado e realçado como 
relevante para as políticas públicas em dimensões variadas, sendo, dessa forma, um 
conceito multidimensional (ADDISON, 2009; CINGOLANI, 2013; SAVOIA; SEN, 
2014), compreendendo, ao menos, as capacidades coercitiva, fiscal, financeira, 
administrativa ou burocrática, de implementação, relacional, política e legal3.  

Atentando-se para o contexto brasileiro a partir dessa perspectiva de 
importância das múltiplas dimensões da capacidade estatal para as políticas públicas 
intergovernamentais, percebe-se, no entanto, que os estudos apontam que uma das 
razões para resultados insatisfatórios em politicas públicas tem sido, justamente, a baixa 
capacidade estatal dos entes governamentais. Na seara, Melo (1996), bem como 
Kugelmas e Sola (1999), mesmo sem se aterem a eventuais caracterizações das 
                                                           
3 O capítulo 2, de revisão de literatura dessa dissertação, apresenta e discute as abordagens a respeito das 
capacidades estatais mais relacionadas à atuação em políticas públicas intergovernamentais.  
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dimensões da capacidade estatal, destacaram que a falta de condições administrativas, 
financeiras e institucionais para a implementação de programas comprometeria o êxito 
das descentralizações. Também sem maiores aprofundamentos conceituais afetos às 
possíveis dimensões da capacidade estatal, Abrucio (2005), ao tratar especificamente de 
governos subnacionais, realçou que além da fragilidade financeira, a maior parcela dos 
municípios detinha uma máquina administrativa precária e com baixa capacidade 
administrativa, o que implicava dificuldade para formular e implementar programas 
governamentais, mesmo quando havia dinheiro federal ou estadual envolvido. 
Posteriormente, Filippin e Abrucio (2010, p. 1) destacaram a permanência do problema, 
ao observarem que os municípios nem sempre dispunham de “capacidade 
administrativa, capacidade técnica instalada, recursos técnicos, equipamentos, recursos 
humanos e conhecimento especializado necessários à descentralização”. 

Aqui, vale dizer que este quadro se apresenta a despeito das iniciativas do  
Governo Federal junto às administrações subnacionais. No que se refere às tratativas 
voltadas ao auxílio dos governos municipais, Lofrano (2010) coloca que estas vêm se 
distinguindo ao longo do tempo quanto à forma (oferta direta de serviços e 
transferências voluntárias), ao objeto (da execução de obras à capacitação de recursos 
humanos), e à cobertura (totalidade dos municípios ou grupos específicos). Não 
obstante, o autor ressalta que “a situação de boa parte dos municípios não tem se 
alterado nos últimos anos” (LOFRANO, 2010, p. 4), uma vez que as ações da União 
“raramente baseiam-se no conhecimento aprofundado das realidades municipais, 
tendendo à simplificação, sem que haja suficiente adaptação às especificidades locais; e 
à desarticulação, estando dispersas pelos vários órgãos e entidades federais” 
(LOFRANO, 2010, p. 4). Com isso, Lofrano coloca que estes fatores; aliados às 
fragilidades locais, na forma de dificuldades na elaboração de projetos, de déficit de 
informações e de baixo accountability; contribuem para a desestruturação da oferta de 
ações de apoio e, em última análise, para a baixa efetividade dos recursos transferidos 
pela União para os municípios, que visam à solução de problemas públicos. 

Para Lofrano (2010), esse foi o quadro que levou a União, tanto de forma 
uníssona, como articulada com organismos internacionais4, à adoção de novas 
iniciativas para o desenvolvimento das capacidades estatais dos municípios. Isso é o que 
                                                           4 Nos casos de ações articuladas com organismos internacionais, a operação da União se deu por meio da 
atuação da Secretaria de Gestão (Seges) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). 
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Lofrano (2010) depreende a partir da análise das ações por ele analisadas, as quais 
foram: 

 Portal dos Convênios: sistema web que operacionalizou as alterações 
normativas para transferências voluntárias da União que foram 
introduzidas pelo Decreto 6.170/2007, com medidas voltadas à 
desburocratização, à simplificação e à desintermediação da 
descentralização de recursos; 

 Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil 
(Prodev): programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), que compreende a realização de diagnósticos de capacidades de 
gestão por resultados nos três níveis de governo e, com base nos pontos 
fortes e fragilidades identificadas, a formulação de um Plano de Ação 
que contribua para a superação das deficiências identificadas; 

 Projeto Brasil Municípios: iniciativa sob direção do Departamento de 
Programa de Cooperação Internacional em Gestão (DPCIG) da 
Secretaria de Gestão (Seges) do Ministério do Planejamento (MP), 
financiada pela União Europeia (UE), contando com participação do 
BID, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de capacidades 
institucionais dos municípios, preferencialmente das Regiões Norte e 
Nordeste; 

 Acordo de Cooperação MP e Agência Espanhola de Cooperação 
(AECID): projeto que contempla, dentre outros produtos, o 
desenvolvimento de metodologia de avaliação da gestão municipal, a 
ser adotada por todo o governo federal, alcançando as dimensões 
socioeconômicas, tributária, de gestão, de participação social e de 
acesso aos programas federais, cujo objetivo é o de permitir a 
categorização dos municípios de acordo com suas capacidades de 
gestão, e a articulação com as politicas setoriais.  

Igualmente, os estados têm sido objeto de ações da União voltadas ao 
aperfeiçoamento das capacidades estatais, podendo se destacar o Programa Nacional de 
Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do 
Distrito Federal (Pnage), que tem como objetivo geral: “melhorar a efetividade e a 
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transparência institucional das administrações públicas dos Estados e do Distrito 
Federal, a fim de alcançar maior eficiência de gasto público” (MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, [201-]) e dispõe, ainda, dos seguintes 
objetivos específicos: a) fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão em 
políticas públicas; b) desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão em 
recursos humanos; c) modernização das estruturas organizacionais e de processos 
administrativos; d) fortalecimento de mecanismos de transparência administrativa e de 
comunicação; e) modernização da gestão de informação e integração dos sistemas de 
tecnologia de informação; f) desenvolvimento de uma cultura de promoção e 
implantação de mudança institucional; e g) apoio à cooperação em gestão 
(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, [201-]). 

Conforme Vasconcelos (2010), o Pnage foi iniciado em 2006, enfrentando 
dificuldades de toda ordem, compreendendo o seu início em período eleitoral, oito anos 
após o início das tratativas a respeito, ainda em 1998, o que trouxe dissonância entre as 
propostas colocadas e os respectivos planos de governo e projetos do Pnage em cada 
estado; além da falta de capacitação das equipes estaduais para a realização das 
licitações em concordância com as normas do BID; e da forma de repasse dos recursos. 

Quanto aos resultados do Programa, Vasconcelos (2010) destaca que 
avanços puderam ser notados na cooperação entre os estados, com o compartilhamento 
de soluções passando a fazer parte da cultura das administrações estaduais, tendo por 
subsídio, também a rede de videoconferências integradoras das Secretarias Estaduais de 
Planejamento de todos os governos estaduais. 

Além dessas iniciativas federais tendentes ao desenvolvimento das 
capacidades estatais dos governos subnacionais, voltadas à atuação mais eficiente em 
políticas públicas intergovernamentais, outro comportamento adotado pela União, 
decorrente também de outras condicionantes5, mas igualmente motivado pela 
compreensão quanto à necessidade de melhoria no desempenho das políticas públicas, é 
o que ficou conhecido como “recentralização”, movimento iniciado no Brasil a partir da 
segunda metade da década de 1990, quando, especificamente no que se refere à atuação 
finalística dos governos por meio de políticas públicas intergovenamentais, a União se 
reafirmou como principal agente de formulação e condução de ações 
                                                           
5 O novo cenário de estabilidade da moeda e as medidas de contenção fiscal por parte da União junto aos 
entes subnacionais (ABRUCIO, 2005). 
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intergovernamentais, tendo aprofundado o seu papel de coordenador, normatizador e 
financiador de políticas públicas intergovernamentais a partir dos anos 2000 
(ARRETCHE, 2012). Para Lotta et al. (2014, p. 2) esse reordenamento “expressa-se na 
formulação de políticas, programas e planos nacionais, assim como na constituição de 
sistemas únicos” por parte do governo federal. Neste caso, estados e municípios operam 
como agentes executores (ARRETCHE, 2012). 

Na área da segurança pública, campo temático dessa pesquisa, o quadro não 
se diferencia da trajetória geral retratada acima, sendo verificáveis as dificuldades de 
capacidade dos governos para o enfrentamento dos desafios da área da segurança, uma 
vez que, por exemplo, os indicadores de violência crescem no país desde os anos 1980 
(WAISELFISZ, 2015). Além disso, também é possível perceber que a área tem sido 
objeto de alargamento da extensão da União no campo das atuações 
intergovernamentais desde meados da década de 1990, conforme explanado a seguir. 

No que se refere aos resultados em segurança pública, os dados do Mapa da 
Violência 2015 – Mortes Matadas por Armas de Fogo (2015) revelam que 880 mil 
pessoas foram vitimadas por armas de fogo entre 1980 e 2012 no Brasil. Neste 
intervalo, o país passou de uma realidade de 8.710 mortes deste tipo em 1980 para 
42.416 em 2012, sendo a maior parte decorrente de homicídios6. Os números revelam o 
crescimento deste tipo de morte em 387%, enquanto, no mesmo período, a população 
aumentou em torno de 61%. 

Ao se olhar somente para o intervalo 2002/2012, verifica-se que, no Brasil, 
o percentual de óbitos por arma de fogo cresceu 11,7% nestes dez anos, sendo 9,5% 
atribuído somente ao período 2011/2012. Não obstante o crescimento menos expressivo 
no intervalo indicado, é de se notar a presença de disparidades entre os resultados 
regionais, como se percebe dos dados do Quadro 1 a seguir: 
  

                                                           
6 Dentre as mortes por arma de fogo, os homicídios eram a causa de 71,6% dos óbitos em 1980. Já em 
2012, este percentual foi de 95,9%. 
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Quadro 1 - Óbitos por arma de fogo por Região do Brasil 

Região Ano Variação (%) 
2002 2011 2012 2002/2012 2011/2012 

Norte 1.660 3.709 3.912 135,7 5,5 
Nordeste 8.986 15.190 16.989 89,1 11,8 

Centro-Oeste 2.637 3.349 3.822 44,9 14,1 
Sudeste 20.902 11.745 12.585 -39,8 7,2 

Sul 3.794 4.751 5.108 34,6 7,5 
Total 37.979 38.744 42.416 11,7 9,5 

 Fonte: Mapa da Violência 2015 (WAISELFISZ, 2015). 
 
Com estes números e trajetória, não é de se espantar que a segurança 

pública tenha passado a figurar entre os temas mais importantes na percepção dos 
brasileiros, quando perguntados quanto às áreas prioritárias em que os governos 
deveriam atuar. A esse respeito, os resultados da pesquisa anual “O cidadão e o Senado 
Federal”, de dezembro de 2014, indicam que, além da corrupção, o tema da segurança 
tem figurado entre as maiores preocupações dos brasileiros (SENADO FEDERAL, 
2014). De forma semelhante, a pesquisa “Retratos da Sociedade Brasileira”, série 22, 
publicada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em janeiro de 2015, também 
demonstra que combater a violência e a criminalidade deveria ser uma das principais 
prioridades da presidente Dilma Roussef durante o período 2015-2018 
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2015). 
 Neste contexto, se observado que as questões relativas à segurança pública 
cabem, essencialmente, à esfera estadual, como se percebe da Constituição Federal, art. 
144, caput e incisos7, uma consideração que poderia ser apontada para tentar explicar 
este quadro de elevação nos índices de mortes por armas de fogo (um dos principais 
indicadores de violência) seria a de que os governos estaduais dispõem de perfis 
heterogêneos de capacidade estatal para lidar com a questão da segurança, com 
resultados positivos e negativos em distintos estados da federação, conquanto a maior 

                                                           
7 As competências das esferas de governo na área de segurança estão descritas no início da Seção 4 dessa 
Dissertação. 
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parte tenha experimentado piora dos indicadores de segurança pública8, o que, nesse 
caso, poderia sinalizar a não disponibilidade ou a falta de aplicação de capacidades 
estatais bastantes para atuar na área da segurança. Esta é a avaliação de Santos et al. 
(2015), que destacaram que as políticas de segurança desenvolvidas pelos governos não 
têm dado conta da complexidade do fenômeno das violências no Brasil. 
 De igual forma, essa compreensão de que os governos estaduais não têm 
tido capacidades suficientes para o exercício de suas obrigações na área da segurança 
pública também é reforçada pelo fato de estes mesmos entes federados demandarem o 
socorro da União, na forma de aportes financeiros para a segurança pública, uma vez 
que afirmam não dispor de recursos para tal (NOGUEIRA, 2015). 
 Assim, é em meio a este quadro que a União, embora dispondo de 
competência estrita em segurança pública, tem sido chamada a incrementar sua atuação 
nessa área, como, de fato, vem ocorrendo desde meados dos anos 1990 (COSTA e 
GROSSI, 2007). Schabbach (2014, p. 217) coloca este movimento do governo federal 
nos seguintes termos: 

O setor tem vivenciado, desde meados da década de 1990, uma reorganização das 
relações intergovernamentais, em um contexto no qual o governo federal, ao 
mesmo tempo em que tomou para si a responsabilidade de enfrentar os fenômenos 
da criminalidade, violência e violação de direitos humanos, vem estimulando a 
articulação intergovernamental e a descentralização de programas específicos. 
Isso posto, relata-se, de forma correlacionada, que esta conduta identificada 

na atuação da União, tanto em iniciativas para o aprimoramento da gestão, como em 
políticas setoriais, como no caso da segurança pública, é chamada pela literatura de 
“atuação indutora”, um papel que tem sido desempenhado pelo ente federal brasileiro 
em políticas públicas de várias áreas (ARRETCHE, 2004), chegando a ser 
compreendido como de execução devida pelo governo federal, visto que “em vários 
países, os governos subnacionais têm problemas financeiros e administrativos que 
dificultam a assunção de encargos” e que “a União tem por vezes a capacidade de 
arbitrar conflitos políticos e de jurisdição, além de incentivar a atuação conjunta e 
articulada entre os níveis de governo no terreno das políticas públicas” (ABRUCIO, 
2005, p. 46). 

                                                           
8 Somente São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato 
Grosso, Acre e Espírito Santo tiveram redução dos índices de óbitos por arma de fogo entre 2002 e 2012 
(WAISELFISZ, 2015). 
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Abrucio ainda insere o papel como de responsabilidade do ente federal em 
face das “enormes desigualdades da federação brasileira”, devendo a União “ser 
indutora e parceira dos estados e municípios”, relembrando que este argumento se 
justificaria em face de um dos paradoxos básicos das políticas públicas no Brasil: de 
que a realização destas no plano local ocorre, “exatamente, onde as capacidades 
gerenciais e burocráticas são menos desenvolvidas” (ABRUCIO, 2007, p. 81). 

Complementarmente, Lotta et al. (2014) afirma que as desigualdades e 
heterogeneidades regionais realçam o debate com relação à coordenação de políticas, 
que, no que se refere ao governo federal, envolve, dentre outros, os mecanismos de 
incentivos e indução, as normatizações, os bons desenhos de programas, a redefinição 
da atribuição de responsabilidades e competências e a organização e capacitação de 
quadros técnicos. 

As colocações de Abrucio e Lotta et. al. revelam-se contextualizadas pelo 
fato de inserir a problemática da capacidade estatal limitada de estados e municípios 
(que tem impacto nas políticas públicas) como objeto da atuação indutora da União, 
dentro de um papel maior: de equalização das diferenças das realidades regionais e 
sociais, demonstrando que as capacidades estatais não escapariam deste universo. 

Por sinal, é interessante realçar que essa heterogeneidade também pode ser 
verificada na atuação estatal no campo da segurança pública. A esse respeito, é válida a 
atenção para com os dados do Levantamento de Governança e Gestão, realizado em 
2013 pelo Tribunal de Contas da União (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 
2014)9 junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e às Secretarias de 
Segurança Pública dos governos estaduais10. 

A partir de critérios11 que guardam correlação com dimensões de capacidade 
estatal, e com o uso de indicadores para tipificação dos níveis de governança e gestão 
em: insuficiente, inicial, intermediário e aprimorado12, o Levantamento apresenta um 
quadro de Secretarias Estaduais de Segurança Pública que contam com perfis distintos 
no que se refere, por exemplo, às dimensões estratégia, resultados e controles. Os 
resultados do Levantamento demonstraram a heterogeneidade na realidade de                                                            
9 Processo 018.922/2013-9, Acórdão 1042/2014-TCU-Plenário; 10 No Levantamento do TCU, as Secretarias de Segurança Pública foram denominadas organizações de 
segurança pública dos estados e do Distrito Federal (OSPE) 11 O Levantamento do TCU adotou sete categorias de análise, denominadas “Dimensões”: estratégia, 
arranjos institucionais, tecnologia e conhecimento, resultados, gestão, pessoas e controle. 12 Insuficiente: [0-25%[; inicial: [25%-50%[, intermediário: [50%-75%[, aprimorado: [75%-100%]; 
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governança e gestão das Secretarias Estaduais de Segurança Pública, tanto no resultado 
agregado, como nas categorias de análise utilizadas. 

Ante a estes resultados que apresentam as capacidades estatais como algo 
que também não escapa à realidade de heterogeneidade nacional, é oportuno lembrar 
que, para além das considerações teóricas anteriormente citadas, a redução de 
desigualdades regionais e sociais foi objeto de destaque na Constituição, como se nota 
de sua figuração como: a) objetivo fundamental da República (art. 3º, inc. III); b) 
função dos orçamentos fiscal e de investimentos das estatais federais (art. 165, § 5º, 
incisos I e II, e § 7º); e c) princípio da ordem econômica nacional (art. 170, inc. VII).  

Ainda nessa problemática que correlaciona a operação intergovernamental 
em políticas públicas, as capacidades estatais limitadas e heterogêneas de governos 
subnacionais, e a atuação indutora por parte do ente federal junto a estes, é preciso 
atentar para o fato de que as concepções e expectativas quanto ao perfil de capacidade 
estatal de entes subnacionais poderão diferir, a depender da forma, predominantemente, 
adotada pelos governos para os processos de implementação de políticas públicas 
intergovernamentais, majoritariamente conhecidos como top-down ou bottom-up13. 

É que a implementação se refere à forma “como a política pública é 
colocada em ação e em prática” (PARSONS, 1995, p. 461 apud HILL; HUPE, 2002, p. 
12), à execução do que foi concebido, formulado, planejado previamente; sendo sabido 
que, sob a perspectiva top-down, essa implementação trata de enfatizar a “sequência dos 
procedimentos necessários à materialização dos objetivos formulados a partir das 
condições iniciais conhecidas e consequências previstas” (RAMOS, 2011, p. 27). Para 
tanto, as etapas prévias à implementação precisam ser cuidadosamente procedidas, 
buscando antecipar todos os possíveis contratempos que possam vir a comprometer a 
execução da política pública. 

Neste sentido, quando o emolduramento das políticas intergovernamentais 
reserva a governos estaduais e municipais a atuação, majoritária, nas etapas de 
implementação de políticas públicas, como se nota das conformações do caso brasileiro, 
conforme já citado (ARRETCHE, 2012, LOTTA et al, 2014), uma decorrência possível 
é a compreensão de que o rol de capacidades estatais destes entes subnacionais deveria 
                                                           
13 A Seção 2 dessa dissertação apresenta os principais aspectos das teorias de implementação top-down e 
bottom-up, bem como os reflexos destas compreensões no entendimento do que deveria ser assinalado 
como capacidade estatal; 
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ser composto, justamente, daquelas capacidades mais diretamente relacionadas à 
implementação de políticas públicas, à execução destas em suas jurisdições, enquanto, 
por outro lado, a atuação em papeis de concepção, formulação, planejamento (estas 
demandantes de um componente relacional-politico em maior medida), controle e 
avaliação restaria sob a tutela da esfera central. 

Esta é uma perspectiva que se nota em estudos de capacidade estatal 
realizados nos campos das pesquisas sobre as relações do Estado com o 
desenvolvimento (TILLY; ARDANT, 1975; SKOCPOL, 1979; EVANS; 
RUESCHMAYER; SKOCPOL, 1985; EVANS, 2004) e, também, sobre sistemas 
políticos (GEDDES, 1984; WEAVER; ROCKMAN, 1993; CINGOLANI, 2013), que, 
alinhados a uma perspectiva top-down concluem pela importância de se ter um ente 
central condutor dos processos de políticas públicas que leve ao desenvolvimento, 
dispondo de burocracias capacitadas administrativa e tecnicamente para atuação em 
todo o ciclo de políticas públicas (SKOCPOL, 1979; SKOCPOL; FINEGOLD, 1982; 
EVANS; RUESCHMAYER; SKOCPOL, 1985; EVANS; RAUCH, 1999; EVANS, 
2000), que contem, até mesmo, com capacidades políticas para se relacionar com os 
atores afetos (GOMIDE; PIRES, 2014), o que inclui, dentre outros, os agentes políticos 
e administrativos de estados e municípios, tidos, por conseguinte e essencialmente, 
como executores do planejamento central. 

Resumidamente, pode se dizer que a partir da perspectiva top-down, a 
relação intergovernamental se estabelece com os governos centrais no exercício 
prevalente das funções de concepção, formulação, planejamento, controle e avaliação, 
por meio de uma burocracia forte, enquanto a governos estaduais e municipais são 
repassadas as tarefas da execução, numa configuração que se assemelharia mais a uma 
relação organizacional de sede e filiais, do que a um concerto entre entes politicamente 
autônomos. 

Por outro lado, quando o foco se dá nas “interações e negociações que 
ocorrem ao longo do tempo entre aqueles que desejam executar a política e aqueles de 
quem as ações dependem” (RAMOS, 2011, p. 28), numa perspectiva bottom-up de 
implementação, as percepções quanto às dimensões de capacidade estatal que devem 
caracterizar os governos subnacionais no campo de políticas públicas 
intergovernamentais revestem-se de outra feição. 
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Nesse caso, o estabelecimento superior de padronizações nacionais não seria 
o caminho buscado a priori, uma vez que “as ações da União raramente baseiam-se no 
conhecimento aprofundamento das realidades municipais” (LOFRANO, 2010, p. 4), e 
as expectativas, recursos e problemas de cada uma das jurisdições espalhadas pela 
federação podem diferir enormemente entre si (GARGAN, 1981). De outra forma, cada 
governo subnacional deveria ter como ponto de partida a compreensão de que lhe cabe 
dispor de dimensões da capacidade estatal que digam respeito não somente à 
implementação de políticas públicas, mas também a todas as demais fases do ciclo de 
políticas, com vistas ao desenvolvimento da autonomia local (HONADLE, 2001). 

Dessa forma, atuantes também em etapas outras, como a formulação e a 
avaliação de políticas, os governos subnacionais precisariam dispor de capacidades para 
atuarem de forma satisfatória nestas frentes, o que, inevitavelmente, lhes requereria o 
estabelecimento de diálogos e concertos com a sociedade de sua jurisdição em outros 
patamares, para tratar não somente da forma como as políticas podem ser 
implementadas na localidade ou do desenvolvimento de estratégias para o 
endereçamento de reclames junto ao governo central, mas também da busca de 
reflexões, soluções, critérios e formas de custeio dos serviços afetos às respectivas 
políticas tratadas (GARGAN, 1981; FISZBEIN, 1997). Ou seja: para uma atuação 
governamental em políticas públicas sob a perspectiva bottom-up, uma capacidade que 
se destacaria como necessária em grau destacado seria a capacidade relacional.  

Isso, por seu turno, implica que a perspectiva de implementação adotada 
para as políticas públicas intergovernamentais, se top-down ou bottom-up, também tem 
seus reflexos quanto aos traços da governança das políticas públicas, cujo conceito pode 
ser apresentado nos termos da definição do Banco Mundial (1994, p. 7), conforme 
destacado a seguir: 

Governança é sintetizada por formulação previsível, aberta e esclarecida de política 
(isto é, processos transparentes); uma burocracia imbuída com ethos profissional; 
um braço executivo responsável por suas ações; e uma forte participação da 
sociedade civil nos negócios públicos; e todos se comportando sob as regras da lei. 
Ainda o Banco Mundial (1994) identifica que a governança tem três 

aspectos distintos, que são: 
a) A forma do regime político; 
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b) O processo pelo qual a autoridade é exercida na gestão dos recursos 
econômicos e sociais para o desenvolvimento; e  

c) A capacidade dos governos para conceber, formular e implementar 
políticas públicas e funções a ele designadas. 

A partir destas definições, verifica-se que, em universos de políticas 
públicas intergovernamentais, atributos de governança, como as tarefas de formulação, 
os processos de exercício de autoridade, a capacitação requerida dos governos 
envolvidos, bem como a extensão do que será objeto de participação da sociedade 
dentro das estruturas de governança, serão concebidos, partilhados ou distribuídos entre 
os entes governamentais de formas distintas, a depender da compreensão quanto às 
responsabilidades destes entes em cada uma das fases do ciclo de políticas públicas, o 
que, por seu turno, molda a percepção relativa ao perfil de capacidade estatal que cada 
um destes entes governamentais deve apresentar. 

Vale dizer: se em uma perspectiva top-down de implementação de políticas 
públicas intergovernamentais, não for da competência dos governos subnacionais 
alguma atuação, por exemplo, de formulação, mas somente a adesão a programas 
federais já concebidos, não se terá uma expectativa de que os arranjos locais de 
governança dessa política atuem na “formulação previsível” descrita pela definição do 
Banco Mundial. Já sob uma perspectiva bottom-up a situação seria a oposta. Não 
somente a expectativa estaria presente, como também a cobrança para que o arranjo de 
governança endereçasse essas mesmas questões de formulação. 

Toda essa relação entre as perspectivas de implementação de políticas 
públicas, governança e capacidades estatais é relevante quando compreendido que seria 
cabível uma atuação de indução de capacidades dos governos subnacionais por parte do 
governo central, uma vez que a compreensão deste quanto aos papeis dos estados e 
municípios em políticas públicas intergovernamentais poderá balizar seu diagnóstico 
quanto às necessidades de capacidades estatais dos governos subnacionais e, por fim, 
sua atuação indutora. 

Considerando, então, esses apontamentos da literatura e do marco 
constitucional relativos: a) à importância das capacidades estatais para o tratamento das 
problemáticas de vários campos de políticas públicas intergovernamentais que 
interessam à sociedade e que estão postas sob a tutela dos governos brasileiros; b) à 
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realidade de capacidades estatais limitadas e díspares de estados e municípios, que tem 
levado ao crescimento da participação da União em políticas públicas 
intergovernamentais, fenômeno também identificado no campo da segurança pública; c) 
à adequabilidade do papel indutor a ser desempenhado pela União, inserido no conjunto 
de suas possíveis atuações para a redução de desigualdades sociais e regionais, bem 
como para a melhora do desempenho dos programas governamentais; d) aos efeitos das 
formas adotadas na implementação de políticas públicas intergovernamentais, se top-
down ou bottom-up, para o delineamento da compreensão e das expectativas quanto às 
dimensões de capacidade estatal que devem ser objeto de atenção de governos 
subnacionais e de indução junto a estes; e e) às consequências desse fenômeno também 
no que concerne à extensão das atuações das estruturas de governança de políticas 
públicas nos níveis subnacionais; identificou-se como oportuna a realização de pesquisa 
quanto à atuação da União, mormente pela via normativa, na indução de capacidades 
estatais de governos estaduais heterogêneos, voltadas propriamente para a atuação nas 
políticas públicas intergovernamentais da área de segurança pública. 

O enfoque sob o marco normativo se justifica pelo fato de este ser o lócus 
em que devem estar discriminados todos os comandos e faculdades que irão pautar a 
conduta da Administração, o que, no caso das políticas públicas, compreende, por 
exemplo, os mecanismos de pactuação e as distribuições de responsabilidades e 
competências dos entes governamentais, bem como os instrumentos de formulação, 
implementação e avaliação. É que a Constituição Federal, art. 37, caput, estabeleceu a 
legalidade como um dos princípios da Administração Pública, o que, segundo Di Pietro 
(2014), leva a compreensão de que a Administração Pública e seus agentes não podem 
agir com vontade própria, mas somente a partir do respaldo legal positivo, ou seja: a 
Administração somente pode fazer o que a lei lhe determina ou faculta. 

Ainda na seara, não se pode olvidar que o marco normativo das políticas 
públicas, não somente da área de segurança, é moldado, comumente, a partir da atuação 
frequente da União, seja na forma de apresentação de projetos de lei levados à 
apreciação do Congresso Nacional, seja por meio da regulamentação infralegal 
(Decretos, Instruções Normativas, Portarias, entre outros instrumentos). 

Com isso, nota-se que, em se tratando de atuação intergovernamental em 
políticas públicas, inclusive na área de segurança, o desenho normativo, que deverá 
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ditar a forma de atuação dos entes governamentais, é decorrente, sobremodo, da atuação 
do governo federal. 

Assim, a pergunta posta para a pesquisa foi a seguinte: o marco normativo 
federal em segurança pública induz os governos estaduais ao desenvolvimento de 
capacidades estatais para a atuação em políticas públicas intergovernamentais? 

Decorre, daqui, que o objetivo geral do trabalho foi o de analisar o marco 
normativo federal no que se refere à indução de capacidades estatais de governos 
estaduais heterogêneos para a atuação em políticas públicas intergovernamentais de 
segurança. Para permitir a consecução deste objetivo geral de análise, foram 
estruturados dois objetivos específicos, a saber: 

a) Propor uma matriz de análise da indução de capacidades estatais 
voltadas para a atuação em políticas públicas intergovernamentais;  

b) Analisar o marco normativo federal da área de segurança pública 
quanto à indução das capacidades estatais junto a governos estaduais. 

Ao tratar de capacidades estatais no campo das relações 
intergovernamentais em políticas públicas, a pesquisa enveredou por temática que, há 
tempos, é tida como causa das falhas de programas governamentais; e que tem na 
complexidade do sistema intergovernamental um de seus fatores contribuintes de 
inadequação (GARGAN, 1981), com o relevo de que “como os governos estão 
assumindo mais responsabilidades pela elaboração de políticas públicas e pela gestão e 
implementação de objetivos nacionais relevantes”, faz-se oportuno e, mesmo, 
necessário “considerar as capacidades ou habilidades destes para a assunção dessas 
responsabilidades adicionais” (HONADLE, 2001, p. 77). 

A pesquisa também apresenta contribuição para a temática, 
independentemente de o foco do estudo ser proposto na área de segurança pública, visto 
que a consecução do objetivo específico de desenvolvimento de uma matriz de 
categorias de análise de indução de capacidades estatais, a partir de uma revisão de 
literatura, bem como a aplicação desta para fim de caracterização e avaliação do marco 
normativo federal foi útil para a pesquisa na área, podendo servir de subsídio para 
trabalhos posteriores nas áreas de capacidades estatais de governos subnacionais, 
indução de capacidades, e, mesmo, de políticas públicas intergovernamentais. 
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De igual modo, o presente trabalho se faz útil pelo fato de seu resultado 
poder vir a ser considerado como subsídio para avaliação por parte dos entes 
governamentais quanto aos valores e ao modus operandi que são adotados atualmente 
na produção de políticas públicas no Brasil, independentemente da natureza das 
sinalizações que possam decorrer dos resultados da pesquisa. Nesse sentido, de forma 
específica, a pesquisa revela-se oportuna pelo fato de seus resultados poderem 
contribuir para os debates presentes a respeito da “federalização” ou “nacionalização” 
de políticas públicas14 e da coordenação intergovernamental de políticas públicas, uma 
vez que envolve reflexões a respeito da distribuição de responsabilidades entre entes 
governamentais, bem como a atuação e a capacidade destes para a produção de políticas 
públicas que são intergovernamentais. 

O trabalho é de natureza qualitativa, tendo como meio a “pesquisa 
documental” (VERGARA, 2000), já que envolveu a investigação e análise de 
documentos técnicos e normativos. Quanto aos fins, foi adotada mesma a categorização 
de Vergara (2000), que leva à tipificação como exploratória e descritiva. Exploratória, 
por enveredar por área em que se tem pouco conhecimento acumulado e sistematizado a 
respeito. Descritiva, por buscar caracterizar determinado fenômeno, que seria a atuação 
da União na indução de capacidades estatais de governos estaduais. 

Quanto ao tratamento dos dados, tem-se que estes foram buscados no 
universo normativo do escopo de pesquisa, com o objetivo de: a) identificação; b) 
verificação; e c) análise dos dispositivos relacionados a atributos de governança de 
políticas presentes na legislação federal da área de políticas públicas de segurança, dado 
que compreendidos como indutores de capacidade estatal relacional. Dessa forma, 
nomina-se que o tratamento dos dados se deu na forma de análise documental 
(MOREIRA, 2005). 

A identificação do material pesquisado foi possível a partir de levantamento 
do marco normativo relacionado à atuação da União em segurança pública. Isso foi 
realizado em endereços eletrônicos, majoritariamente naqueles que funcionam como 
repositórios normativos, dentre os quais, se destacam os portais eletrônicos da 
                                                           
14 Como exemplo, cita-se a federalização da educação básica (ensinos fundamental e médio), defendida 
pelo Senador Cristovam Buarque (PPS/DF), inclusive com projeto de lei (PLS 320/08) já aprovado no 
Senado Federal e em tramitação na Câmara dos Deputados (SENADO FEDERAL, 2015). De igual modo, 
a Presidente Dilma Roussef, por ocasião do período eleitoral para a eleição de presidente da República em 
2014, anunciou a intenção de encaminhamento de Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para 
aumentar a atuação da União na área de segurança pública (DAMÉ, 2014). 
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Presidência da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Ministério 
da Justiça. 

Essa busca levou à demarcação dos documentos pesquisados, os quais 
foram objeto de verificação. Cada documento foi escrutinado e mapeado quanto à 
abordagem ou não do tema da indução de capacidades estatais tratadas nessa 
dissertação, tendo por referência as Questões Orientadoras (Apêndice A), concebidas 
em simetria com cada dos fatores de análise do modelo desenvolvido. Esta etapa foi 
processada, bem como teve seus resultados, ao fim, agrupados, relativamente a cada 
documento pesquisado, a partir do uso da Ficha de Categorização dos Documentos 
(Apêndice C). 

Vale dizer que a identificação e a verificação dos documentos foram 
concebidas com a perspectiva de atuarem de forma integrada, tendo em vista a 
possiblidade de esta última apontar para outras normas ou documentos afetos à 
temática, de modo a poder levar, se fosse o caso, ao alargamento do rol de documentos 
verificados. Esse procedimento, um tanto conjunto, se deu até o momento em que a 
verificação dos documentos foi encerrada, sem o apontamento, em seus conteúdos, de 
novas fontes de informação que pudessem ser relacionadas ao objeto de estudo, numa 
espécie de saturação do material (FONTANELLA et al. 2011). Ao fim, essa dinâmica, 
levou ao conjunto de documentos identificados e verificados descritos no Apêndice B. 

Com o material todo verificado, a etapa seguinte foi a da análise, iniciada 
pela compressão esquemática das verificações realizadas anteriormente em um único 
instrumento de pesquisa. Para tal, foi utilizado o instrumento denominado Relatório de 
Síntese Categorial, apresentado no Apêndice D.  

Ao fim, os produtos decorrentes desse procedimento foram os que deram 
subsídio para a análise, em si, com a interpretação dos resultados, que se deu na vertente 
relacionada a estudos com fundamentação teórica explicitada a priori (MORAES, 
1999), quando, a interpretação se processa pela confrontação dos resultados com a 
fundamentação adotada, no caso, com o modelo de análise que foi desenvolvido. 

A metodologia descrita para o tratamento dos dados pode ser visualizada na 
Figura 1: 
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Figura 1 - Tratamento dos Dados 

 
 
Finalmente, relata-se que a dissertação está estruturada a partir desta Seção 

1, denominada introdução, que traz a problematização da temática estudada, a pergunta 
de pesquisa e seus objetivos geral e específicos; bem como suas características 
metodológicas. A Seção 2 apresenta a literatura revisada de capacidades estatais, que 
diz respeito à atuação em políticas públicas intergovernamentais, enquanto a Seção 3 
traz o modelo de análise concebido para o presente trabalho, elaborado a partir da 
literatura revisada. 

A Seção 4 discorre sobre a atuação da União em segurança Pública e a 
Seção 5 apresenta os dados encontrados, bem como a análise dos resultados. Finalmente 
a Seção 6 encerra o trabalho com a conclusão e as considerações finais. 
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2 A LITERATURA DE CAPACIDADES ESTATAIS PARA 
POLÍTICAS PÚBLICAS INTERGOVERNAMENTAIS 
Primeiramente, deve ser dito que a capacidade estatal é tema que interessa 

aos campos de pesquisa que, de alguma forma, têm o Estado como objeto de análise, 
ainda que a partir de prismas distintos de observação, destacando-se que o termo 
encontrado na literatura, nem sempre, é o da “capacidade estatal”. A razão para isso 
decorre, por vezes, dos focos adotados pelos trabalhos pesquisados, que, de formas 
diversas, atentam para determinadas facetas da capacidade estatal, que podem, assim, 
ser chamadas de dimensões da capacidade, tais como a capacidade administrativa, 
capacidade burocrática, capacidade legal, entre outras. 

O uso de termos distintos para se referir à capacidade estatal ou a alguns de 
seus traços também pode ser atribuído aos tipos e dos níveis de relacionamento Estado-
sociedade mirados pelos trabalhos, que variam desde reflexões quanto ao grau de 
incursão do Estado na sociedade e no território, seja para manutenção da ordem interna, 
seja para implementação de projetos políticos, até abordagens que atentam para aspectos 
gerenciais e operacionais da administração pública na produção de políticas públicas. 

Assim, no decorrer de pesquisa que levou a este trabalho, foi revisada a 
literatura que trata das capacidades estatais encontrada em estudos sobre 
desenvolvimento, desempenho do setor público, sistemas políticos, políticas públicas e 
relações intergovernamentais e governança de políticas públicas15.  

Quanto aos estudos das três primeiras áreas, sinteticamente, pode ser 
registrado que as obras sobre desenvolvimento que tratam das capacidades estatais a 
veem de formas distintas, pois uma corrente entende a capacidade como um instrumento 
essencial a um Estado que precisa dispor de autonomia diferenciada junto à sociedade, 
na forma de capacidade coercitiva e extrativa16, para que, assim, seja possível a 
implementação das políticas estatais de desenvolvimento pretendidas pelo projeto do 
grupo político que está no poder (TILLY; ARDANT, 1975; SKOCPOL, 1979; EVANS; 
RUESCHMAYER; SKOCPOL, 1985; EVANS, 2004). Para esse propósito de 
implementação de projeto, essa corrente entende, então, pela importância de a 
                                                           
15 Esta revisão mais extensa constou do projeto de pesquisa apresentado à banca de qualificação. 16 De acordo com os autores referenciados, a capacidade coercitiva diria respeito à força de um governo 
no estabelecimento de seu projeto político, frente às eventuais oposições políticas ou mesmo advindas da 
sociedade. A capacidade extrativa significaria a capacidade de arrecadação de tributos em proporção 
suficiente para a implementação dos projetos do grupo politico que assenta o poder. 
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Administração dispor de um corpo burocrático competente, que seria um traço relevante 
da capacidade administrativa (SKOCPOL, 1979; SKOCPOL; FINEGOLD, 1982; 
EVANS; RUESCHMAYER; SKOCPOL, 1985), até mesmo, insulado, na forma de 
bolsões de eficiência (pockets of efficiency), detentor de capacidades técnicas e 
administrativas suficientes para esse fim (EVANS; RAUCH, 1999; EVANS, 2000). 

Outra vertente de estudos assevera que a capacidade estatal para o 
desenvolvimento é a que leva o espaço econômico do país a contar com regras claras e 
estáveis que permitam a visualização de horizontes menos incertos por parte dos 
investidores, para que, estes, dessa forma, apliquem seus recursos em novos 
empreendimentos e em inovação. Para essa corrente, importa que a capacidade estatal se 
dê com mais destaque na forma de capacidade legal, compreendendo a solidez do marco 
regulatório e de seus operadores nos meios público e privado (ACEMOGLU; 
VERDIER, 1998; BESLEY; PERSSON, 2007; HAMM; KING, 2010). 

Em frente conexa à primeira corrente dos estudos sobre desenvolvimento, as 
abordagens dos trabalhos que tratam dos sistemas políticos informam que a capacidade 
estatal, em suas expressões técnica, burocrática e administrativa, é um elemento sensível 
dentro da dinâmica política e das relações democráticas (GEDDES, 1984; WEAVER; 
ROCKMAN, 1993; CINGOLANI, 2013; KNUTSEN, 2013), sendo, no entanto, 
variável dependente dessa dinâmica, uma vez que reformas e aperfeiçoamentos na 
atuação do Estado, que requerem a melhora das capacidades, envolvem custos políticos 
que levam os agentes aos dilemas entre priorizar a estabilidade política ou o 
aprimoramento da atuação estatal (GEDDES, 1984; WEAVER; ROCKMAN, 1993; 
CINGOLANI, 2013; KNUTSEN, 2013). 

Já nos estudos sobre desempenho da Administração pública, tanto dentre os 
contemporâneos como entre os posteriores à efervescência das pesquisas sobre a Nova 
Gestão Pública (NGP)17, o que se nota é a atenção para com os perfis organizacionais e 
administrativos da capacidade estatal (HONADLE, 1981; INGRAHAM  et al., 2003; 
CHRISTENSEN; GAZLEY, 2008), embora, também, atento à capacidade de 
comunicação do Estado com a sociedade. Neste caso, a fim de obter dela suas 
expectativas quanto à atuação governamental (GARGAN, 1981; HONADLE, 1981, 
2001). 
                                                           
17 New Public Management. Movimento surgido entre o fim dos anos 1970 e início dos anos 1980 quando 
da crise do Estado do bem-estar. 
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Já as obras da área de politicas públicas e relações intergovernamentais e de 
governança de políticas públicas, que tratam das capacidades estatais, são aquelas que 
restaram integrantes, de forma mais analítica, dessa seção de revisão de literatura, dado 
que interessavam, mais destacadamente, ao objeto da dissertação: de indução de 
capacidades estatais para atuação em políticas públicas intergovernamentais, no caso, na 
área de segurança. Os trabalhos levantados constam da seção à frente. 
 
2.1 Capacidades estatais, políticas públicas e relações intergovernamentais 

Como apresentado de forma resumida acima, bem como a partir do que será 
agora exposto, é percebível a atenção dos estudos de áreas distintas de conhecimento 
para com o nexo da capacidade estatal com as políticas públicas, compreendendo aquela 
como fator-chave para estas, notadamente no que se refere à implementação de políticas 
públicas. 

Quanto à relação da capacidade estatal com as políticas públicas como um 
todo, Addison, em estudo sobre a utilidade do conceito de capacidade administrativa na 
literatura da ciência política, aponta que “a capacidade administrativa tem sido invocada 
para explicar mudanças nas políticas públicas” (ADDISON, 2009, p. 9). A pesquisadora 
cita alguns autores (HECLO, 1974; SKOPCOL, 1992; MEIER, 1994; CARPENTERS, 
2001) como exemplos de pesquisadores que abordaram esta dinâmica, e coloca que 
muitos escritores influentes têm indicado a capacidade administrativa como variável 
explicativa para a institucionalização e as mudanças das políticas públicas ao longo do 
tempo (2009).  

Já no que se refere à relação das capacidades estatais com a implementação, 
Addison indica que “a capacidade administrativa também é tratada como variável 
central na literatura analítica de implementação de políticas públicas” (ADDISON, 
2009, p. 5), revelando, tal como Cingolani (2013), que a referência à capacidade de 
implementação de políticas públicas é a mais frequentemente adotada por autores que 
tratam de funções específicas da capacidade (ADDISON, 2009), ainda que a amplitude 
do conceito leve os pesquisadores à priorização dos “componentes da capacidade que 
mais afetam os resultados, com atenção para com as características estruturais, de 
pessoal e financeiras das agências.” (ADDISON, 2009, p. 5). 
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Dada a importância identificada, destaca-se que as linhas de investigação da 
capacidade estatal, no campo dos estudos sobre políticas públicas (o que inclui os 
estudos sobre implementação), dependerão da perspectiva adotada quanto à forma como 
o problema da implementação é tratado, sabendo-se que as duas principais escolas 
afetas ao tema (top-down e bottom-up) percorrem caminhos distintos neste processo 
(CALMON; COSTA, 2013), com a perspectiva top-down enfatizando a “sequência dos 
procedimentos necessários à materialização dos objetivos formulados a partir das 
condições iniciais conhecidas e consequências previstas”, enquanto a abordagem 
bottom-up foca as “interações e negociações que ocorrem ao longo do tempo entre 
aqueles que desejam executar a política e aqueles de quem as ações dependem.” 
(RAMOS, 2011, p. 27-28). 

A síntese das abordagens e de suas conexões com as relações 
intergovernamentais e as capacidades estatais é apresentada nos dois tópicos a seguir 
 
2.1.1 Sob a ótica top-down: A ubiquidade do ente central 

À luz da perspectiva top-down, o problema da implementação é o de 
transformar o plano em realidade. Para Parsons, isso se refere a “como a política pública 
é colocada em ação e em prática” (PARSONS, 1995, p. 461 apud HILL; HUPE, 2002, 
p. 12). Meny e Thoenig afirmam que a implementação diz respeito a “a fase de uma 
política pública durante a qual se geram atos e efeitos a partir de um marco normativo 
de intenções, de textos ou de discursos” (1992, p. 158). 

Este fundamento decorre da obra de Pressman e Wildavsky, considerados os 
precursores da teoria da implementação, como também da perspectiva top-down (HILL; 
HUPE, 2002). Os autores formulam suas reflexões a partir da exploração das 
dificuldades enfrentadas na implementação de um programa federal norte-americano de 
combate ao desemprego, cuja execução se dava em nível subnacional. 

De acordo com Hill e Hupe, Pressman e Wildalvsky afirmam que, se a 
“ação depende de um número de ligações em uma cadeia de implementação, então, o 
grau de cooperação entre os órgãos, necessário para fazer essas ligações, tem de ser 
muito próximo de cem por cento” (HILL; HUPE, 2002, p. 44). De modo contrário, 
pequenos rompimentos dessas ligações podem levar a pequenas deficiências, que, 
acumuladas, perfazem grandes déficits de implementação. Nesse sentido, estes 
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rompimentos podem decorrer de várias fontes, como, por exemplo, da: a) discordância 
dos agentes da implementação relativamente aos propósitos ou ao grau de prioridade do 
programa; b) incompatibilidade dos graus de compromisso dos implementadores vis-à-
vis o prescrito no planejamento; e c) divergência quanto à responsabilidade pela 
condução ou em relação à conformidade dos procedimentos técnicos ou legais adotados 
na implementação (PRESSMAN; WILDAVSKY, 1973 apud RAMOS, 2011). Vale 
notar que, apesar das conclusões quanto à implementação, Pressman e Wildavsky não 
chegam a estruturar modelos de análise para este processo (RAMOS, 2011). 

Já Sabatier e Mazmanian também conceituam que a “[i]mplementação é a 
execução de uma decisão política básica, usualmente definida em uma lei, mas que 
também pode ter a forma de ordens executivas importantes ou de decisões judiciais” 
(SABATIER; MAZMANIAN, 1980, p. 540) e que, “de forma ideal, essa decisão 
identifica o problema a ser tratado, define os objetivos a serem perseguidos e, em uma 
variedade de formas, ‘estrutura’ o processo de implementação” (SABATIER; 
MAZMANIAN, 1980, p. 540). 

No entanto, diferentemente de Pressman e Wildavsky, Sabatier e 
Mazmanian (1980) avançam para além das reflexões, na propositura de um modelo de 
análise de implementação, tendo por referência que os seus cinco estágios18 são afetados 
por três categorias de fatores, quais sejam: a) tratabilidade do problema; b) a medida em 
que o marco normativo estrutura coerentemente o processo de implementação; e c) 
variáveis não passíveis de controle pelo marco normativo, conforme apresentado no 
Quadro 2 a seguir: 
  

                                                           
18 1) formatação dos produtos de políticas públicas pelas agências de implementação; 2) adesão dos 
públicos-alvo aos produtos de políticas publicas pelos públicos-alvo; 3) impactos atuais dos produtos das 
políticas públicas; 4) percepção dos impactos dos produtos das políticas públicas; e 5) revisão geral do 
marco normativo (SABATIER; MAZMANIAN, 1980, p. 542). 
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Quadro 2 - Categorias e Fatores que afetam a implementação 
Categorias Fatores 

Tratabilidade 
do problema 

Dificuldades técnicas e econômicas na medição das mudanças dos perfis 
dos problemas; não se dispondo de modelo ou teoria causal válida que 
relacione estas mudanças com as variações comportamentais do público-
alvo; e no desenvolvimento de tecnologias que permitam a consolidação 
destas mudanças pelo público-alvo 
Variabilidade do público-alvo 
Tamanho da população 
Grau de necessidade de mudança de comportamento do público-alvo 

Medida em que 
o marco 
normativo 
estrutura 
coerentemente 
o processo de 
implementação 

Validade da teoria causal que sustenta o marco normativo 
Precisão e clareza dos objetivos da política descritos no marco normativo 
Disponibilidade de recursos financeiros para a agência implementadora 
Grau de integração hierárquica dentro e entre as instituições envolvidas 
na implementação 
Medida em que as regras de decisão das agências de implementação são 
baseadas nos objetivos descritos no marco normativo da política pública 
Atribuição a autoridades e agências de implementação comprometidas 
com os objetivos da política pública 
Medida em que as participações de atores externos à agência de 
implementação são dirigidas aos apoiadores dos objetivos da política 

Variáveis não 
passíveis de 
controle pelo 
marco 
normativo 

Variações nas condições sociais, econômicas e tecnológicas, ao longo do 
tempo e na jurisdição, que afetam o alcance dos objetivos da política 
Atenção da mídia quanto ao problema tratado pela política 
Variações ao longo do tempo e da jurisdição no apoio da população para 
os objetivos da política 
Mudanças nos recursos e atitudes do grupo constituinte com relação aos 
objetivos e aos produtos da política 
Continuidade do apoio para os objetivos da política entre os líderes19 das 
instituições de implementação, por meio da quantidade e direção da 
supervisão; e da extensão de mandatos legais novos e conflitantes 
Comprometimento e liderança das autoridades incumbidas da 
implementação 

Fonte: Sabatier e Mazmanian (1980) 
 
                                                           
19 Os autores referem-se a estes líderes como soberanos, uma vez que são dirigentes ou corpos 
institucionais com autonomia diferenciada. Em seu dizer, “[o]s soberanos de uma agência de 
implementação seriam aquelas instituições que controlam seus recursos legais e financeiros” 
(SABATIER; MAZMANIAN, 1980, p. 551). Normalmente incluem os comitês fiscal e de política 
pública, o chefe do executivo, os tribunais e, no caso de programas intergovernamentais, as agências 
hierarquicamente superiores (SABATIER; MAZMANIAN, 1980); 
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Da leitura das categorias e fatores do modelo de Sabatier e Mazmanian, vê-
se possível sua compreensão como uma espécie de mapeamento de risco da 
implementação, de modo que vários dos fatores associados às categorias podem ser 
considerados como objetos de distintas dimensões da capacidade estatal, tanto dos 
agentes políticos como da burocracia. 

Particularmente relevantes são as considerações dos autores a respeito do 
fator “grau de integração hierárquica dentro e entre as instituições envolvidas na 
implementação”, quando declaram que “um dos principais obstáculos é a dificuldade de 
se obter ação coordenada dentro de qualquer agência dada e em meio às inúmeras 
agências semiautônomas envolvidas na maioria dos esforços de implementação” 
(SABATIER; MAZMANIAN, 1980, p. 546). Na sequência, é destacado que esse 
problema é particularmente grave para a implementação de programas federais que 
dependem de agências subnacionais integrantes de um sistema muito heterogêneo 
(SABATIER; MAZMANIAN, 1980). 

Em detalhamento deste fator que afeta a implementação, Sabatier e 
Mazmanian (1980) afirmam que sua variação será função do número de pontos de veto 
envolvidos na realização dos objetivos da política; e da extensão dos incentivos e 
sanções que asseguram a concordância daqueles com potencial de vetar a 
implementação dos objetivos da política. 

Ao tratarem, ainda na mesma obra, do fator “continuidade do apoio para os 
objetivos da política entre os líderes das instituições de implementação”, os autores 
tornam a dar acento à questão da implementação por entes de níveis diferentes de 
governo, destacando que “uma das maiores dificuldades na implementação de 
programas intergovenamentais é que as agências são dirigidas por diferentes líderes que 
desejam priorizar políticas públicas diferentes” (1980, p. 551). 

A atenção de Sabatier e Mazmanian (1980), bem como de Pressman e 
Wildavsky (1973), para com os efeitos decorrentes da presença de entes governamentais 
de diferentes esferas no processo de implementação dá relevo à importância que as 
relações intergovernamentais têm para a problemática da implementação das políticas 
públicas e, interessa, particularmente, aos propósitos da presente pesquisa. 

É que nessa situação, o contexto é o de entes governamentais que integram 
uma nação federada, dispondo, assim, de algum nível de autonomia, na forma de 



38 

capacidades20 de: a) auto-organização; b) autogoverno; c) legislação própria; e d) 
autoadministração (SANTANA, 1998 apud DE AQUINO CABRAL, 2012), embora, 
por outro lado, e na forma de contrapeso, também contem com uma interdependência, 
que, no caso das políticas públicas, se faz notar a partir dos marcos normativos que 
estabelecem papeis conjuntos e integrados para os diferentes tipos de entes 
governamentais. Este binômio autonomia-interdependência materializa, de forma 
essencial, o princípio da soberania compartilhada em nações federadas (ABRUCIO, 
2005), em conformidade com a fórmula self rule plus shared rule apresentada por 
Elazar (1979), que representa a combinação de autogoverno e governo compartilhado 
por parte dos entes governamentais que integram federações. 

Dessa forma, este é um cenário em que a pesquisa sobre implementação de 
políticas públicas, atentando, então, às relações intergovernamentais, também perscruta 
a respeito das capacidades estatais. Addison (2009) assevera que essa é uma 
preocupação da literatura mais recente, especificamente no que se refere à 
implementação de políticas públicas na União Europeia (UE). A autora cita os trabalhos 
de Falkner et al. (2004) e Hille e Knill (2006), que destacam a capacidade 
administrativa de governos subnacionais e também de entes nacionais, no caso de 
politicas do bloco europeu, como elemento mais importante do que a natureza e as 
dinâmicas do sistema político para explicar o desempenho da implementação de 
políticas públicas. Nesse sentido, Addison demonstra que para esta vertente de estudos, 
a capacidade administrativa é uma variável interveniente dentro do processo de 
implementação, e não variável dependente do sistema político (2009). 

No Brasil, as capacidades dos entes subnacionais, nas suas dimensões 
administrativa, técnica, financeira e institucional, também são apontadas como 
relevantes para a implementação de políticas públicas (KUGELMAS; SOLA, 1999; 
ABRUCIO, 2005, 2010; FILIPPIM; ABRUCIO, 2010; LOTTA et al., 2014), ainda que 
sem apontamentos conceituais quanto às dimensões citadas. No contexto, relata-se que 
estas referências, majoritariamente, têm a “recentralização”, ocorrida a partir da 
segunda metade da década de 1990 e aprofundada nos anos 2000 (ARRETCHE, 2005), 
como pano de fundo da análise, quando a, partir de então, a União elevou a sua atuação 
                                                           
20 São capacidades referenciadas por Santana e de Aquino Cabral como integrantes da autonomia 
municipal, que, contudo, também podem ser consideradas como atribuíveis, lato sensu, aos demais entes, 
por serem de caráter geral e decorrerem, na maioria dos casos, da mesma fonte – a Constituição Federal – 
que prescreve a composição e a gradação da autonomia de todos os entes governamentais de uma nação 
federada; 
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como formuladora e condutora das relações intergovernamentais, bem como o papel de 
coordenadora, normatizadora e financiadora de políticas públicas intergovernamentais, 
com programas e planos nacionais e a constituição de sistemas únicos (LOTTA et al., 
2014). Nessa perspectiva top-down, estados e municípios são identificados como 
executores de políticas públicas intergovernamentais (ARRETCHE, 2012; LOTTA et 
al., 2014). 

Gomide e Pires acompanham esta compreensão, adotando a “existência e 
operação de mecanismos de coordenação intra e intergovernamentais”, bem como a 
“estratégia de monitoramento” como fatores integrantes da capacidade técnico-
administrativa da burocracia federal, enquanto categoria de análise de arranjos 
institucionais de implementação de políticas públicas (2014). Os autores concluem que 
os programas que contam com arranjos de alta capacidade-técnico administrativa são 
aqueles que, no caso de políticas intergovernamentais, dispõem das burocracias da 
União no exercício deste ofício21. 

Gomide e Pires acrescentam que em arranjos institucionais de políticas 
públicas intergovernamentais, faz se necessária a existência de capacidades políticas por 
parte da burocracia (GOMIDE; PIRES, 2014), vertente esta pouco apontada pela 
literatura. Os autores definem a capacidade política como sendo “as habilidades da 
burocracia do Executivo em expandir os canais de comunicação, negociação com os 
diversos atores sociais, processando conflitos e prevenindo a captura por interesses 
específicos” (GOMIDE; PIRES, 2014, p. 20), destacando que um dos fatores desta 
capacidade política é a “existência e formas de interações das burocracias do Executivo 
com os agentes do sistema político-representativo” (PIRES; GOMIDE, 2014, p. 352), 
que são o Congresso Nacional, seus parlamentares, os dirigentes dos governos 
subnacionais – governadores e prefeitos, e os partidos políticos. 

                                                           
21 Os autores citam como exemplo: a) o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), em que se tem a 
orquestração estratégica da Casa Civil da União, e as atuações normativas do Ministério da Fazenda (MF) 
e da Caixa Econômica Federal (CEF), esta última desempenhando, ainda, a coordenação 
intergovernamental; b) o Programa Bolsa Família (PBF), no qual o Ministério do Desenvolvimento Social 
e de Combate à Fome (MDS) “desempenha o papel de núcleo estratégico-operacional do arranjo, 
orientando as ações dos demais atores” (GOMIDE; PIRES, 2014, p. 359); e c) o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec), com a Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) como coordenadora do Sistema Nacional de 
Informação de Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), por meio do qual desempenha o 
monitoramento da execução do programa, contando, ainda, com “modalidades ágeis de assistência técnica 
e financeira, além de outras para pactuação intergovernamental” (GOMIDE; PIRES, 2014, p. 360). 
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O fundamento para este papel destacado do Poder Executivo federal no 
campo das políticas públicas reside, comumente, no entendimento de que cabe ao 
Estado, notadamente ao poder central, a implementação de medidas que levarão ao 
progresso da sociedade, conforme obras já citadas no início desta seção de revisão da 
literatura, além do fato de as capacidades financeira e administrativa dos entes 
subnacionais serem heterogêneas, com a predominância de perfis que apresentam 
debilidades nesta área (ABRUCIO, 2005; LOTTA et al., 2014). A esta característica, é 
acrescida a compreensão de que o ente federal tem, “por vezes, a capacidade de arbitrar 
conflitos políticos e de jurisdição, além de incentivar a atuação conjunta e articulada 
entre os níveis de governo no terreno das políticas públicas” (ABRUCIO, 2005, p. 46). 

No contexto, Lotta et al. (2014) afirmam nos seguintes termos: 
Dado que expressivas desigualdades e heterogeneidades regionais caracterizam o 
Estado federativo brasileiro e, ainda, que mais de uma esfera de governo atua sobre 
um mesmo território e população, é de fundamental importância o debate a respeito 
da coordenação de políticas. Coordenação, que, por parte do governo federal, 
envolve, além da articulação entre diferentes níveis de governo, os mecanismos 
de incentivos e indução, as normatizações, os bons desenhos de programas, a 
redefinição da atribuição de responsabilidades e competências, as 
transferências de recursos e a organização e capacitação de quadros técnicos 
(tanto do órgão coordenador quanto dos órgãos de quem está na ponta da implementação), entre outros aspectos. (grifo nosso) 
Fonte: Lotta et al., 2014, p. 15 
Assim, da literatura revisada, é possível notar a concepção tanto de 

Pressman e Wildavsky (1973), como de Sabatier e Mazmanian (1980), de que a 
implementação de politicas públicas é a execução de um projeto político, de onde se 
extrai, então, que a implementação é uma fase do ciclo de políticas que demanda 
majoritariamente capacidades administrativas voltadas à operação da política pública. 
Complementarmente, ambos realçam que a implementação torna-se mais complexa na 
medida em que se conta com mais agentes envolvidos neste processo. 

Na seara, Sabatier e Mazmanian (1980) acrescentam que isso é ainda mais 
desafiador quando envolve organizações de entes federativos distintos, como nos casos 
das políticas intergovernamentais, o que se coaduna com as colocações de Elazar (1979) 
e de Santana (1998 apud DE AQUINO CABRAL, 2012), dado que a relação entre entes 
governamentais em regimes federativos envolve a complexa combinação de autonomia 
e interdependência de que dispõem cada um destes entes federados. 



41 

Concretamente, os efeitos dessa perspectiva de implementação top-down em 
um ambiente de políticas públicas intergovernamentais posicionam governos central e 
subnacionais em lados distintos. Aqui, governos centrais, bem como suas burocracias, 
assumem posição de destaque nos campos da reflexão quanto aos problemas públicos, 
uma arena, sobremodo, política, bem como nas áreas de concepção, formulação e 
controle. Noutra quadra, a governos subnacionais é atribuído o papel de implementar, 
sendo esta uma atividade mais operacional, como já dito. 

Aqui, é oportuno dizer que a perspectiva top-down de implementação é uma 
abordagem que bem se amolda as proposições de estudos desenvolvimentistas, tais 
como os citados no início da Seção 2 dessa dissertação (TILLY; ARDANT, 1975; 
SKOCPOL, 1979; EVANS; RUESCHMAYER; SKOCPOL, 1985; EVANS, 1984). É 
que estes estudos veem o Estado, notadamente os governos centrais, como um elemento 
nuclear para a viabilização do desenvolvimento, sendo esta a mesma razão pela qual 
justificam a necessidade de estes governos centrais também disporem de alta capacidade 
administrativa, na forma de burocracias qualificadas, dado que serão estas burocracias 
que, tanto participarão da reflexão a respeito dos problemas públicos; a partir da 
perspectiva da inclinação política do grupo de poder que assenta as cadeiras 
governamentais; como modelarão este mesmo projeto na forma de programas e ações de 
governo que deverão, então, ser implementados. 

Na literatura nacional, as conclusões alinham-se ao esposado acima, sendo 
interessante notar que a indicação de debilidade nas dimensões das capacidades estatais 
de governos subnacionais, salientada por autores brasileiros como uma das razões para 
as falhas das políticas públicas (KUGELMAS; SOLA, 1999; ABRUCIO, 2005, 2010; 
FILIPPIM; ABRUCIO, 2010; LOTTA et al., 2014), realça uma importância de 
capacidade estatal de governos subnacionais notadamente voltada para os processos de 
implementação das políticas, considerando, assim, ainda que de forma implícita, a 
centralidade do governo federal para as políticas públicas. 

Ainda relativamente às obras brasileiras, vale dar relevo, enfim, às 
colocações de Gomide e Pires (2014) que, dentro de uma concepção desenvolvimentista 
top-down de implementação de políticas públicas, sugerem que mesmo a burocracia 
estatal deve dispor de capacidades políticas. Uma proposta de empoderamento da 
tecnocracia que, diga-se de passagem, é prescrita especificamente para a burocracia do 
governo central. 
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A compreensão da literatura revisada pode, então, ser sintetizada conforme 
Figura 2 à frente: 

 
Figura 2 - Implementação top-down e Capacidades Estatais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Em síntese, vê-se que sob a perspectiva top-down, a literatura de 

implementação é realçada dentre os estudos sobre políticas públicas, apontando para a 
importância da capacidade de coordenação e de formulação por parte dos órgãos 
nacionais, de modo que lhes é necessário contar com burocracias com altas capacidades 
técnico-administrativa e, mesmo, política, a fim de, dentre outras coisas, atuar junto aos 
entes subnacionais, que executarão as políticas públicas, sendo este o motivo pelo qual 
as capacidades estatais destes, nas suas dimensões técnica, administrativa, financeira e 
institucional são essenciais para que a implementação de programas se dê conforme 
formulada. 
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Esta compreensão explica, ainda, a presença de controles, incentivos e 
restrições, majoritariamente, verticais e unidirecionais por parte do ente formulador e 
coordenador das políticas, no caso, a União, junto aos governos estaduais e municipais. 

 
2.1.2 Sob a perspectiva bottom-up: a relevância dos governos e agentes locais 

Noutra concepção a respeito da implementação, a abordagem bottom-up 
lança luz sobre a dinâmica a que as políticas públicas são submetidas nas relações que 
se dão entre os agentes que efetivamente a implementam e os cidadãos que são objeto 
de sua atenção. Lipsky, considerado o primeiro pesquisador nesta vertente, afirma que 
“as decisões dos burocratas do nível de rua, as rotinas que eles estabelecem e os 
artifícios que eles inventam, a fim de lidar com as incertezas e pressões do trabalho 
tornam-se, efetivamente, as politicas públicas implementadas.” (LIPSKY, 1980, p. xii). 
O autor argumenta que esses burocratas, que estão na linha de frente dos serviços 
públicos (street-level bureaucrats), “tem larga discricionariedade nas decisões a respeito 
dos cidadãos com os quais eles interagem.” (LIPSKY, 1980, p. 13). Assim, a melhor 
forma de se compreender as políticas públicas não seria a partir das descrições contidas 
nas peças normativas ou deliberativas de alto escalão, mas atentando para os eventos 
que se dão no fluir da execução em si, mormente, entre os agentes públicos que prestam 
o serviço e o público-alvo objeto da política em referência (LIPSKY, 1980).  

A partir dessa visão de que os agentes e as estruturas organizacionais 
estatais mais próximas dos usuários dos serviços públicos é que moldam, de fato, as 
políticas implementadas, é possível encontrar apontamentos na literatura que, em se 
tratando de políticas intergovernamentais, atribuem maior relevo às estruturas 
governamentais locais no processo de políticas públicas, realçando a importância da 
atuação destes não somente na implementação, mas em todo o processo das políticas, 
representando, assim, certo alinhamento com a perspectiva bottom-up de 
implementação. 

Nesta frente, Honadle pergunta “se uma capacidade organizacional deve ser 
desenvolvida para tornar [o ente] mais autônomo ou para implementar as políticas 
públicas de outro ente” (1981, p. 576). A esse respeito, Honadle, de forma normativa, 
propõe um framework para ser o foco do desenvolvimento de capacidades com atenção 
para com a melhora do desempenho governamental, que “favorece a incorporação ou a 
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institucionalização de ‘capacidade’ dentro da estrutura permanente do ente 
governamental” (1980, p. 579) não somente para a implementação, mas para toda a 
cadeia de gestão de políticas públicas, conforme apresentado na Figura 3 a seguir: 
 

Figura 3 - Framework para o desenvolvimento de capacidades estatais 

 
Fonte: Honadle (1981, p. 578), com tradução do autor 

 
Como se vê, o desenvolvimento de capacidades estatais sob esta perspectiva 

sinaliza para uma atuação mais abrangente nos processos de políticas públicas, o que, 
neste contexto, sugere o apontamento de capacidades relacionais como dimensão de 
capacidade estatal em que os governos precisam, de fato, se esmerar, para que, assim, 
possam ser nutrir, de forma destacada, das interações do governo com a sociedade da 
jurisdição em que o ente governamental atua. 

Honadle complementa que seu modelo de desenvolvimento de capacidades 
estatais não requer, obrigatoriamente, a injeção de recursos e a incorporação de 
tecnologias administrativas. Além disso, seu framework advoga menos atuação direta de 
consultores externos e atores transitórios no dia-a-dia da administração e mais 
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transferência de conhecimento, habilidades e perspectivas para os gestores locais. De 
forma simples, pode se dizer que a perspectiva de Honadle se amolda ao conhecido 
ditado popular “não dê o peixe, ensine a pescar”22. 

Em outra obra, Honadle (2001) indaga quanto à dinâmica e os valores 
adotados na transferência de responsabilidades do nível federal para os governos locais 
no contexto norte-americano a partir da Revolução da Devolução (Devolution 
Revolution23), destacando, desde logo, que “pode ser mais importante para os governos 
locais estar apto para obter capacidade adicional para tratar de novos desafios, do que 
ter a capacidade para estar pronto para receber novos desafios” (2001, p. 77). 

Na seara, Honadle coloca que as perguntas a respeito da capacidade 
governamental local precisam ser reordenadas24 e ainda outras questões críticas 
reclamam atenção, como: a) os problemas operacionais afetos à medição da capacidade, 
b) às diferenças na combinação de recursos e às variações de eficiência encontradas nos 
governos locais; c) as características das demandas sociais atuais; d) o entendimento das 
diferenças espaciais; e, em fechamento, e) a necessidade de se evitar um conceito 
absolutista de capacidade. 

A autora afirma que sem atenção para com estas questões críticas, “alguém 
pode cometer o erro de declarar que certo governo local tem capacidade suficiente para 
gerenciar um novo programa sem levar em conta suas responsabilidades presentes, que 
podem indicar que ele não é capaz disso” (2001, p. 83). Em complemento, Honadle 
coloca que o próprio direcionamento das reflexões a respeito da capacidade ou não para 
a assunção de novas responsabilidades é carregado do entendimento implícito de que 
estes novos encargos são o melhor caminho para as comunidades que são atendidas e se 
relacionam com estes governos (2001), embora o questionamento devesse buscar 
resposta à indagação central: “capacidade para fazer o quê?” (2001, p. 84), focada no 
desenvolvimento da autonomia local, conforme transcrito a seguir: 
                                                           
22 Autor desconhecido 
23 Devolution Revolution foi um movimento iniciado pelo governo Reagan nos anos 1980 que envolvia o 
retorno gradual do poder para os estados, dentro do que se conheceu como Novo Federalismo 
(STEINZOR, 1996);  
24 Honadle cita questionamentos, como: a) na média os municípios têm capacidade para assumir um papel 
mais gerencial em, digamos, um sistema de assistência social ou de desenvolvimento do emprego, dados 
os seus papeis históricos como administradores de programas que foram, até então, dirigidos de forma 
mais centralizada? b) há capacidade suficiente nas localidades mais pobres para fornecer serviços e 
qualidade aos segmentos mais necessitados da sociedade? c) por que alguns governos locais são mais 
capazes de assumir responsabilidades adicionais do que outros governos locais que aparentam ter o 
mesmo nível de capacidade? e d) Quais as variáveis críticas?” (HONADLE, 2001, p. 80); 
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Uma questão lógica é [saber] se os governos locais têm capacidade para antecipar e 
influenciar mudanças em suas jurisdições; desenvolver políticas e programas para 
moldar seus destinos de forma adequada à situação local; atrair, reter e gerenciar os 
recursos necessários à implementação destes programas; e avaliar suas 
experiências para subsidiar decisões futuras. 
Fonte: Honadle (2001, p. 84) 
Assim, a autora questiona quanto à flexibilidade permitida aos municípios 

para governar e fazer escolhas políticas racionais, que lhe permitam levar estas políticas 
a cabo e aprender com suas experiências (2001), e coloca que o desenvolvimento de 
capacidades estatais compreende a obtenção de conhecimentos especializados, bem 
como o preparo para uma gestão holística, dada a complexidade e a inter-
relacionariedade dos temas afetos à atuação governamental e às políticas públicas, o que 
traz à baila a necessidade de expertise em gerenciamento intergovernamental 
(intergovernamental management), o qual, segundo Honadle “é focado na 
implementação e nos papeis centrais dos profissionais de políticas públicas, tendo três 
características definidas: resolver problemas, lidar com recursos e redes de 
relacionamento” (2001, p. 86). 

Honadle conclui que perquirir a respeito da capacidade dos governos locais 
para a assunção de novas responsabilidades não é tarefa fácil (2001) e que “apenas 
perguntar se os governos locais têm capacidade para assumir novas responsabilidades 
não é o bastante” (2001, p. 88). 

Em contribuição contemporânea à primeira obra de Honadle, Gargan (1981) 
faz referência ao Relatório “Fortalecendo a Gestão Pública no Sistema 
Intergovernamental” do Comitê de Estudos em Assistência em Gestão de Políticas 
Públicas (1975), produzido para o Escritório de Orçamento e Gestão do Governo 
Federal dos EUA25. Com atenção destacada para o aperfeiçoamento da capacidade 
estatal de governos locais em face de programas intergovernamentais, um dos objetivos 
do relatório busca “identificar as necessidades dos governos estaduais e locais na área 
de gestão de políticas públicas e avaliar a adequabilidade dos recursos do governo 
federal que têm influência sobre essas necessidades” (1975, p. 3). O trabalho sinaliza 
que a capacidade estatal de governos locais deve ter por prioridade a gestão de políticas 
púbicas; recursos; e programas, e, para isso, o Comitê propõe a ação federal em três 
linhas: a reorientação dos programas federais para as necessidades de estados e 
                                                           
25 Strengthening Public Management in the Intergovernmental System by Study Committee on Policy 
Management Assistance to Office of Management and Budget; 
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municípios; a expansão e coordenação da assistência intergovernamental para o 
desenvolvimento de capacidade de gestão pública; e a melhora da máquina do governo 
federal para a condução dos negócios intergovernamentais, a fim de tornar a 
participação e a ligação com estados e municípios mais efetiva, na realização dos dois 
objetivos anteriormente descritos (1975). No contexto, destacam-se as duas primeiras 
linhas de ação, por serem consideradas mais afetas ao propósito desta Dissertação. 

A reorientação dos programas federais para as necessidades locais é 
justificada pela compreensão de que estes dificultam a gestão local em face: a) da 
fragmentação da assistência federal; b) das regulações, padrões e práticas de programas 
de assistência, que, frequentemente, são confusos e não atendem às necessidades e 
prioridades locais; e c) de a ajuda federal, muitas vezes, ser entregue diretamente a 
entidades não governamentais ou agências de propósito específico, desconsiderando os 
formuladores locais de políticas públicas e enfraquecendo a autoridade e a capacidade 
de gestão destes (1975). 

A expansão e coordenação da assistência intergovernamental para o 
desenvolvimento de capacidade de gestão pública são apresentadas como devidas pelo 
fato de os governos locais serem os reais prestadores de muitos dos serviços públicos, 
de modo que a efetividade da descentralização depende da sofisticação da gestão destes 
governos, a fim de fazer frente às crescentes inter-relações e problemas complexos que 
existem na sociedade. Para isso, estes governos precisam aprender a trabalhar 
cooperativamente uns com os outros em bases regionais, estaduais e metropolitanas, 
além de recorrer a fontes externas de expertise, como o governo federal (1975). 

Mesmo com o destaque atribuído ao desenvolvimento das capacidades 
estatais de governos estaduais e municipais, uma vez que estão no front de muitos dos 
serviços públicos, Gargan (1981) faz ressalvas à prescrição do relatório, pelo fato de 
este focar somente o desenvolvimento de capacidades de gestão. 

É que para Gargan (1981), o caminho pelo desenvolvimento exclusivo das 
capacidades de gestão pode ser racional, do ponto de vista do governo federal, mas 
limitado, dado que não atenta para as percepções e objetivos diferentes de outros atores 
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que também estão inseridos na problemática, a saber: as autoridades e os burocratas 
locais; e os eleitores-usuários de serviços públicos26. 

Com essa atenção para os objetivos e interesses dos diversos atores, Gargan 
assevera que a capacidade governamental local é, simplesmente, “a sua habilidade para 
fazer o que se deseja fazer” (1981, p. 652), para então afirmar que essa habilidade, em 
qualquer tempo resulta da: a) interação com as expectativas da comunidade; b) de seus 
recursos de toda ordem (financeiros, humanos, de engajamento, por exemplo); e c) 
problemas (1981). Com essa compreensão, vê-se que observar “a capacidade 
governamental local como o resultado da ação combinada de expectativas, recursos e 
problemas complica enormemente a comparação entre as comunidades” (GARGAN, 
1981, p. 652), bem como as padronizações de políticas públicas. 

Gargan (1981) prossegue apresentando situações hipotéticas diversas, que 
são enfrentadas por administrações locais de municípios de diferentes portes e perfis27, 
demonstrando que, não obstante as realidades diferentes, em todos os casos, a 
capacidade governamental é uma função de expectativas, recursos e problemas, 
realçando, no entanto, que, majoritariamente, a competência administrativa verificada 
nas grandes cidades é o paradigma defendido por aqueles que estão preocupados com o 
governo local e com o desenvolvimento de capacidades, buscando sistematizar suas 
práticas e procedimentos para benchmark junto a outros governos locais (1981). 

Contudo, para Gargan este caminho investigativo é equivocado, visto que “a 
questão real se refere a quais eventos ou desenvolvimentos levaram, em uma relação de 
causa e efeito, à adoção e à rotinização de práticas de gestão efetivas” (1981, p. 653), 
complementando que isso é mais plausível de ser compreendido, por exemplo, a partir 
do conhecimento do desenrolar histórico e das conjunturas críticas da vida 
comunitária28, ainda que não se espere que isso explique tudo (1981). 

Com essa percepção, Gargan indica que a “capacidade, especialmente seus 
componentes de gestão, é um problema ascendente devido ao crescimento do hiato entre 
                                                           
26 Gargan também coloca os policy-makers e burocratas federais como atores que são importantes para 
análise das políticas públicas domésticas, de modo que, ao todo, são três grupos importantes de atores; 
27 São quatros tipos de cidade: pequena; de tamanho médio; dormitório suburbana e emergente; e grande 
e central; 28 O autor não aprofunda o que seria a “conjuntura crítica da vida comunitária”, mas é possível 
compreendê-la nos termos ditos por Muller e Surel (2002), como sendo a decorrência da acumulação de 
anomalias (problemas que não chegam a ser tratados pelas configurações congnitivas e normativas e 
pelos sistemas de ação conhecidos) que põem à prova o establishment cognitivo e normativo e abrem 
espaço para mudanças, chamadas de “janelas de oportunidade”. 
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as práticas locais e a magnitude das demandas postas sob os governos locais.” (1981, p. 
653). A respeito das demandas, o autor destaca quatro questões, consideradas as mais 
significativas de serem enfrentadas pela capacidade governamental local: a) o 
crescimento das interdependências; b) as mudanças nas expectativas a respeito da 
adequação dos serviços públicos; c) a emergência de novos problemas qualitativamente 
públicos; e d) a redefinição de regras e papeis do processo político. As duas primeiras, 
mais afetas ao presente estudo29, são sinteticamente descritas a seguir: 

No que se refere ao crescimento das interdependências, Gargan, a partir da 
constatação de uma participação cada vez maior de governos locais na provisão de 
serviços públicos concebidos em Washington, aponta que “se a capacidade 
governamental local é fraca, a razão desta fraqueza não é somente a falta de boas 
práticas de gestão, mas também o volume sem precedentes de vários programas com os 
quais os governos locais têm que lidar” (1981, p. 654). Para o autor, isso se dá em vista 
da inversão do modelo tradicional da política, conforme transcrito a seguir: 

Em vez do modelo tradicional de política, em que as necessidades básicas levam os 
grupos a fazer demandas por ação governamental, o novo modelo assevera que 
profissionais funcionais, os ‘topocratas’, na terminologia de Samuel Beer, buscam 
soluções e as impõem para os governos estaduais e locais. (1981, p. 654)  
Como resultado, Gargan coloca que essa dinâmica leva ao sufocamento da 

relação vertical e ao baixo tratamento das demandas públicas no âmbito das relações 
intergovernamentais horizontais (1981). Não obstante, o autor não chega a apontar uma 
forma alternativa à apresentada para o tratamento do crescimento destas 
interdependências que sufocam as administrações dos governos locais. 

Quanto à lida com as mudanças nas expectativas em relação à adequação 
dos serviços públicos, o autor assevera que, para além de certos perfis elementares, de 
desempenho em provisão de serviços, “os padrões e critérios profissionais definidos 
podem dizer mais a respeito das necessidades da organização do que em relação às 
demandas básicas da comunidade” (1981, p. 655). Aqui, Gargan destaca que a 
adequação do serviço público e, por seu turno, a capacidade governamental local, é 
baseada nas expectativas dos cidadãos. Assim, o autor pondera que a pergunta a ser feita 
não é se os padrões estão ajudando o governo a se tornar tão bom quanto possível, mas 
                                                           
29 Do descrito por Gargan em seu artigo (1981), pode-se dizer que a emergência de novos problemas 
públicos (decorrentes de mudanças tecnológicas, econômicas, sociais, demográficas e de movimentos 
populacionais) e a redefinição dos papeis e regras no processo de políticas públicas (com maior ativismo 
de grupos sociais e de funcionários públicos) são especificidades da questão que diz respeito às mudanças 
na expectativa a respeito da adequação dos serviços públicos. 
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se o ajudam a ser tão bom quanto ele precisa ser (1981), numa perspectiva de maior 
proximidade, responsabilidade e participação dos cidadãos nos processos de políticas, o 
que se aproxima mais da perspectiva bottom-up de implementação de políticas. 

Ao fim, Gargan (1981) sinaliza que diminuir o hiato entre a capacidade 
governamental demandada pelas dificuldades enfrentadas pelos governos locais e o 
perfil de capacidade que estes possuem é muito mais do que uma questão de 
gerenciamento. O autor ainda indica que se a capacidade governamental é uma função 
de expectativas, recursos e problemas da comunidade, a pesquisa por elementos tem que 
ser mais ampla e, ainda que possa ser revelado que localidades que têm obtido 
resultados mais satisfatórios em termos de capacidade governamental façam uso de 
práticas de gerenciamento, há chances de que estas técnicas sejam o reflexo de uma 
capacidade comunitária mais básica. 

Já Fiszbein (1997), em análise quanto à emergência da capacidade 
governamental local, traz considerações a respeito do desenvolvimento de capacidades a 
partir do levantamento de dados junto a dezesseis municípios colombianos. O autor 
define a capacidade como “um fator potencial: a existência efetiva, no nível local, das 
ferramentas que tornam possível que o governo local obtenha sucesso” (FISZBEIN, 
1997, p. 1031), cuja composição se dá em três dimensões: força de trabalho; capital; e 
tecnologias. A força de trabalho é representada pela qualidade do staff, uma função de 
suas habilidades e conhecimentos. O capital diz respeito aos recursos disponíveis que 
são utilizados pela força de trabalho. As tecnologias referem-se ao estilo de 
gerenciamento e organização interna do governo. 

O objetivo para o qual se aplicaria a capacidade seria a obtenção das 
eficiências alocativa e de produção na atuação governamental, com a manifestação desta 
na forma de um governo orientado ao desempenho e daquela mediante um ente 
governamental voltado para o usuário (FISZBEIN, 1997). 

Tendo este framework por referência, Fiezsbein (1997) destaca que o 
desenvolvimento das capacidades governamentais locais verificado nos municípios 
colombianos pode ser imputado, de forma relevante, a fatores endógenos, 
especialmente: ao aumento da competição política local; e a maior participação 
comunitária. 
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Quanto à competição política, Fiszbein coloca que a reforma política 
colombiana, que trouxe a eleição direta para prefeitos a partir de 1988; o voto 
programático, que “força todos os candidatos a prefeito e a governador à apresentação 
de um programa de governo, que, depois é utilizado para avaliar o seu desempenho” 
(1997, p. 1033); e, ainda, o fim dos auxílios regionais30, foram elementos que 
diminuíram o clientelismo, aperfeiçoaram o accountability, conferindo, assim, mais 
legitimidade para o papel de liderança dos prefeitos aos olhos das comunidades, sendo 
este, um fator fundamental para explicação e sustentabilidade da capacidade 
governamental local. 

É que, conforme Fiszbein (1997), a liderança funciona como uma faceta 
dupla para este propósito de desenvolvimento de capacidades, com: a) a reforma da 
administração municipal, para torná-la mais efetiva e orientada ao usuário, sendo este 
um papel interno de liderança; e b) o alcance da confiança, a mobilização dos recursos 
da comunidade e a sustentação das reformas empreendidas, que é um papel externo à 
administração. 

A esse respeito, Fiszbein coloca que as experiências de sucesso dos 
municípios pesquisados ilustram que o “sucesso da liderança envolve habilidades tanto 
políticas quanto técnicas” (1997, p. 1033), com atenção maior das habilidades técnicas 
para o âmbito interno da máquina administrativa dos governos, e das habilidades 
políticas para o ambiente externo, no caso, junto à comunidade. Fiszbein destaca que 
isso é particularmente importante em municípios pequenos (1997). 

Relativamente à participação comunitária, Fiezsbein indica que este 
elemento se revela tão importante quanto à liderança (1997), visto que “a presença de 
uma comunidade ativa aumentou as demandas por governos locais efetivos, gerando os 
incentivos para o desenvolvimento de capacidades.” (1997, p. 1034). Fiszbein descreve 
o incremento da participação em face do desenvolvimento de dois elementos, que são: a 
vocalização31 e o envolvimento. 
                                                           
30 Conforme Fiszbein, os auxílios regionais eram “uma quota significativa do orçamento público, que era 
separada para membros do Congresso e outras autoridades regionais, para o uso discricionário destes, 
conforme critérios amplos” (1997, p. 1033). A partir da descrição, nota-se a semelhança para com o 
mecanismo das emendas que deputados federais e senadores brasileiros podem apresentar aos projetos de 
lei afetos ao orçamento federal (Constituição Federal, art. 166), que, após integradas às leis 
orçamentárias, são executadas financeiramente, via de regra, por meio de transferências voluntárias da 
União para estados, municípios e, mesmo, organizações não-governamentais; 
31 Voice no original; 
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A vocalização é definida como a “expressão consistente das demandas e 
preferências da comunidade” (FISZBEIN, 1997, p. 1035), e é colocada como 
importante por tornar as autoridades mais constrangidas a, de forma transparente, 
prestarem contas de suas ações e desempenho junto aos cidadãos32, “elevando os custos 
políticos da ineficiência e de decisões públicas inadequadas” (1997, p. 1035), além de 
facilitar o estabelecimento de prioridades e a identificação dos problemas de 
implementação (1997). 

Já o envolvimento em algumas comunidades, entendido este como o 
envolvimento comunitário direto, levou ao aumento dos recursos disponíveis (força de 
trabalho, capital e tecnologias) para as administrações locais, bem como a melhor 
relação, em termos de custo-efetividade e de satisfação dos usuários. 

Aqui, especificamente no que se refere ao envolvimento comunitário, nota-
se a correlação entre os trabalhos de Fiszbein (1997) e Gargan (1981), em que aquele 
demonstra de forma empírica aquilo colocado por este. No caso concreto, vê-se que o 
envolvimento comunitário levou à indução do desenvolvimento de capacidades por 
parte dos governos locais. Ou seja: é razoável supor a existência algum tipo de relação 
direta entre o volume de envolvimento comunitário e o desenvolvimento das 
capacidades dos governos que operam nestas comunidades. 

Tendo a competição política que legitimou as lideranças e o envolvimento 
comunitário como propulsores do desenvolvimento de capacidades, Fiszbein (1997) 
destaca as transformações experimentadas nas dimensões de capacidade governamental: 
“força de trabalho” e “tecnologias”, como explicado a seguir. 

No caso da dimensão força de trabalho, tem-se que as administrações 
buscaram a profissionalização de seus quadros, ainda que, com dificuldades de escala, 
nos casos de municípios pequenos; e a adoção de soluções inovadoras, como o 
compartilhamento de profissionais por mais de um município ou a contratação 
temporária (FISZBEIN, 1997). 

Quanto às tecnologias, Fiszbein afirma que “novas responsabilidades 
tornaram os esforços para a melhoria da gestão um imperativo para muitos municípios, 
para que empreendessem algum tipo de reforma administrativa” (1997, p. 1038), na 
forma de alterações na estrutura municipal, criação de departamentos, estabelecimento 
                                                           
32 Para toda essa definição, Fiszbein afirma que a vocalização torna a autoridade mais accountable; 
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de divisão de responsabilidades e de canais de comunicação. Aqui, o autor coloca que 
municípios maiores foram capazes de desenvolver arranjos mais sofisticados de gestão, 
enquanto um segundo grupo de cidades, de menor porte, experimentou dificuldades 
para a implementação de reformas em suas estruturas organizacionais.  

Ademais, para Fiszbein (1997), o aumento das demandas das comunidades 
forçou as administrações municipais ao aprimoramento de seus mecanismos de 
planejamento para o estabelecimento de objetivos e dos meios para alcançá-los, 
destacando que este planejamento não se encerra na esfera técnica, mas se estende à 
governança descentralizada, de forma a capturar e refletir as necessidades; preferências; 
e prioridades dos cidadãos. No contexto, o autor revela que muitos municípios 
envolveram sistematicamente a comunidade na preparação de seus planos, com um 
impacto na geração de espírito comunitário e organizacional (1997). 

Não obstante os resultados na esfera do planejamento, Fiszbein coloca que 
os maiores desafios para a capacidade estatal foram verificados na etapa de 
implementação de projetos de investimento, realçando que, nesta área, a capacidade 
“parece estar bastante associada a várias outras dimensões, como liderança forte, 
envolvimento comunitário nos projetos, prioridades claras e organização municipal 
efetiva” (1997, p. 1039). 

Fiszbein (1997) ainda relatou as restrições para a capacidade estatal local, 
apontando dificuldades de natureza intergovernamental, quais sejam: o ambiente 
sufocante; e a insuficiência de coordenação intermunicipal. 

Para Fiszbein (1997), o ambiente sufocante decorre: a) da ausência de 
autonomia e de segurança suficientes para que os municípios possam assumir 
compromissos de longo prazo; b) da atuação das agências nacionais, particularmente 
daquelas com mandato de controle governamental; e c) dos programas nacionais de 
desenvolvimento institucional que operam de maneira descoordenada. Especificamente 
este último é destacado por Fiszbein por seus efeitos paradoxais, que “terminam 
forçando os municípios ao uso ineficiente de seus tempos e recursos humanos, 
sobrecarregando a capacidade, em vez de fortalecê-la” (1997, p. 1039). 

A insuficiência de coordenação intermunicipal é destacada a partir da 
verificação quanto à falta de mecanismos de compartilhamento de casos de sucesso, 
lições e experiência entre os municípios. 
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Ao fim, Fiszbein aponta que a “capacidade pode ser cultivada em casa sem 
ajuda externa tanto em grandes como em pequenos municípios” (1997, p. 1040), uma 
vez que o fator importante é a determinação do nível local, sendo a liderança e a 
participação comunitária elementos fundamentais desse processo. 

Da leitura das obras estudadas, verifica-se que a implementação de políticas 
públicas intergovernamentais, em sentido puramente estrito, não assume uma feição tão 
distinta da apresenta sob a perspectiva top-down. Ela continua a ser a execução de um 
projeto político, de uma lei e de planejamentos governamentais. No entanto, as 
diferenças decorrem da forma como se dão as etapas prévias (concepção, formulação, 
planejamento etc) e posteriores (avaliação) à implementação, notadamente no que se 
refere ao quantum de envolvimento comunitário efetivo que se tem em cada uma dessas 
etapas, do volume de participação social nos negócios dos governos. 

É que as especificidades e dinâmicas relativas a cada jurisdição reclamam 
que os governos locais atuem em todas as fases do processo de políticas públicas, 
mesmo as intergovernamentais (GARGAN, 1981; HONADLE, 1981, 2001; FISZBEIN, 
1997), uma vez que são os entes governamentais locais que estão melhor posicionados 
para dialogar com o público-alvo dos serviços públicos com relação a todos os aspectos 
afetos a estes. 

Nesse sentido, é interessante atentar para as considerações uníssonas a 
respeito das limitações do governo central em conceber soluções para problemas 
públicos locais (GARGAN, 1981, HONADLE, 1981; FISZBEIN, 1997), por meio de 
propostas padronizadas e engessadas, concebidas pela topocracia federal, que termina 
por subverter o processo político tradicional (GARGAN, 1981) para dar atendimento a 
situações que, no limite, poderiam, nem mesmo, ser consideradas como problemas 
públicos pela percepção comunitária. Fiszbein (1997) agrava a análise, destacando que, 
em verdade e de forma paradoxal, esta “ajuda” termina por servir de entrave ao 
desenvolvimento das capacidades estatais dos governos municipais, dado que 
consomem os esforços e o tempo do governo subnacional com atividades não 
compreendidas como efetivamente necessárias pelo plano local. 

Para os autores, ainda que dispor de capacidades estatais seja central para a 
atuação em políticas (GARGAN, 1981, HONADLE, 1981; FISZBEIN, 1997), o 
desenvolvimento destas não deveria se dar a partir de propostas padronizadas, mas em 
face das relações dos governos com seus cidadãos, em frequente diálogo com estes, nos 
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quais as demandas, bem como as potencialidades da jurisdição fossem postos à mesa 
para, a partir de então, ser possível se chegar a uma resultante satisfatória em todas as 
dimensões afetas aos serviços públicos. 

Na esteira desse apontamento, o que se percebe como elemento comum da 
literatura revisada é que uma capacidade estatal voltada para a atuação sob a perspectiva 
bottom-up em todo o ciclo de políticas deve contar com capacidade de se relacionar de 
forma frequente e profícua com a sociedade, com todas as partes interessadas, o que 
envolve um sem número de atores, podendo ser cidadãos, empresas e organizações da 
jurisdição e, ainda, os demais entes federados real ou potencialmente envolvidos nestas 
políticas. Sob essa abordagem, os governos precisam dispor de capacidade relacional 
em grau distinto, visto que todo o processo de políticas, por assim dizer, se revela como 
uma construção, efetivamente, comunitária, sem que se tenha a figura estatal como 
condutora do processo. 

Aqui, cabe atenção para com o destaque de Fiszbein (1997) relativamente à 
participação comunitária enquanto indutora de capacidade dos governos, em uma 
dinâmica propulsora “de fora para dentro”, da sociedade para o Estado. 

Quanto às capacidades estatais propriamente ditas, ainda que variando 
quanto à especificidade ou a perspectiva de abordagem, os autores se assemelham em 
termos de perspectiva. Honadle (1981), em resposta às suas perguntas: capacidade para 
o quê e para quem? apresenta um framework com um conjunto de macrotarefas, 
denominadas características definidoras, que envolvem, desde capacidades de 
planejamento e organização, bem como de atração, retenção e de recursos de toda a 
ordem (por exemplo: financeiros, humanos e patrimoniais), até o aprendizado. Já 
Fiszbein (1997) atenta mais para os atributos de uma capacidade, na forma de recursos e 
tecnologias, destacando o propósito da capacidade, de fazer a administração dispor de 
eficiência alocativa (foco no cidadão) e produtiva (foco no desempenho), além de 
realçar ao aumento da competição política local e a maior participação comunitária 
como fatores de indução de capacidade. Gargan não aprofunda nesta frente, uma vez 
que se presta mais a analisar os efeitos dos pressupostos e do padrão de atuação do 
governo federal norte-americano para o auxílio da gestão de governos locais (1981). 

Assim, para esta corrente de pesquisa, no caso de uma atuação de governos 
centrais no aperfeiçoamento de capacidades estatais de governos subnacionais deve 
atentar para que o mister se dê com o foco em capacidades que levem os governos 
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subnacionais a desenvolverem a gestão e a oferta de serviços públicos a partir de uma 
efetiva interlocução com a sociedade, ofício esse que reclama uma autonomia local para 
que as tratativas Estado-sociedade tenham consciência e possam harmonizar 
adequadamente seus problemas e expectativas ante aos recursos de que dispõe. 

A compreensão da literatura revisada pode, então, ser sintetizada conforme 
Figura 4 apresentada em sequência: 

 
Figura 4 - Implementação bottom-up e Capacidades Estatais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Em síntese, tem-se que para a perspectiva bottom-up, a formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas têm o grau de proximidade dos 
governos para com os cidadãos como aspecto relevante, pois, em um quadro de defesa e 
fomento de autonomia local, a comunidade é a fonte e o objeto das capacidades estatais. 
Dessa forma, os governos locais, por estarem mais próximos dos cidadãos, ganham 
relevo na abordagem, o que termina por representar alinhamento com a perspectiva 
bottom-up de implementação de políticas públicas, ao menos, no que se refere à 
compreensão que advoga o encurtamento das distâncias entre governos e comunidades. 
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2.2 Governança de políticas públicas e capacidades estatais 
A governança é outra área temática em que se tem a identificação de 

abordagens que buscam compreender e sistematizar as capacidades estatais. É possível 
notar o fenômeno tanto no meio acadêmico, como entre organismos, públicos ou não, 
que têm a atuação da administração pública como objeto. 

De acordo com o Banco Mundial, a governança é “a maneira como o poder 
é exercido na gestão dos recursos econômicos e sociais de um país para o 
desenvolvimento” (1992, p. 1). Posteriormente, o próprio banco destacou que a 
governança poderia ser sintetizada da seguinte forma: 

Governança é sintetizada por formulação previsível, aberta e esclarecida de política 
(isto é, processos transparentes); uma burocracia imbuída com ethos profissional; 
um braço executivo responsável por suas ações; e uma forte participação da 
sociedade civil nos negócios públicos; e todos se comportando sob as regras da lei. 
(BANCO MUNDIAL, 1994, p. 7). 
No contexto, o banco indica, então que a governança tem três aspectos 

distintos, que são: a forma do regime político; o processo pelo qual a autoridade é 
exercida na gestão dos recursos econômicos e sociais para o desenvolvimento; e a 
capacidade dos governos para conceber, formular e implementar políticas públicas e 
funções a ele designadas (BANCO MUNDIAL, 1994). 

Sem desconsiderar as conceituações acima, deve ser realçado que o conceito 
de governança tem se tornado cada vez mais amplo no meio acadêmico, sendo, 
atualmente, “central para os estudos de política, economia, ordenação do espaço e 
ordem social em geral, e para o entendimento das mudanças das democracias 
capitalistas em particular” (LEVI-FAUR, 2012, p. 3), sendo, dessa forma, um campo de 
“pesquisas multidisciplinares sobre a ordem e a desordem, a eficiência e a 
legitimidade”, tudo no contexto da “hibridização de modos de controle que permitem a 
produção de ordem fragmentada e multidimensional dentro do Estado, pelo Estado, sem 
o Estado e além do Estado” (LEVI-FAUR, 2012, p. 3). 

Sob esse prisma de que a governança é algo que perpassa e transcende o 
Estado, Matthews revela que “a capacidade estatal está no centro da narrativa da 
governança” (2012, p. 281), e que em sua dimensão administrativa, pode ser definida 
como a “capacidade do Estado em buscar efetivamente os resultados pretendidos pelas 
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políticas públicas, em que o exercício do poder e a aplicação dos recursos são aspectos 
chave” (2012, p. 281). Matthews sistematiza a abordagem da capacidade estatal pela 
governança em duas ondas, tendo por referência a produção acadêmica ocorrida a partir 
dos anos 1980. 

A primeira onda se desenvolve em resposta às consequências não 
intencionais das reformas da NGP, ocorridas nos anos 1980 e 1990, as quais, no dizer 
de Matthews (2012) desagregaram o Estado e o tornaram dependente da economia 
internacional e de atores não-estatais. Com esse cenário, Matthews (2012) afirma que os 
estudos da primeira onda (por exemplo, KLIJN; KOOPENJAN, 2000; OSBORNE; 
GAEBLER, 1992) destacam um Estado em esvaziamento (hollowing-out), percebido 
cada vez mais pela sociedade como menos capaz de agir sozinho, não podendo ser mais 
o cockpit33 a partir do qual a sociedade é pilotada. 

Assim, “as teorias da primeira onda perceberam o Estado como uma 
entidade singular, dentro de uma multiplicidade de atores, o que minou sua capacidade 
para controlar o processo das políticas públicas” (MATTHEWS, 2012, p. 283), fato este 
exacerbado pela disjunção entre os níveis (baixos) de confiança popular nos políticos e 
a elevação das expectativas sobre o setor público, o que terminou comprometendo, 
também, o provimento de liderança política efetiva por parte dos oficiais eleitos 
(TOGEBY, 2003 apud MATTHEWS, 2012). 

Por outro lado, a segunda onda contesta esta perspectiva, arguindo que “não 
há razão para se presumir que o crescimento da governança necessariamente leva ao 
declínio do governo” (ANDERSON, 2004, p. 10 apud MATTHEWS, 2012, p. 285). 
Matthews cita as considerações de Bell e Hindmoor (2009 apud MATTHEWS, 2012), 
que destacam que estes debates sobre governança falharam em reconhecer o papel das 
instituições do Estado, que, na verdade, estão posicionadas de forma privilegiada nas 
estruturas de governança, dispondo de autoridade diferenciada para a escolha de seus 
mecanismos e arranjos. 

Em contraponto ao hollowed-out da primeira onda, Taylor (2000 apud 
MATTHEWS, 2012) sugere que, de outro modo, as mudanças na estrutura do Estado e 
em suas relações com a sociedade, levaram a um processo de preenchimento de espaços 
(filling in), o que é reverberado por Marinetto (2003 apud MATTHEWS, 2012), que 
                                                           
33 Espaço apartado em aeronaves e carros de corrida a partir do qual os pilotos as pilotam. 
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cita os esforços do governo britânico para impulsionar as capacidades de coordenação 
do gabinete e do tesouro, como evidência de “ainda mais centralização em vez de 
hemorragia de poder e autoridade” (2003, p. 600 apud MATTHEWS, 2012, p. 285). 

Também nessa vertente de preenchimento de espaços, Flinders e Buller 
acrescem que são “os políticos que tomam decisão sobre quais funções podem ser 
despolitizadas” e que também são eles que “retêm os mecanismos significativos de 
controle indireto” (2006, p. 296-297 apud MATTHEWS, 2012, p. 287), de modo que a 
devolução ou descentralização de competências seria uma “técnica de gerenciamento 
defensivo de risco” totalmente racional. Em harmonia com tal compreensão, Levi-Faur 
e Gilad defendem que o Estado “ainda é o principal pilar da nova ordem e o líder da 
criação e proliferação de mecanismos de controle não-estatal” (2004, p. 114 apud 
MATTHEWS, 2012, p. 287). 

Ante as duas ondas, Matthews verifica que ambas partem da suposição 
implícita de que “os desafios da capacidade foram impostos externamente, o que 
demanda uma capacidade contingente sobre forças exógenas” (2012, p. 288), 
destacando que a segunda onda retificou parcialmente a concepção de marginalização 
do Estado e de falta de volição dos atores governamentais descritas pela primeira. No 
entanto, Matthews afirma que, ainda que seja importante reconhecer a força do Estado, 
como apontado pela segunda onda, é necessário entender que “muitas das restrições 
para o exercício efetivo da capacidade estatal são autogerados, uma vez que os atores 
políticos, inadvertidamente, têm construído varas proverbiais para suas próprias 
costas34.” (2012, p. 289), ou seja: que “muitas mudanças na estrutura do Estado foram 
conscientemente instigadas pelos atores estatais, e preconcebidas a partir de suposições 
aparentemente racionais” (2012, p. 289). 

A autora destaca que essa característica se faz mais clara em problemas 
sociais emergentes, em que a populações terminam por demandar a iniciativa do Estado 
para a solução destes, como, por exemplo, nas questões ambientais e na regulamentação 
internacional das transações financeiras (2012). Assim, Matthews coloca que é nesse 
cenário de Estado com sobrecarga de funções, que se dá o filling-in descrito pela 
segunda onda, com a cessão ou delegação seletiva de poder para outras instâncias, 
naquelas áreas em que os agentes estatais julgam adequado, dentro de uma perspectiva 
de manutenção de centralidade estatal (2012). Porém, a autora realça que estes 
                                                           
34 Proverbiais rods for their own backs. 
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movimentos processados pelo Estado, pensados para fortalecer e maximizar a 
capacidade para governar, também geraram efeitos colaterais, como a elevação dos 
pontos de veto e a criação de freios (rubber levers) no centro do governo (2012). 

Assim, Matthews chega ao paradoxo da capacidade estatal, que seria a 
assunção da responsabilidade de um vasto conjunto de problemas públicos, 
notadamente os novos e emergentes, enquanto, ao mesmo tempo, se tem a delegação de 
responsabilidade por serviços públicos do dia a dia a muitas unidades organizacionais 
semiautônomas, levando a novos pontos de veto que entravam a capacidade estatal. 
(2012).  

Para a autora, uma causa significativa deste paradoxo é a dependência da 
trajetória (path-dependency) criada pelas tradições e normas governamentais 
prevalentes que moldaram as respostas dos atores do Estado aos desafios internos e 
externos da nova conjuntura de relação com a sociedade, no bojo da qual emergiu a 
temática da governança (2012). Isso elevou a disjunção entre os desafios da governança 
e as estruturas do Estado, dado que em face do aumento das expectativas da população, 
muitas destas buscaram ou foram compelidos a atuar em áreas que, até então, não eram 
objeto de sua atenção35. 

Em conclusão, Matthews declara que o desafio que é posto aos Estados é o 
de “assegurar a capacidade contínua de resposta de sua liderança política e do aparato 
institucional estratégicos, para evitar o excesso de fragmentação e o esvaziamento, e, 
em última instância, a falência da governança” (2012, p. 291). 

Em outro estudo, com enfoque mais operacional, Savoia e Sen (2014) 
destacam a adequabilidade de indicadores de governança como elementos de medição 
da capacidade estatal. Em referência à Besley e Persson, os autores citam que a 
capacidade estatal pode ser definida como “a capacidade institucional do Estado na 
execução de várias políticas públicas para entregar benefícios e serviços às famílias e às 
empresas” (BESLEY; PERSSON, 2011, p. 2; SAVOIA e SEN, 2014, p. 442). 

Para demonstrar a relação da governança com a capacidade estatal, os 
autores colocam que “pesquisas empíricas sobre qualidade da governança concebem 
dados e medidas diversas que são úteis para se capturar aspectos da capacidade estatal” 
                                                           
35 Matthews cita como exemplo a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas e (re)regulação dos 
mercados financeiros globais; 
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(2014, p. 443), e apontam que os indicadores do International Country Risk Guide 
(ICRG), largamente adotados em pesquisas sobre instituições e desenvolvimento (por 
exemplo, KNACK; KEEFER, 2005; ACEMOGLU et al., 2001), contam com várias 
medidas afetas à capacidade estatal, dentre as quais: a) o repúdio governamental para 
com os contratos; b) o risco de expropriação; c) o estado de direito; d) a corrupção no 
governo; e e) a qualidade da burocracia (2014). Os autores afirmam que “os três 
primeiros são indicadores da capacidade legal do Estado”, enquanto, “os dois últimos 
capturam o nível de capacidade burocrática e administrativa” (2014, p. 446). 

De igual modo, Savoia e Sen se posicionam com relação aos indicadores de 
governança do Banco Mundial (World Wide Governance Indicators - WGI), adotados 
por artigos da área de governança e desenvolvimento (por exemplo, RODRIK et al., 
2004). Os autores destacam que dentre os seis indicadores do WGI, quatro podem ser 
considerados como medidas de capacidade estatal, a saber: estado de direito, qualidade 
da regulação, efetividade governamental e controle da corrupção, sendo que as três 
primeiras são métricas que capturam a capacidade legal e administrativa dos governos, 
enquanto a última retrata a capacidade burocrática (2014)36. 

Já Azevedo e Anastasia (2002) colocam que a governança qualifica o uso do 
poder nas relações Estado-sociedade, envolvendo questões político-institucionais de 
tomada de decisões, as formas de interlocução do Estado com os grupos organizados da 
sociedade, no que se refere à definição, ao acompanhamento e à implementação de 
políticas públicas.  

Para os autores, a governança pública depende, essencialmente, de dois 
elementos: da possibilidade de criação de canais institucionalizados, legítimos e 
eficientes de mobilização e envolvimento da comunidade na elaboração e 
implementação de políticas; e da capacidade operacional da burocracia governamental, 
tanto na atuação direta, como nas funções de regulação de políticas. 

Essa é uma linha percebida no Referencial de Avaliação de Governança de 
Políticas Públicas do TCU, quando se nota que este Tribunal adota a governança como 
aquela que “se refere aos arranjos institucionais que condicionam a forma pela qual as 
                                                           
36 As outras duas dimensões do ICRG são: Voice and Accountability e Political Stability and Absence of 
Violence. Conforme o Banco Mundial, a primeira busca capturar a medida em que os cidadãos de um país 
participam da indicação dos governos, bem como as liberdades de expressão, de associação e de 
imprensa. A segunda mede a percepção quanto à probabilidade de instabilidade política e/ou de violência 
com motivação política, incluindo o terrorismo. (WORLD BANK, 2011) 
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políticas são formuladas, implementadas e avaliadas em benefício da sociedade” 
(BRASIL, 2014, p. 32). 

Com esses fundamentos que se referem a uma atuação no ciclo completo de 
políticas, o TCU apresenta um modelo calcado em funções administrativas e nos 
processos que dizem respeito ao relacionamento com a sociedade, conforme 
apresentado na Figura 5: 

 
Figura 5 - Modelo de Avaliação de Governança de Políticas Públicas do TCU 

 
Fonte: Tribunal de Contas da União (2014, p. 41) 

 
Como se nota, para o TCU, um componente que tem efeito na governança 

das políticas é o descrito como “capacidade organizacional e recursos”, embora dirigido 
a cada uma das organizações que integram a rede de governança da política pública, e 
não propriamente ao arranjo, compreendendo, em cada organização: 

as estruturas e processos apropriados para empreender as atividades planejadas, 
assegurar o bom uso dos recursos públicos, supervisionar as ações 
descentralizadas, monitorar os resultados e realimentar o processo decisório, com 
vistas ao aperfeiçoamento da sua formulação e da sua própria implantação. 
Fonte: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (2014, p. 53) 
Além disso, a capacidade organizacional também figura como elemento da 

matriz de avaliação do TCU que se relaciona com o perfil de outros componentes, 
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como: a) a institucionalização, dado que a robustez, a sofisticação e a eficiência dos 
arranjos decorrem, também, da capacidade dos órgãos envolvidos; b) os planos e 
objetivos; visto que elaborados e objeto de contorno a partir da atuação conjugada de 
recursos humanos, físicos, financeiros e de tecnologia de informação; c) a coordenação 
e coerência, que são função, também, da capacidade organizacional, especificamente no 
que se refere às definições a respeito à execução dos papéis e responsabilidades dos 
diversos sistemas institucionais e gerenciais que operam conjuntamente na política; e d) 
o monitoramento e avaliação, cuja responsabilidade, majoritariamente, é da burocracia 
dos órgãos envolvidos (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014). 

Os parâmetros adotados pelo TCU encontram razoável similaridade com os 
do modelo de Calmon e Costa (2013). Para estes autores, a capacidade de governança 
de políticas públicas é a capacidade de “resolver os problemas de ação coletiva”, 
notadamente, “aqueles voltados para a cooperação, coordenação e comunicação entre os 
atores” e para “gerar os resultados esperados e sustentar essas ações ao longo do tempo” 
(2013, p. 25). Com essa perspectiva, os autores propõem a análise da governança de 
políticas públicas nas seguintes dimensões: 

a) Capital social, dependente da confiança mútua dos agentes e da ampla 
participação nos processos decisórios; 

b) Institucionalização, na forma do estabelecimento de normas e 
procedimentos que definam os espaços de decisão e a divisão de 
competência entre os atores; 

c) Sustentabilidade, que se verifica na capacidade de convivência com 
trocas de governos e mudanças administrativas no tempo; 

d) Estrutura e instrumentos de coordenação, com vistas à articulação dos 
atores; 

e) Comunicação, que permita fluidez de informações entre os atores 
governamentais e destes para com a sociedade; 

f) Informação e análise em subsídio ao planejamento e implantação das 
políticas. 

Gomide e Pires perfilam caminho semelhante em termos de perspectiva de 
análise e afirmam que “compreender o processo das políticas públicas requer 
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aprofundar o olhar nos arranjos institucionais que dão sustentação à implementação 
destas” (2014, p. 19). Para os autores, “são os arranjos que dotam o Estado de 
capacidade de execução de seus objetivos, [...] que determinam a capacidade do estado 
de implementar políticas públicas” (2014, p. 20). Com esse prisma, os autores 
apresentam um modelo analítico de avaliação de arranjos de governança com duas 
categorias, que são as capacidades técnico-administrativas, integradas pelos 
componentes: organização, coordenação e monitoramento; e capacidades políticas, 
composto pelos itens que se referem à relação da burocracia com: agentes políticos, 
participação social e órgão de controle. 

Assim, relativamente às relações entre capacidade estatal e governança, 
percebe-se a miríade de frentes de pesquisa, com estudos que discutem: a) o grau de 
prevalência da posição estatal nos arranjos de governança; b) a propriedade de se 
considerar dimensões de governança como proxies de medição da capacidade estatal; 
bem como: c) a capacidade dos próprios arranjos, tendo, todos, por pano de fundo, a 
reflexão quanto ao papel do Estado e ao seu desempenho em políticas públicas. 

Revistas as obras mencionadas, é possível entender a governança de 
políticas públicas, personificada na figura dos arranjos institucionais, como uma 
combinação de mecanismos para pactuação, acompanhamento e avaliação, que são 
processados por atores, a priori, afetos à política, dentre os quais se encontram os 
agentes políticos ou administrativos do Estado. 

Tendo as políticas públicas como objeto e, ainda, a presença de entes 
governamentais nas composições dos arranjos, vê-se, então, que a questão da 
capacidade estatal surge, inevitável, nos estudos desta temática, a partir dos quais, tendo 
em vista a literatura revisada, é possível perceber variações no enquadramento desta 
capacidade e de suas dimensões. 

Primeiramente, realça-se que enquanto algumas obras fazem referência à 
capacidade estatal como sendo a própria capacidade dos arranjos (CALMON; COSTA, 
2013; GOMIDE; PIRES, 2014), outras destacam que a governança de políticas tem as 
capacidades estatais como parte integrante (BANCO MUNDIAL, 1992, 1994; 
AZEVEDO; ANASTASIA, 2002; SAVOIA; SEN, 2014; TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO, 2014). 
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Neste sentido, ainda que isso possa ser considerada uma diferença tênue, 
visto que, em linhas gerais, ambas as propostas descrevem a capacidade estatal na forma 
de capacidades de interlocução com a sociedade e com os atores; e de capacidades 
administrativas ou burocráticas, as implicações podem se revelar de maior grandeza 
quando percebido que o foco nas capacidades estatais dos arranjos revela uma 
abordagem supraorganizacional, que pode ofuscar a atenção para com o perfil dos 
agentes e atores integrantes destes arranjos que, em essência, são aqueles que lhes dão 
vida. 

No contexto, cabe realçar que, enquanto Calmon e Costa (2013) se referem 
à capacidade dos arranjos e, efetivamente, propõem uma análise que não foca as 
organizações integrantes destes, Gomide e Pires (2014) apresentam uma proposta de 
análise de capacidades estatais de arranjos (capacidade administrativa e capacidade 
política), que, contudo, revela ter como foco os papeis e desempenhos das organizações 
que integram os arranjos e não os arranjos em si. 

Vê-se, assim, que dentre as obras revisadas, as abordagens que definem a 
capacidade estatal como a capacidade dos arranjos de governança, além de serem 
minoritárias, parecem representar parcela ainda menor das frentes de pesquisa, quando 
analisadas por dentro. 

Isso pode relevar que não é fácil, enfim, processar uma avaliação 
majoritariamente supraorganizacional, em se tratando de estudos de arranjos de 
governança, ao mesmo tempo em que, também, pode explicar o fato de a maioria das 
obras revisadas atentarem para o perfil e o desempenho dos agentes e atores integrantes 
destes arranjos como parte estruturante da análise. 

É que, como se vê, o segundo grupo de obras revisadas, ao indicar as 
capacidades operacionais, executivas ou administrativas das burocracias como elemento 
da governança de politicas, indica atentar para objetos mais concretos de análise, ainda 
que os perfis e os desempenhos dos atores e agentes dos arranjos, dentre os quais se 
inclui a burocracia estatal, possam servir de subsídio, também, para uma análise 
supraorganizacional dos arranjos de governança de políticas públicas. 

Outra distinção notada se refere aos propósitos dos arranjos de governança. 
Aqui, dentre os trabalhos pesquisados, verifica-se um entendimento majoritário de que 
os arranjos de governança de políticas públicas se prestam a servir com lócus da atuação 
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governamental em todas as fases das políticas, desde a definição destas até o controle. 
Isto é o que se depreende das obras de Azevedo e Anastasia (2002), Calmon e Costa 
(2013), Savoia e Sen (2014), como também dos critérios adotados pelo Banco Mundial 
(1992, 1994), pelo ICRG (1997) e pelo TCU. 

Noutra linha, Gomides e Pires (2014) consideram os arranjos institucionais 
como instrumentos apenas de implementação de políticas, enquanto não é possível 
inferir a compreensão de Matthews (2012) a respeito, pois mesmo se referindo à 
capacidade administrativa, no âmbito dos estudos sobre governança, como sendo a 
busca efetiva dos resultados pretendidos pelas políticas públicas, algo que se assemelha 
a um propósito de implementação; a autora não envereda por uma análise que trate deste 
tipo de questão, não sendo plausível, assim, concluir que considera que o arranjo se 
prestaria somente à atuação na implementação ou também nas demais fases das políticas 
públicas. 

Finalmente, deve ser dito que todos os autores fizeram remissão à existência 
de canais efetivos de interlocução com a sociedade, bem como à participação desta, 
como elementos integrantes de um arranjo governança (BANCO MUNDIAL, 1992, 
1994; AZEVEDO; ANASTASIA, 2002; MATTHEWS, 2012; CALMON; COSTA, 
2013; GOMIDE; PIRES, 2014; TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014). Isso 
revela a percepção quanto à dimensão política dos arranjos de governança e também 
pode explicar o porquê de a atenção para com aspectos afetos à participação social 
(canais e procedimentos institucionais e efetivos de relacionamento Estado-sociedade), 
e de as capacidades relacionais dos governos serem uma vertente destacada da 
capacidade estatal dentre os estudos de governança. 

As concepções descritas e analisadas acima são sinteticamente apresentadas 
na Figura 6 a seguir. 
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Figura 6 - Governança de Políticas Públicas e Capacidades Estatais - Perspectivas 
de Análise 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Com a apresentação da revisão das abordagens sobre capacidades estatais 

encontradas nos estudos da governança, esta seção de apresentação da revisão da 
literatura é encerrada.  

Aqui, foi verificado que o estudo em áreas distintas de conhecimento e com 
diferentes lentes de perspectiva demonstra a importância das capacidades estatais para 
diversos universos de pesquisa, particularmente no que se refere às políticas públicas 
intergovernamentais, notadamente à implementação destas, e também à governança de 
políticas. É um tema transdisciplinar, que é objeto de enfoques, tanto substantivos e 
estruturantes, como a relação do Estado com a sociedade ou os caminhos do 
desenvolvimento; quanto, majoritariamente, operacionais, como o desempenho da 
administração pública, enquanto organização prestadora de serviços. 

Isso explica, em parte, as várias expressões e dimensões adotadas nas 
investigações. Capacidade burocrática ou administrativa; capacidade fiscal; capacidade 
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legal; capacidade relacional; capacidade política; capacidade coercitiva; capacidades 
dos arranjos de governança, dentre outras, são exemplos de termos e prismas que foram 
utilizados em virtude dos propósitos dos trabalhos apresentados nesta seção. 

A partir deste substrato, a próxima seção discute, então, as capacidades 
estatais, bem como revela e justifica as categorias do modelo de análise a ser adotado, 
tendo em vista o propósito da dissertação, de analisar o marco normativo federal no que 
se refere à indução de capacidades estatais de governos estaduais heterogêneos para a 
atuação em políticas públicas intergovernamentais de segurança. 
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3 MODELO DE ANÁLISE DE INDUÇÃO DE CAPACIDADES 
ESTATAIS: REFLEXÕES E DESCRIÇÃO 
O presente estudo objetivou se definir por categorias que pudessem ser úteis 

para a análise do marco normativo federal de segurança pública relativamente à indução 
de capacidades estatais para políticas públicas intergovernamentais. 

Neste sentido, um primeiro aspecto observado é que, no caso brasileiro, as 
unidades subnacionais também são entes políticos, que dispõem de autonomia, sendo 
também titulares do direito de fazer leis e políticas públicas, sendo esta uma 
prerrogativa que decorre da própria Constituição Federal (BRASIL, 1988). Avalia-se, 
aqui, que essa natureza política dos entes subnacionais lhes confere a condição de 
arranjo sócio-político-organizacional, cujos agentes políticos, que recebem mandato da 
parte dos cidadãos, a partir de processos democráticos, são, ali, postos para endereçar os 
problemas, desafios e questões de natureza coletiva da jurisdição, desde que assim 
compreendidos pelos cidadãos. 

Além disso, em face de uma compreensão amparada também na literatura 
(HONADLE, 1981, 2001; GARGAN, 1981, FISZBEIN, 1997), verifica-se que 
governos municipais e estaduais, nesta ordem, estão mais próximos dos cidadãos para o 
trato dos problemas públicos, quando comparados ao ente federal, e isso pode ser dito 
tanto no que se refere aos processos de escolha pública, como também em relação à 
proximidade para a oferta dos serviços. 

Com esse tecido argumentativo, avalia-se, então, ser plausível a 
compreensão de que governos subnacionais são relevantes não somente para a 
implementação de políticas públicas, mas para todo o ciclo de políticas, desde a 
identificação e seleção dos problemas públicos, passando pela formulação das políticas, 
até à avaliação, que pode levar ou não ao encerramento. 

Aqui, tem-se declarado o primeiro alinhamento teórico: um olhar sob a 
indução de capacidades estatais de governos subnacionais a partir de uma perspectiva, 
majoritariamente, bottom-up de atuação dos governos em políticas intergovernamentais, 
que, conforme apresentado na Seção 2.1.2, é a abordagem que atenta para um maior 
protagonismo dos governos locais nos processos de políticas públicas. 

Com essa perspectiva bottom-up, uma análise decorrente e necessária é a de 
quais capacidades estatais melhor municiariam os governos subnacionais para uma 



70 

atuação ampla em políticas públicas intergovernamentais. No contexto, uma forma de 
endereçar a questão pode se dar por meio da atenção às seguintes perguntas: 

 Capacidade para quem? Para tornar o ente governamental mais 
autônomo ou capaz de implementar políticas de outro ente? 
(HONADLE, 1981); e 

 Capacidade para o quê? (HONADLE, 2001; HANSON; SIGMAN, 2011 
apud CINGOLANI, 2013). Para atender às demandas legitimadas pela 
população da localidade ou para buscar a assunção de responsabilidades 
e de performance demandadas por atores externos à jurisdição? 

A resposta vem da própria Honadle. Com o respaldo de Lindley (1975) e 
Brown (1980), Honadle afirma que “se há uma coisa que o desenvolvimento de 
capacidade não significa é a criação de dependência de experts externos” (HONADLE, 
1981, p. 579). 

Não é à toa que, ao fim, com o respaldo de Lindley (1975) e Brown (1980), 
Honadle realça que “se há uma coisa que o desenvolvimento de capacidades não 
significa é a criação de dependência em relação a experts externos” (1981, p. 579). 

De igual modo, atenta-se para a concepção de Lindley, de que o 
desenvolvimento de capacidades visa aprimorar a capacidade dos governos para que 
possam atuar sob direção própria, de forma eficiente e inteligente (1975 apud 
HONADLE, 1981), para que estes governos possam dispor de autonomia, não somente 
legal, mas também material. 

Ou seja, em uma perspectiva bottom-up de implementação em políticas 
públicas intergovernamentais, que reclama a atuação governamental subnacional em 
todo o processo de políticas, trabalha-se sob uma ótica que se funda em capacidades que 
concorrem para o desenvolvimento da jurisdição e para a modelagem do seu destino 
(HONADLE, 2001), compreendendo-se o transcurso deste processo como sendo, 
majoritariamente, decorrente das escolhas e da atuação dos cidadãos afetos, 
acompanhando-se, assim, o entendimento quanto à natureza também endógena para a 
formação e compreensão das capacidades estatais dos governos (GARGAN, 1981; 
FISZBEIN, 1997). 

Dito isso, rememora-se que a literatura revisada de políticas públicas sob 
uma perspectiva bottom-up (Seção 2.1.2 dessa dissertação) ressaltou como relevantes as 
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capacidades administrativas e as capacidades afetas ao relacionamento dos governos 
com a sociedade, que, a priori, seriam, assim, as capacidades estatais levadas em conta 
para o fim da análise proposta nessa dissertação. 

Na seara, tem-se que demandados os governos subnacionais para uma 
atuação em todas as fases do ciclo de politicas públicas, é possível se ter a expectativa 
de que essa realidade exige uma atenção e performance mais elevadas da parte destes 
entes, particularmente, no que se refere à intensificação das relações com todos os 
atores envolvidos para o endereçamento de questões de toda a ordem relacionadas aos 
problemas, expectativas e recursos encontrados na jurisdição, que dizem respeito às 
políticas (GARGAN, 1981). 

Posto isso, verifica-se pertinente um olhar sob a capacidade estatal, em sua 
dimensão relacional, que atenta para as relações do Estado com a sociedade. Relações 
essas que são desdobradas em meio a processos de políticas públicas, visto que, em 
regimes democráticos, a capacidade estatal deve se sujeitar à autoridade e à legitimidade 
democrática (MATTHEWS, 2012). Ou seja: em vista das reflexões até então, declaradas 
nesta Seção 3, vê-se útil atentar para a capacidade estatal em sua dimensão relacional. 

Assim, sem prejuízo da percepção quanto à importância da capacidade 
administrativa para as políticas públicas intergovernamentais (SKOCPOL, 1979; 
SKOCPOL; FINEGOLD, 1982; EVANS, RUESCHEMAYER; SKOCPOL, 1985; 
KUGELMAS; SOLA, 1999; ABRUCIO, 2005; ADDISON, 2009; FILIPPIM; 
ABRUCIO, 2010; CINGOLANI, 2013), e tendo em vista, também, uma reflexão quanto 
à opção de recorte de pesquisa, releva-se adoção da capacidade relacional como foco do 
trabalho. 

Tendo sempre em mente o problema de pesquisa, que se refere à indução de 
capacidades, busca-se, assim, uma análise do marco normativo federal de segurança 
pública para a indução de capacidades que são mais afetas aos ofícios de dialogar com 
sociedade e com todas as demais partes interessadas, dentro dos processos de políticas 
públicas.  

Por seu turno, olhar para a capacidade relacional implica atenção também 
para com a governança de políticas públicas (Seção 2.2 dessa dissertação). Nesse 
sentido, em coerência com as justificativas e a linha adotada até aqui, tem-se que as 
reflexões levam a opção de basear o modelo de análise nas considerações que, 
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igualmente, atentam para a governança de políticas e para os seus arranjos como a 
configuração e o lócus, respectivamente, em que ocorrem as tratativas de todas as fases 
do processo de políticas públicas (AZEVEDO; ANASTASIA, 2002; CALMON; 
COSTA, 2013; SAVOIA; SEN, 2014), justamente pelo fato de estes serem os espaços 
que, em gênese, se prestam às interlocuções dos governos com todas as partes 
interessadas das políticas. 

Sob esse prisma, verifica-se que a governança das políticas públicas, 
notadamente os seus arranjos, têm o condão de, a priori, ser o principal lócus da 
jurisdição, em que os governos podem lidar com as expectativas, recursos e problemas 
da sociedade local, servindo, de igual forma, como mecanismo de mitigação da atuação 
topocrática, presente na abordagem top-down, que subverte o modelo tradicional de 
política (GARGAN, 1981), e que tem por um dos resultados, o paradoxo da capacidade 
estatal (MATTHEWS, 2012), com a assunção simultânea e contra intuitiva de vários 
problemas novos (considerados de natureza pública), por parte dos governos.  

Com isso em mente, vê-se a existência de uma relação imbricada entre o 
exercício da capacidade relacional e a natureza, os elementos e os propósitos da 
governança das políticas públicas, podendo ser dito que as relações entre governo e 
sociedade que se dão nos arranjos de governança também podem operar como 
catalisadoras da capacidade relacional dos governos (FISZBEIN, 1997). 

Assim, uma análise de indução de capacidade estatal relacional que pode ser 
adotada é aquela que se volta para as características da governança da política pública 
em questão, atentado para a forma como estas características concorrem ou não para a 
indução de capacidade relacional por parte dos governos. 

No contexto, importa identificar se os arranjos de governança são pensados 
e, mesmo, compostos por elementos que podem se prestar à indução da capacidade dos 
governos no diálogo com a sociedade e todos os demais atores envolvidos na política 
pública de segurança. A partir da literatura revisada e em simetria com o delineamento 
até aqui exposto, considera-se que os atributos de governança de políticas públicas que 
podem concorrer para a indução de capacidade relacional e, dessa forma, integrar o 
modelo de análise, são os descritos e justificados a seguir: 

a) Institucionalização; 
b) Participação social; 
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c) Estrutura e instrumentos de coordenação; 
d) Plano e objetivos; 
e) Accountability; 
f) Sustentabilidade; e  
g) Articulação intergovernamental horizontal 
A institucionalização se justifica pela necessidade de os arranjos de 

governança dependerem de normas que definam os espaços e processos decisórios, bem 
como as competências relacionadas ao funcionamento do próprio arranjo (CALMON; 
COSTA, 2013; TRIBUNA DE CONTAS DA UNIÃO, 2014). 

Já a participação social (FISZBEIN, 1997; CALMON; COSTA, 2013; 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014; GOMIDE; PIRES, 2014) revela as 
percepções e preferências dos atores com relação aos problemas e desafios enfrentados 
pelas políticas públicas, agregando qualidade e legitimidade aos processos decisórios, 
visto que “políticas apoiadas em amplos consensos são mais propensas de serem 
implementadas com maior sucesso e a seguir seu curso” (LIJPHARDT, 1999, p. 260 
apud GOMIDE; PIRES, 2014, p. 18). 

A participação social também favorece o senso de pertença e de 
responsabilidade coletiva (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014), gera os 
incentivos para o desenvolvimento do capital social, na forma do estabelecimento de um 
clima de confiança mútua entre os atores, da ampla participação nos processo 
decisórios, além de contribuir para a transparência, fiscalização e responsabilização das 
ações (CALMON; COSTA, 2013). Também funciona como elemento indutor de 
desenvolvimento da capacidade dos governos (FISZBEIN, 1997), além de sua presença 
nos arranjos de governança também propiciar melhor compreensão das variações no 
apoio à política pública por parte da população e dos representantes das instituições que 
integram o arranjo ao longo do tempo, conforme se depreende, inclusive, da literatura 
de implementação sob a ótica top-down (SABATIER; MAZMANIAN, 1980). 

O fator “estrutura e instrumentos de coordenação” se revela importante 
por representar a forma como os arranjos, suas regras, mecanismos e processos estão 
organizados, elementos estes essenciais para que o tratamento das questões afetas às 
políticas públicas ocorra de forma satisfatória dentro dos arranjos de governança. Nesse 
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sentido, atenta-se para o destaque de Calmon e Costa (2013), de que a “estrutura e os 
instrumentos de coordenação” compreendem os mecanismos do arranjo que levam à 
articulação coerente das estratégicas e ações individuais ou conjuntas dos atores que, 
assim, concorrem para o fluir do processo de políticas públicas. 

Já a atuação em planos e objetivos significa uma das principais atribuições 
dos arranjos, fruto das tratativas que neles ocorrem, e das quais decorrem produtos 
relevantes para as políticas públicas, relacionados à formulação, à implementação e à 
avaliação. Nessa seara, então, importa verificar de que forma os arranjos de governança 
produzem ou dispõem de informação bastante para tal (CALMON; COSTA, 2013), bem 
como se são empoderados para a produção, deliberação, monitoramento e avaliação dos 
planos e objetivos da política (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014), que 
devem ser precisos e permitir a adequada análise (SABATIER; MAZMANIAN, 1980; 
CALMON; COSTA, 2013). 

A accountability tem sua importância por envolver a identificação e a 
possibilidade de responsabilização dos agentes incumbidos das atribuições e tarefas que 
são atinentes à política pública de que trata o arranjo de governança. É disciplina que se 
percebe nas considerações da literatura revisada que perpassa toda a dinâmica das 
relações da sociedade com o Estado, notadamente sob a ótica do envolvimento daquela 
no trato das questões públicas (GARGAN, 1981; FISZBEIN, 1997), além de uma 
prestação de contas ampla, regular e de fácil interpretação. É um aspecto elementar na 
relação Estado-sociedade em regimes democráticos, que deve permitir o retrato fiel do 
desempenho dos atores que integram o arranjo, com mecanismos para eventuais 
responsabilizações (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014). 

A sustentabilidade diz respeito às regras, processos e mecanismos dos 
arranjos que permitem a realização de ações contínuas e de longa duração, não obstante 
as alterações de equipes de governo (CALMON; COSTA, 2013). Em se tratando de 
políticas públicas, esse é uma dimensão sensível, dado que, no Brasil, trocas de governo 
têm por características o desfazimento, regularmente não justificado, das ações 
governamentais que estavam em curso desde gestões anteriores (FREY, 2007). 

Relativamente à sustentabilidade, relata-se que não se trata de se ter a 
continuidade das ações estatais como um valor absoluto, mas de se dispor a governança 
de políticas públicas de um atributo que minimize a descontinuidade não justificada, 
técnica e politicamente, de ações em andamento. 
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Por fim, a presença de ações de articulação intergovernamental 
horizontal na carteira dos governos caracteriza o enfrentamento de uma das 
dificuldades dos governos subnacionais, particularmente os locais, que é a insuficiência 
de coordenação intergovernamental, com o pouco compartilhamento de recursos e de 
experiências de sucesso (FISZBEIN, 1997), revelando o grau de disposição destes entes 
para sair do sufocamento das relações verticais (GARGAN, 1981), para serem mais do 
que implementadores de políticas, em contraponto ao mainstream de políticas públicas 
nacionais do Brasil (LOTTA et al., 2014) que, majoritariamente, vê estados e 
municípios como executores (ARRETCHE, 2014) e que, por serem padronizadas, não 
têm como atentar adequadamente para o conjunto de expectativas, recursos e problemas 
de cada localidade. (GARGAN, 1981). 

Também em face do incremento do modelo de políticas públicas nacionais 
no Brasil (LOTTA et al., 2014), a articulação intergovernamental horizontal revela, de 
certa forma, a abertura dos governos estaduais e municipais para com soluções 
inovadoras em politicas públicas, sendo oportuno destacar a associação entre bons 
resultados em políticas e a presença da inovação na implementação destas, conforme 
Gomide e Pires (2014). 

O Quadro 3 apresenta a síntese das dimensões e fatores de análise adotados. 
 

Quadro 3 - Atributos da Governança de Políticas Públicas para a indução de 
Capacidades Estatais Relacionais 

Dimensão de Análise Fatores de Análise 

Atributos de governança 

Institucionalização 
Participação social 
Estrutura e instrumentos de coordenação 
Planos e objetivos 
Accountability 
Sustentabilidade 
Articulação intergovernamental horizontal 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 



76 

Com esta perspectiva de análise e os seus respectivos fatores, avalia-se que, 
à luz: da literatura estudada e do alinhamento teórico adotado; e de um exercício de 
capacidade estatal relacional sob uma perspectiva bottom-up de atuação governamental 
em políticas públicas, é possível a adoção destas dimensões enquanto objeto da indução 
de capacidades estatais para atuação em políticas públicas intergovernamentais. 

A partir desta compreensão pelos atributos de governança como elementos 
indutores de capacidade relacional dos governos, ou seja: como objetos de indução de 
capacidade relacional, é possível apresentar, de forma mais clara, o modelo de análise a 
ser adotado na Dissertação. 

Nesse sentido, coloca-se que o modelo de análise a ser utilizado se estrutura 
na forma de: a) objetos; b) contexto; e c) ações. As explicações são apresentadas a 
seguir. 

Os objetos, como já dito, são, justamente, os atributos de governança, dado 
que compreendidos como indutores da capacidade estatal relacional do ente 
governamental, para os quais os eventuais esforços de indução de capacidade podem ser 
direcionados. 

Quanto à categoria “contexto”, aponta-se o entendimento desta como o 
conjunto de características verificadas na jurisdição, que precisa ser levado em 
consideração quando da indução de capacidades estatais, por dizer respeito à natureza 
dos problemas, recursos e expectativas da população (GARGAN, 1981), à qual as 
políticas públicas se destinam. À vista do verificado na literatura (SABATIER; 
MAZMANIAN, 1980; GARGAN, 1981; HONADLE, 1981, 2001; FISZBEIN, 1997), 
compreende-se que esta categoria pode ser composta de dois fatores, que são: 

a) Perfil demográfico territorial; 
b) Condições socioeconômicas da jurisdição. 
Para o perfil demográfico territorial, toma-se emprestado o tamanho da 

população, adotado por Sabatier e Mazmanian (1980), enquanto fator da “tratabilidade 
do problema” que influencia a implementação de políticas públicas e, por que não dizer, 
todo o processo de políticas. Por ser elemento cuja variação, para mais ou para menos, 
traz efeitos para a complexidade do contexto em que as capacidades relacionais 
transitam. Gargan (1981) também aponta o tamanho da população como relevante e 
acrescenta: a caracterização espacial da jurisdição, neste caso, se, predominantemente, 
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rural ou urbana e, com relação a esta última, se integrante de região metropolitana. Para 
Gargan (1981) estes fatores por ele citados, que decorrem da vida comunitária, 
implicam contornos distintos nos perfis de expectativas, recursos e problemas das 
jurisdições, que precisam ser considerados em suas singularidades quando de esforços 
de desenvolvimento de capacidades estatais. 

Já as condições socioeconômicas da jurisdição são informações de 
contexto da população em que atua o ente governamental que pode ter as capacidades 
induzidas, que, por seu turno, também são úteis para o agente indutor, por discriminar 
características próprias das populações subnacionais que as posicionam no mosaico de 
diversidade regional e social brasileiros. Dispor desta informação, e atuar levando-a em 
consideração para a indução de capacidades, encontra respaldo no dito por Abrucio, de 
que a União deveria “ser indutora e parceira dos estados e municípios” em vista das 
“enormes desigualdades da federação brasileira” (2007, p. 81), bem como nos ditames 
constitucionais que inserem a correção das desigualdades regionais como objetivo da 
República, dos orçamentos federais fiscal e de investimentos das estatais, e como 
princípio da ordem econômica nacional (art. 3º, inc. III; art. 165, § 5º, inc. I e II, e § 7º; 
e art. 170, inc. VII). 

Com essa compreensão, para o fim deste estudo, entende-se que a adoção de 
aspectos que levam em conta as condições de renda, longevidade e formação 
educacional da população da jurisdição, aferidos, por exemplo, pelo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) da Organização das Nações Unidas37 (ONU), podem 
refletir, razoavelmente, a realidade socioeconômica das jurisdições cujos governos 
podem ser objeto d e atuação indutora de capacidades estatais relacionais. 

Complementarmente, uma vez que a pesquisa é processada na esfera da 
atuação governamental em segurança pública, tem-se por pertinente que as condições 
socioeconômicas da jurisdição apresentem dado próprio com relação, também, a essa 
dinâmica social. Nesse sentido, tem-se que uma atenção para com o perfil e a evolução 
da taxa de homicídios de cada estado da federação, revelada em indicadores como, por 
exemplo, os apresentados anualmente, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
(2015) atende ao intento de qualificar a condição socioeconômica da jurisdição no que 
se refere à realidade de segurança pública. 

                                                           
37 O IDH é publicado regularmente no Atlas de Desenvolvimento Humano produzido pelo Pnud. 
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Aqui, cabe realçar que as características socioeconômicas da população 
guardam correlação com o perfil demográfico territorial, de modo que também têm 
efeito na composição e na forma como as expectativas, recursos e problemas da 
população são levados aos respectivos governos para serem objeto de tratamento 
(GARGAN, 1981), daí integrarem o mesmo objeto de análise, que é o contexto. 

Assim, sinteticamente, tem-se que a categoria “contexto”, com seus fatores, 
pode ser descrita na forma do Quadro 4: 

 
Quadro 4 - Categoria de Análise - Contexto 

Dimensões Fatores 

Perfil demográfico territorial 
Tamanho da população 
Caracterização espacial da jurisdição 

Condições socioeconômicas 
da jurisdição 

Condições de renda, longevidade e educação 
Perfil e evolução da taxa de homicídios 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Finalmente, quanto à categoria “ações”, coloca-se que estas seriam 

caracterizadas pela atuação do agente indutor, no caso, a União, por meio de seu marco 
normativo de políticas públicas de segurança. 

Nessa seara, um primeiro aspecto a ser destacado ser refere à necessidade de 
o ente governamental indutor dispor de conhecimento suficiente relativamente ao perfil 
do outro ente governamental, que é ou será seu parceiro em políticas públicas 
intergovernamentais. 

Esta ação pode ser denominada como mapeamento, e tem como foco tanto 
os objetos do modelo (a capacidade estatal dos entes), como o “contexto” da jurisdição, 
e se fundamenta no que é dito por vários autores, mesmo de vertentes distintas a 
respeito do crescimento das interdependências e da importância dos parceiros 
governamentais para as políticas públicas (por exemplo, PRESSMAN; WILDAVSKY, 
1973 apud RAMOS, 2011; SABATIER; MAZMANIAN, 1980; HONADLE, 1981, 
2001; GARGAN, 1981). 
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Respaldado pelo mapeamento, a ação consequente é a indução em si, em 
seu sentido estrito: a atuação intergovernamental, no caso, do ente federal 
(ARRETCHE, 2004; ABRUCIO, 2005, 2007) para o desenvolvimento de capacidades 
de governos subnacionais, compreendendo-se esta como o conjunto de incentivos e 
restrições que o agente indutor fornece ao agente induzido para o desenvolvimento de 
suas capacidades (GOGGIN et al., 1990, p. 32 apud HILL; HUPE, 2002, p. 67). 

Assim, com a descrição das categorias objeto, contexto e ações, bem como 
de seus fatores, o referencial adotado pode ser sumarizado na forma ilustrada à na 
Figura 7: 
 

Figura 7 - Modelo de análise de indução de capacidades estatais relacionais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Sendo este o modelo de análise a ser aplicado, avança-se, na seção seguinte, 

para uma breve descrição da atuação da União e do marco normativo federal atinente à 
atuação intergovernamental na área de segurança pública. 
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4 A ATUAÇÃO DA UNIÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA 
A Constituição declara que a segurança pública é dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio, em nível federal, da Polícia 
Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federal, e, na esfera estadual, pelas 
Polícias Civil e Militar, bem como pelo Corpo de Bombeiros Militar (BRASIL, 1988). 
A Constituição não derrogou competência para a União legislar sobre segurança pública 
em sentido amplo, na forma de condução de uma política pública, reservando-lhe, 
apenas, o poder/dever de, em caráter privativo, estabelecer normas gerais de 
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias 
e dos corpos de bombeiros militares, conforme art. 22, inciso XXI (BRASIL, 1988). 
Adicionalmente, o art. 24, inciso XVI, atribui à União competência concorrente com 
Estados e Distrito Federal para legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres 
das polícias civis (BRASIL, 1988). 

Como se vê, a Constituição deixou estreita a extensão da competência da 
União para atuar na área da segurança, deixando os governos estaduais como os 
principais atores estatais deste segmento38. Não obstante, a atuação federal vem se 
elastecendo desde meados dos anos 1990. Neste processo, o principal ator federal no 
segmento é a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). 

De acordo com o Decreto 8.668 (BRASIL, 2016), cabe à Senasp, por 
exemplo, assessorar o Ministro da Justiça na definição, na implementação e no 
acompanhamento de políticas, de programas e de projetos de segurança pública, 
prevenção social e controle da violência e criminalidade; e promover a articulação e a 
integração dos órgãos de segurança pública, inclusive com organismos governamentais 
e não-governamentais (Anexo I, art. 13, incisos I e II). 

Ressalta-se que, embora o Decreto 8.668/2016 se refira a políticas de 
segurança, a área não conta, até hoje, com uma política nacional legalmente instituída, 
nem mesmo no plano infralegal (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014)39, não 

                                                           
38 Os municípios também tem atuação na área de segurança pública. Inicialmente, somente para proteção 
de seus bens, serviços e instalações (Constituição Federal, art. 144, § 8º). Contudo, a regulamentação 
mais recente deste dispositivo constitucional (Lei 13.022/2014) trouxe interpretação ampliada para essa 
atribuição, imprimindo caráter mais ostensivo à atuação das guardas municipais. 39 Ressalte-se que, neste sentido, o Decreto 6.061 (BRASIL, 2007), revogado pelo Decreto 8.668 
(BRASIL, 2016), era mais explícito em se referir ao assessoramento da Senasp junto ao Ministro da 
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obstante a Senasp dispor de unidades internas que tenham, justamente, esta temática por 
objeto40; bem como os esforços da União desde o ano 2000, na forma de proposição e 
tentativa de implementação das seguintes iniciativas: 

a) 2000 - Plano Nacional de Segurança Pública (MINSITÉRIO DA 
JUSTIÇA, 2000); 

b) 2003 - Projeto Nacional de Segurança Pública para o Brasil 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2003)41; 

c) 2007 - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(BRASIL, 2007). 

O Plano Nacional de Segurança Pública, de 2000 (MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, 2000), carente de natureza formal-legal, tinha, em seu dizer, o objetivo de 
“aperfeiçoar o sistema de segurança pública brasileiro, por meio de propostas que 
integr[ass]em políticas de segurança, políticas sociais e ações comunitárias” 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2000). O Plano foi estruturado com o agrupamento 
desdobrado em medidas, compromissos e ações, nessa ordem, conforme a natureza e os 
atores responsáveis em cada um desses níveis, havendo, no que interessa a presente 
pesquisa, medidas do âmbito de governo federal; de cooperação do governo federal com 
os governos estaduais; e de natureza institucional. Estas últimas traziam a indicação da 
implantação do Sistema Nacional de Segurança Pública. 

Como braço financeiro da estratégia federal, foi criado, à mesma época, o 
Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP)42, destinado a gerir recursos para apoiar 
projetos federais, estaduais ou municipais na área de segurança, a partir de prioridades 
estabelecidas de: reequipamento, treinamento e qualificação das polícias e bombeiros 
estaduais; implantação de sistemas de informação e estatísticas policiais; estruturação e 
modernização das polícias técnica e científica; implantação de programas de 
policiamento comunitário,; e implantação de programas de prevenção ao delito e à 
violência (Lei 10.201/2001, art. 4º).                                                                                                                                                                           
Justiça para as tratativas relacionadas à Política Nacional de Segurança Pública (PNSP), conforme art. 12, 
inc. I; 40 Por exemplo, o Departamento de Políticas, Programas e Projetos (Decreto 8.668/2016, Anexo I, art. 14) 
e o Departamento de Execução de Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública (Decreto 
8.668/2016, Anexo I, art. 16); 41 O Projeto Nacional de Segurança Pública para o Brasil foi elaborado pelo Instituto Cidadania e 
apresentado ao Congresso em 2002 pelo, então candidato Luís Inácio Lula da Silva. Já em 2003, esse 
mesmo plano foi adotado como a estratégia do governo federal para a área de segurança pública . 42 O Fundo Nacional de Segurança Pública foi criado pela Lei 10.201/2001; 
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O FNSP deveria ser gerido um conselho gestor, de composição estatal 
federal, que analisaria a aderência dos projetos e pedidos de recursos apresentados ao 
Fundo, tendo por referência os propósitos a ele designados em lei. 

Uma rápida análise revela que este direcionamento se fez compor 
basicamente de um vetor finalístico ante aos problemas da criminalidade e da violência 
vivenciados no Brasil à época, sem uma atenção correspondente para com a governança 
da política de segurança43, ou com relação ao desenvolvimento de capacidades dos 
governos estaduais, inclusive para a interlocução junto aos atores de sua jurisdição ou a 
outros governos estaduais. 

Além disso, o Plano também carecia de outros atributos como: a indicação 
de prioridades e de pontos críticos condicionantes dos processos mais significativos; o 
apontamento de metas; além de critérios, métodos e mecanismos de avaliação e 
monitoramento. Ante a esse quadro, Soares ressalta que esse Plano “não atendia aos 
requisitos mínimos que o tornassem digno daquela designação” (2007, p. 84). 

Consentânea dessa análise e como reflexo dessas fragilidades na dimensão 
financeira, tem-se o também destacado por Soares, de que, “na ausência de uma política 
nacional sistêmica, com prioridades claramente postuladas” (2007, p. 85), uso dos 
recursos do FNSP terminou por ser aplicado sem uma preocupação de fazê-lo 
“ferramenta de política voltada para a indução de reformas estruturais” (2007, p. 85). 

Já o Projeto Nacional de Segurança Pública para o Brasil, de 2003 (também 
sem lastro legal) se revelou mais integrado, dado que trouxe propostas de ação 
precedidas de diagnóstico quanto à problemática da violência no Brasil. Em uma 
proposição sistêmica, o Projeto afirma que, em seu entendimento, os fatores 
propiciadores das condições que estimulam à violência (2003, p. 10-11), seriam a(o): 
pobreza relativa e moradia inadequada; apoio familiar inconsistente; deficiência de 
aprendizado; exclusão da escola; violência doméstica; poucas oportunidades de 
emprego e exclusão econômica; cultura da violência; superlotação dos presídios; e 
inexistência de uma adequada política de drogas. 

                                                           
43 O Plano Nacional de Segurança Pública, de 2000, não faz qualquer referência a termos como 
“conselho” de segurança pública para o nível subnacional ou expressões similares; 
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No que interessa à formulação, implementação e avaliação de políticas de 
segurança com a participação regular da sociedade, a proposta (2003, p. 17) inovou ao 
destacar que: 

ao invés da autossuficiência tecnocrática e da arrogância autoritária dos 
sábios que gestam pacotes nos gabinetes, é preciso que haja grande 
sensibilidade e seriedade por parte dos gestores, apoiada por estudos 
rigorosos de pesquisadores, e bastante humildade para os diagnósticos, 
assim como as avaliações das políticas implantadas jamais deixem de incluir a escuta respeitosa, ainda que ativa e democraticamente crítica, das 
interpretações formuladas pelas próprias comunidades que vivenciam os problemas. (grifo nosso) 
Nessa linha, o Projeto Nacional de Segurança Pública para o Brasil assentou 

a importância de um “novo sujeito de gestão”, que, em sua proposição, compreenderia 
um colegiado multissetorial de ministros na esfera federal e de secretários nas esferas 
subnacionais, tendo uma coordenação unificada flexível, composta, em cada frente da 
pasta da segurança e dos setores governamentais afetos (2003). 

O Projeto avalia que esse tipo de relação requer uma “nova aliança” da 
sociedade com o Estado (2003, p. 19) e, ainda, se refere a elementos que podem dar liga 
à proposta, como os contratos locais de co-gestão do programa de segurança, as 
comissões civis comunitárias e os conselhos consultivos de segurança pública (2003) 

Por fim, relata-se que foi o Projeto Nacional de Segurança Pública para o 
Brasil que primeiro trouxe o conceito de Sistema Único de Segurança Pública (Susp), 
proposto, especificamente, para as realidades dos estados, dada a dificuldade de 
integração das polícias estaduais, que são a estrutura nuclear de um sistema de 
segurança (2003, p. 30). 

Segundo Costa e Grossi (2007, p. 13), o Susp “visava incrementar a 
cooperação intergovernamental”, por meio de seis eixos temáticos, a saber: gestão 
unificada da informação; gestão de sistemas de segurança; formação e aperfeiçoamento 
de policiais; valorização das perícias; ações concretas para a prevenção da violência; e 
criação de ouvidorias independentes e corregedorias unificadas. Vale dizer que a 
existência do Susp, a partir de então, ficou adstrita ao universo da gestão governamental 
da União, sem contar um respaldo legal normativo, que lhe pudesse dar maior 
sustentabilidade para o desenvolvimento de seus intentos. 

Para Soares (2007), a proposta como um todo era consistente e chegou a 
contar com a colaboração dos governadores. No entanto, segundo o autor, as tratativas 
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não avançaram e paulatinamente o Projeto foi deslocado do centro da agenda do 
Ministério da Justiça. Para o autor, isso se deu em virtude de uma compreensão de que 
esse protagonismo federal exporia os mandatórios da União a muitos riscos político-
partidários (2007). 

Por seu turno, em 2007, foi lançado o Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania (Pronasci), diferenciado já em seu nascedouro das iniciativas 
anteriores pelo fato de ter se revestido da forma de lei44. 

O objetivo do Pronasci era o de “fazer o enlace das ações estratégicas de 
segurança com os programas sociais existentes, com a finalidade de atingir diretamente 
o núcleo familiar e a juventude, instituindo um território de cidadania e coesão social”. 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2007). Tratava-se, em síntese, do aprofundamento das 
propostas do Projeto Nacional de Segurança Pública para o Brasil, de 2003, com o 
destaque para a interface das políticas de segurança com as políticas sociais. 

Para isso, o Pronasci previu sua execução integrada a partir da atuação de 
União, estados e municípios. Os entes subnacionais se integrariam ao Programa 
mediante adesão, desde que aceitas as condições estabelecidas pelo governo federal, 
conforme se verifica da Lei 11.530/2007, art. 6º (BRASIL, 2007). A materialização das 
parcerias se daria por meio de convênios. O Pronasci pouco falou a respeito do Susp, 
destacando somente o intento de regulamentá-lo na forma de lei (SOARES, 2007). 

Esta breve apresentação dos principais vetores trazidos pela União ao longo 
do início do Século XXI, deságua em uma realidade de, ainda nos dias atuais, o país não 
dispor de um marco regulatório para a atuação integrada intergovernamental em 
segurança pública, no que concerne à formulação, implementação e avaliação de 
políticas. De outro modo, o que se tem, hoje, são propostas legislativas, sendo a 
principal destas, o Projeto de Lei (PL) 3.734/2012 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
2012), que visa ao estabelecimento do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que, 
de igual modo, ainda inexiste no mundo jurídico. 

Contudo, mesmo sem dispor, ainda, da existência legal de uma política 
nacional ou do Susp, a trajetória acima relatada, as ações da Senasp e os arranjos de 
governança da área de segurança já sinalizam a direção do Poder Executivo Federal, de 

                                                           
44 Lei 11.530/2007, alterada posteriormente pela Lei 11.707/2008; 
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se relacionar com os entes federados dentro de um sistema único, conforme apresentado 
a seguir. 

Nesse sentido, cabe abordar um pouco mais do já citado FNSP, criado pela 
Lei 10.201 de 14 de fevereiro de 2001 (BRASIL, 2001). Segundo o art. 1º dessa lei, o 
FNSP tem o objetivo de “apoiar projetos na área de segurança pública e de prevenção à 
violência, enquadrados nas diretrizes do plano de segurança pública do Governo 
Federal45”. O FNSP deve ser gerido um conselho gestor, de composição estatal somente 
federal, que analisa a aderência dos projetos e pedidos de recursos que são apresentados 
ao Fundo, tendo por referência os propósitos a ele designados em lei. 

A seleção de projetos se dá, majoritariamente, por meio de processos 
seletivos conduzidos por editais de chamada pública, com os recursos advindos da 
alocação de créditos orçamentários na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Por sinal, a fim de facilitar o entendimento da instrumentalização da atuação 
federal na área de segurança por meio dos programas e ações orçamentárias, apresenta-
se, sinteticamente, a estrutura do Plano Plurianual (PPA) e da LOA, bem como a forma 
como os elementos destes dois instrumentos se relacionam. 

Conforme a Lei 13.249/2016, art. 6º (BRASIL, 2016), o PPA 2016/2019 
apresenta os Programas, denominados, Temáticos, que são constituídos de Objetivos, 
Metas e Iniciativas. Cada Meta é a medida de alcance buscado por um Objetivo. As 
Iniciativas são os “meios e mecanismos de gestão que viabilizam os Objetivos e suas 
Metas” (BRASIL, 2016, p. 2). 

Este conjunto estruturado de Objetivos, Metas e Iniciativas relaciona-se com 
as leis orçamentárias anuais. A Lei 13.249/2016, art. 8º (BRASIL, 2016), afirma que 
nas leis orçamentárias, os Programas Temáticos apresentarão suas Ações 
Orçamentárias, sendo que cada Ação trará vínculo com apenas um Objetivo do 
Programa Temático. 

A configuração sintética, ora descrita, é apresentada na Figura 8 a seguir: 
  

                                                           
45 Apesar de a Lei 10.201/2001 fazer referência a esse Plano de Segurança Pública do Governo Federal, 
em face da alteração trazida pela Lei 10.746/2003, os esforços de pesquisa desse projeto não encontraram 
iniciativa institucional ou legal na esfera federal com esta nomenclatura. 
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Figura 8 - Estruturação e Integração Simplificada do PPA com a LOA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das informações da Lei 13.249/2016. 
 
Feita a breve consideração, revela-se que o Programa Temático do PPA 

2016/2019 que trata do tema da segurança pública é o Programa 2081 – Justiça, 
Cidadania e Segurança. Os principais Objetivos do Programa são apresentados no 
Quadro 5 à frente: 

 
Quadro 5 - Principais Objetivos do Programa 2081 - Justiça, Cidadania e 

Segurança Pública 
Obj Descrição 

1039 Promover a redução dos homicídios com foco em populações vulneráveis e 
atuação integrada em áreas críticas 

1041 
Fortalecer o enfrentamento à criminalidade, com ênfase nas organizações 
criminosas, tráfico, corrupção, lavagem de dinheiro e atuação na faixa de 
fronteira 

1044 Aperfeiçoar a coordenação estratégica e a atuação integrada das forças de 
segurança pública e instituições parceiras 

1045 Promover sistema penal justo e que viabilize a reintegração social 
Fonte: Lei 13.249/2016 – Lei do Plano Plurianual (PPA) 2016/2019 
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Não obstante, algumas vezes, o governo federal faz uso termo “programa” 
em sentido amplo, como uma iniciativa de governo, sem que isso signifique, em sentido 
estrito, uma referência a alguma Programa Temático que estrutura a atuação 
governamental no PPA e nas LOAs. 

Esse é o caso, por exemplo, do Programa Brasil Mais Seguro – Pacto pela 
Redução de Crimes Violentos46, calcado no Programa Orçamentário 2081. O Programa 
integra o Plano Nacional de Segurança Pública, não existente no mundo legal 
normativo, como já registrado, e é uma das ações prioritárias da Senasp, conforme 
definição da Presidência da República (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015). O 
programa articula um conjunto de projetos do governo federal (MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, 2015) e tem por objetivo “induzir e promover a atuação qualificada e 
eficiente dos órgãos de Segurança Pública” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p. 30). 

O Relatório de Gestão 2014 da Senasp indica que este propósito se 
materializa no objetivo precípuo de “induzir e promover a atuação qualificada e 
eficiente dos órgãos de segurança pública e do sistema de justiça criminal” 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p. 30). Para tanto, isso deve ser alcançado por 
meio de: qualificação dos procedimentos investigativos; fortalecimento do policiamento 
ostensivo e de proximidade com a população; e maior cooperação e articulação entre as 
instituições de segurança pública, sistema prisional e sistema de justiça criminal47 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, p. 30). 

Falando de aspectos operacionais, relata-se que para que os estados sejam 
beneficiados com ações do Programa Brasil Mais Seguro, é necessário estar qualificado 
como estado prioritário, tendo por referência o índice criado pelo Ministério para tal 
definição, além de outros fatores (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, [201-]), como: 

a) Crescimento regional nas taxas de homicídios por cem mil habitantes; 
b) Tendência do crescimento vertiginoso no número de crimes violentos 

letais intencionais nos últimos cinco anos; 
c) Interesse de cada estado em aderir às condicionalidades do governo 

federal. 
                                                           
46 O Programa Brasil Mais Seguro é um nome fantasia adotado pelo governo federal, não dispondo de 
lastro orçamentário legal próprio. Sua viabilização se dá a partir da incorporação de ações dos Programa 
Orçamentário 2081 (Justiça, Cidadania e Segurança), este, sim, adequadamente qualificado no Plano 
Plurianual 2016-2019, bem como nas Leis Orçamentárias; 47 Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública; 
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O programa foi lançado em junho de 2012, como piloto junto ao governo do 
Estado de Alagoas. Em 2013, os governos dos Estados de Paraíba, Rio Grande do Norte 
Sergipe aderiram ao programa (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014). Nesse 
sentido, vislumbra-se que o pouco tempo de existência pode ser uma das explicações 
para o fato de o Programa ainda não dispor de resultados publicados. 

Aqui, já se nota que o Programa Brasil Mais Seguro não é uma iniciativa de 
alcance nacional, mas voltada, inicialmente, para localidades que enfrentam situações 
de insegurança e violência tidas por mais gravosas por parte dos formuladores do 
Programa. 

Noutra frente, em se tratando dos processos de formulação e planejamento 
de políticas públicas em nível estratégico, é de se notar a existência do Conselho 
Nacional de Segurança Pública (Conasp), subordinado diretamente ao Ministro da 
Justiça, e lastreado, atualmente, pelo Decreto 7.413 (BRASIL, 2010). 

O Conasp é descrito como um “colegiado de cooperação técnica entre os 
entes federativos” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, [201-]), ainda que sua composição 
seja do tipo tripartite, com a seguinte distribuição de representação: 30% para os 
trabalhadores, 30% para os gestores, e 40% para entidades, fóruns, redes e movimentos 
sociais (BRASIL, 2011, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, [201-]). É na cota-parte de 
assentos dos gestores que figuram como conselheiros o Colégio Nacional de Secretários 
de Segurança Pública (Consesp) e o Conselho Nacional de Secretários e Gestores 
Municipais de Segurança Pública (Consems)48. 

No que se refere às competências do Conasp, o Decreto 7.413/2010, art. 2º, 
caput e incisos (BRASIL, 2010), demarca que suas principais atribuições são: a) atuar 
na formulação de diretrizes e no controle da execução da Política Nacional de 
Segurança Pública; b) estimular a modernização institucional para o desenvolvimento e 
a promoção intersetorial das políticas de segurança pública; c) propor diretrizes para as 
ações da política nacional; d) articular e apoiar, sistematicamente, os conselhos de 
segurança de estados e municípios, com vistas à formulação de diretrizes básicas 
comuns e à potencialização do exercício das suas atribuições; e) propor a convocação e 
                                                           
48 O Conasp também conta com outros assentos para representações subnacionais (Ministério da Justiça, 
[201-]), que são: a) Conselho de Dirigentes de Órgãos Periciais do Brasil; b) Conselho Nacional das 
Guardas Municipais (CNGM); c) Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (ConCPC); d) Conselho 
Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (CNCG); e 
e) Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia (Fnop).  
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auxiliar a coordenação das Conferências Nacionais de Segurança Pública (Conseg) e 
outros processos de participação social; f) estudar, analisar e sugerir alterações na 
legislação; e g) promover a integração entre os órgãos de segurança pública federais, 
estaduais e municipais. 

Assim, apesar de se definir como um colegiado de articulação federativa, 
vê-se que o Conasp não conta com assentos que representem efetivamente essa 
designação49, sendo, de outro modo, uma instância de governança tripartite com 
representação de trabalhadores e sociedade civil. Além disso, soa incomum verificar 
que representações de Polícia Militar e Polícia Civil, bem como órgãos periciais 
disponham de assento no Conasp em condições de igualdade com as Secretarias de 
Segurança, dado que, no plano estadual, via de regra, aquelas são subordinadas a estas. 

Finalmente, destaca-se que a Conseg, a cargo do Conasp, teve sua única 
edição em 2009, e se deu com o objetivo de formular princípios e diretrizes da Política 
Nacional de Segurança Pública, conforme Decreto não numerado, art. 1º (BRASIL, 
2008). Sete eixos temáticos nortearam a conferência, a saber: 

 
Quadro 6 - Eixos Temáticos da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública 

Eixo Descrição 
1 Gestão democrática: controle social e externo, integração e federalismo 
2 Financiamento e gestão da política pública de segurança 
3 Valorização profissional e otimização das condições de trabalho 
4 Repressão qualificada da criminalidade 
5 Prevenção social do crime e das violências e construção da cultura de paz 
6 Diretrizes para o Sistema Penitenciário 
7 Diretrizes para o Sistema de Prevenção, Atendimento Emergenciais e Acidentes 

Fonte: Ministério da Justiça (2009) 
 
A Conseg foi precedida de conferências preparatórias, podendo ser 

destacadas as municipais e estaduais, que deliberaram a respeito de propostas e também 
quanto à indicação para participação na Etapa Nacional, obedecida, neste caso, a 
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paridade de representação, 3na forma de 30% para o Poder Público, 30% para os 
trabalhadores, e 40% para a sociedade civil, tal como se verifica no Conasp 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2009). 

Assim, no que se refere à segurança pública, verifica-se, em linhas gerais, 
que o setor parece experimentar um processo de construção de um novo marco 
institucional, que, progressivamente, tem colocado a União em posição de centralidade, 
vis-à-vis os demais entes governamentais. No caso, a trajetória parece estar legando à 
União os papeis de regulamentação, fiscalização e financiamento, com a implementação 
reservadas aos governos subnacionais (LOTTA et al., 2014). 

Também merece destaque o fato de os arranjos de governança, para 
tratativas intergovernamentais ou para a interlocução com a sociedade, parecerem não 
figurar, ainda, como elementos estruturantes do processo de políticas públicas em 
segurança, ainda que o tema se revele como de alto interesse por parte da população, 
conforme pesquisas recentes de opinião (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA 
INDÚSTRIA, 2015; SENADO FEDERAL, 2014). 

A esse respeito, é possível notar esta preocupação também por parte de 
Soares (2007), mesmo que por via indireta, visto que, conforme registrado 
anteriormente, o autor indica com destaque que o processo das políticas de segurança 
carece de maior integração, seja entre os entes governamentais, seja destes com relação 
à sociedade. 

Essa configuração pode sinalizar que os governos talvez não disponham de 
meios para extrair adequadamente a participação da sociedade no âmbito das políticas 
de segurança, ou, ainda, que não contem com a percepção de que esta participação da 
sociedade seja relevante para o norteamento da atuação governamental na área. 

Independentemente das possíveis explicações, o quadro apresentado se 
revela apropriado para uma investigação quanto às capacidades estatais relacionais dos 
governos estaduais e, por seu turno, quanto às possíveis induções para o seu 
aperfeiçoamento.  

Assim, neste contexto de marco normativo em construção, em que, por 
exemplo, não existe um arranjo de governança para tratativas intergovernamentais, os 
elementos institucionais propostos e existentes no nível federal, que foram aqui 
descritos como a Política Nacional de Segurança Pública (PNSP), os Programas Justiça, 
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Cidadania e Segurança e Brasil Mais Seguro, o FNSP e a Senasp, relevam-se como 
objetos úteis de pesquisa, cuja análise de competências, objetivos e ações, normalmente 
consubstanciados em normativos, pode contribuir para um melhor conhecimento a 
respeito de um possível perfil indutor de capacidades por parte da União junto aos 
governos estaduais, subsidiando, assim, a análise proposta por este trabalho. 

Nesse sentido, tem-se identificado como oportuno que a análise do marco 
normativo federal para a indução de capacidades estatais tivesse por escopo: 

a) Os Programas Justiça, Cidadania e Segurança e Brasil Mais Seguro e as 
estruturas organizacionais e de governança que lhe circundam, como a 
Senasp, o Conasp e o FNSP, uma vez que estes instrumentos, na forma 
de suas competências, configurações e ações representam os principais 
meios executivos de atuação intergovernamental da União na área de 
segurança pública; e 

b) As propostas de Política Nacional de Segurança Pública e de Sistema 
Único de Segurança Pública, consubstanciadas no PL 3.734/2012, 
incluindo seus mecanismos institucionais de atuação e articulação 
intergovernamental. 

Relativamente ao item “b”, repisa-se que ainda que a PNSP e o Susp não 
tenham, até então, ingressado no mundo jurídico, não se impondo, assim, como 
obrigação de fazer à União, a análise destes possíveis marcos institucionais se faz útil 
pelo fato de estes representarem a vanguarda das percepções do Poder Executivo federal 
no que se refere à atuação da União em políticas de segurança50, o que perpassa 
aspectos como, por exemplo, a governança da política, suas relações 
intergovernamentais e as capacidades estatais tidas por necessárias para atuar na área de 
segurança pública. 

Este foi o escopo de pesquisa, cuja descrição e análise dos resultados são 
apresentadas na seção a seguir.  

                                                           
50 O PL 3.734/2012 é um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Federal. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISE 
Os resultados descritos nesta seção são apresentados em linha com as 

dimensões “mapeamento” e “indução” da categoria “ações” do modelo de análise 
concebido para essa pesquisa. É que, conforme reflexão realizada à Seção 3, estas são as 
dimensões cujos resultados podem retratar as eventuais ações relacionadas à indução de 
capacidades estatais relacionais, sintetizando, assim, o objetivo geral da dissertação, que 
foi o de analisar o marco normativo federal de segurança pública quanto à indução de 
capacidades estatais para políticas públicas intergovernamentais junto a governos 
estaduais. 

Dessa forma, primeiramente são apresentados os dados, bem assim a análise 
correspondente, relativamente ao que foi encontrado no marco normativo que diz 
respeito às ações de mapeamento, tanto do contexto, como dos indutores de capacidade 
relacional (os atributos de governança). Na sequência, igual procedimento é adotado 
com relação à dimensão de análise “indução”. Nesse caso, somente em relação aos 
indutores de capacidade relacional. 
 
5.1 Ações de Mapeamento 

A análise das normas e documentos integrantes do escopo de pesquisa51 
revelou que o mapeamento do contexto da jurisdição, ou seja: de suas dimensões de 
análise “perfil demográfico territorial” e “condições socioeconômicas da jurisdição”, é 
uma ação pouco abordada no marco normativo federal da política de segurança pública. 

Relativamente ao mapeamento do “perfil demográfico territorial”, foi 
encontrada apenas uma referência indicativa relacionada ao “tamanho da população”, 
constante do PL 3.734/2012, art. 14 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012), que diz 
que a aplicação dos recursos do FNSP deve adotar critérios científicos que contemplem, 
dentre outros, aspectos populacionais dos entes federados. Não foram identificados 
comandos voltados ao mapeamento da “caracterização espacial da jurisdição”, quanto 
aos seus perfis majoritários, se rural ou urbano e se integrante ou não de áreas 
metropolitanas. 

                                                           
51 Apêndice B (página 135). 
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Quanto ao mapeamento das “condições socioeconômicas da jurisdição”, foi 
verificada uma referência voltada ao mapeamento das “condições de renda, longevidade 
e educação”, encontrada, igualmente no art. 14 do PL 3.734/2012, dado que o artigo 
também estabelece aspectos socioeconômicos como critério a ser adotado na análise de 
projetos públicos que buscam o suporte financeiro do FNSP. 

No que tange ao mapeamento das “condições socioeconômicas da 
jurisdição” relacionadas ao “perfil e evolução da taxa de homicídios”, a sinalização de 
que tal ação deveria ser feita foi encontrada na descrição do Programa Brasil Mais 
Seguro (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, [201-]), em que é afirmado que os pleitos de 
adesão ao programa por parte de governos subnacionais seria analisado levando-se em 
conta, dentre outros critérios, o crescimento regional nas taxas de homicídios por cem 
mil habitantes. 

Finalmente, destaca-se que dentre o escopo documental analisado (Apêndice 
B), nada foi encontrado que fizesse referência a alguma ação de mapeamento do perfil 
dos atributos de governança (indutores de capacidade estatal relacional, conforme 
modelo de análise descrito à Seção 3) da política pública de segurança no nível da 
jurisdição dos governos estaduais. 

A partir deste descritivo de resultados, seria possível afirmar que o marco 
normativo federal das políticas de segurança atribui alguma atenção para com a 
necessidade de conhecimento do contexto socioeconômico e demográfico territorial da 
jurisdição dos governos estaduais; sendo, contudo, silente quanto a esta necessidade de 
mapeamento no que se refere ao perfil dos atributos de governança das políticas de 
segurança das jurisdições em que atuam os governos subnacionais. 

No entanto, relativamente à conclusão quanto à atribuição de alguma 
atenção para com a necessidade de mapeamento do contexto socioeconômico e 
demográfico territorial da jurisdição dos governos estaduais (parceiros incontornáveis 
no âmbito das políticas públicas de segurança), deve ser observado que os documentos e 
normas em que foram encontrados os conteúdos que dão subsídio a esta conclusão 
dispõem de pouco ou nenhum enraizamento legal, e isso tem implicações para a análise. 

É que o PL 3.734/2012, não obstante ser a expressão mais recente do 
entendimento do Poder Executivo quanto à forma de atuação do governo federal no 
âmbito da política de segurança pública, dado que foi por ele encaminhado para o 
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Congresso Nacional, é, tão somente, um projeto de lei, sem validade jurídica, até então. 
É um conjunto de propostas de regras e atribuição de obrigações aos governos que pode 
ser alterado e cujo ciclo total de apreciação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal pode se estender indefinidamente, não chegar a ser concluído ou, ainda, resultar 
em sua não aprovação. 

Já o Programa Brasil Mais Seguro nunca chegou a ser instituído nem, ao 
menos, na forma de um programa orçamentário, com lastro legal nos PPAs e LOAs52, 
sendo, de outro modo, um articulador de iniciativas já existentes em outras ações do 
governo federal (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015). Neste sentido, é oportuno 
destacar que a Lei 13.249/2016 (BRASIL, 2016), que instituiu o PPA 2016/2019, 
diferentemente da Lei 12.593/2012, que estabeleceu o PPA 2012/2015 (BRASIL, 
2012), já não faz mais qualquer referência ao Programa Brasil Mais Seguro, o que só 
corrobora a percepção de fragilidade de sua natureza, bem como de seu critério que faz 
referência à ação de mapeamento do contexto de segurança pública (perfil e evolução da 
taxa de homicídios) da jurisdição do governo estadual que viesse a ser parceiro do 
programa. 

Assim, combinado o teor do que foi encontrado com a natureza das normas 
e documentos em que estes resultados foram verificados, a análise, então, se desloca a 
ponto de levar à conclusão de que o marco normativo federal de segurança pública, de 
fato, não atenta para o mapeamento do contexto socioeconômico e demográfico 
territorial da jurisdição, havendo, de outro modo, somente uma expectativa de que algo 
nesse sentido possa se dar no futuro. 

Quanto ao mapeamento dos atributos de governança, indutores de 
capacidade estatal relacional, se nada foi encontrado, verifica-se que, nesta frente, nem 
esta expectativa é possível de se ter. 

Dessa forma, uma vez que a União não tem sobre seus ombros a obrigação 
legal-normativa de atuar para conhecer as situações locais, pertinentes para a 
compreensão da realidade da segurança pública, e que, por outro lado, à Administração 
Pública só cumpre fazer o que está descrito em lei (DI PIETRO, 2014), vislumbra-se 
como possível que, em consequência da falta de mapeamento, a atuação da União para 
                                                           
52 A pesquisa constatou que o máximo de lastro legal de que dispôs o Programa Brasil Mais Seguro foram 
as referência a ele no âmbito do Programa 2070 – Segurança Pública com Cidadania, e em seu Objetivo 
0834, constante do PPA 2012/2015 (BRASIL, 2012) e das Ações 20UD e 8124 das LOAs 
correspondentes do período. 
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as políticas públicas de segurança tem ocorrido sem o conhecimento dessas realidades 
locais, cujas ações de mapeamento tencionariam dar contorno. 

Nota-se, assim, que o perfil, então, encontrado, resta por não guardar 
aderência à perspectiva bottom-up de atuação em políticas, em que, minimamente, se 
tem a necessidade do conhecimento da realidade local como aspecto elementar para a 
atuação em políticas públicas (GARGAN, 1981, FISZBEIN, 1997; HONADLE, 2001). 

De outro modo, uma conclusão decorrente e possível seria a de que, sem 
conhecimento quanto à realidade de cada jurisdição, a atuação federal, inclusive as 
eventuais ações para a indução de capacidades estatais relacionais (aspecto tratado na 
subseção seguinte) poderia se dar a partir da formulação de produtos padronizados de 
políticas públicas, em alinhamento com a perspectiva top-down de implementação de 
políticas intergovernamentais, postura esta já identificada por autores brasileiros quanto 
à atuação do governo federal em políticas públicas de outras áreas (ARRETCHE, 2012; 
LOTTA et al., 2014), algo visto de forma distinta pela literatura bottom-up de 
implementação, que assenta que são limitadas as soluções padronizadas e engessadas 
concebidas pela topocracia central para a solução de problemas públicos locais 
(GARGAN, 1981; FISZBEIN, 1997; HONADLE, 1981, 2001; LOFRANO, 2010). 

Assim, dado o cenário encontrado, o que se concebe é que, 
independentemente de haver ou não indução de capacidades estatais relacionais por 
parte do governo federal junto aos governos estaduais, o marco normativo federal da 
área de segurança pública não concorre para que a União se volte à busca do 
conhecimento das características da jurisdição destes governos subnacionais, parceiros 
incontornáveis da União nas políticas públicas de segurança. Isso se nota tanto em 
relação ao contexto de condições socioeconômicas e demográfico-territoriais das 
jurisdições dos governos estaduais, como relativamente ao perfil dos atributos de 
governança das políticas de segurança da jurisdição, que são objeto da atuação destes 
mesmos governos. 
 
5.2 Ações de Indução 

Diferentemente da situação relatada quanto ao perfil do marco normativo 
federal de segurança pública no que se refere ao estabelecimento de ações de 
mapeamento, a pesquisa identificou um volume maior de referências direcionadoras de 
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atuação junto aos elementos indutores de capacidades estatais relacionais, por parte da 
União para com os governos estaduais. 

Primeiramente, revela-se que foram encontradas referências que não diziam 
respeito a um fator de análise em específico, mas à governança, como um todo, da 
política de segurança no âmbito da jurisdição dos governos estaduais. Foram verificadas 
referências com esse propósito no Decreto 7.413/2010 (art. 2º, inc. V), que regulamenta 
as atribuições do Conasp; no PPA 2016/2019 (Programa 2081, Objetivo 1044, Meta 
0458, Iniciativa 04W6), e na referência ao Programa Brasil Mais Seguro do PPA 
2012/2015 (Objetivo 0834, Iniciativa 03EI). 

A esse respeito, a sinalização mais explícita foi notada no Programa Brasil 
Mais Seguro (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015), que, dentre os seus eixos de atuação, 
apresentava o Eixo 1 – Gestão Integrada e Governança, com o seguinte objetivo.  

Promover a articulação entre os atores e implementar mecanismos que garantam a 
efetividade do Programa através de ações que visem fortalecer a integração, a 
gestão compartilhada, o monitoramento, a avaliação, a articulação, a colaboração e 
cooperação entre os órgãos de segurança pública dos Estados e municípios que 
fazem parte do programa, contando com a participação e envolvimento dos atores 
necessários. 
É uma referência que sinaliza uma expectativa de atuação dos governos 

subnacionais não somente na implementação do programa, mas também em outras 
fases, como monitoramento e avaliação, além de enfatizar aspectos que são inerentes a 
uma governança de políticas públicas, como integração, articulação, colaboração, que 
são perpassados, por exemplo, pelos fatores de análise “planos e objetivos” e “estrutura 
e instrumentos de coordenação”. São papeis que posicionam os governos estaduais para 
a atuação em políticas públicas de forma mais alinhada à perspectiva bottom-up, 
conforme visto na revisão de literatura (Seção 2.1.2) e no modelo de análise (Seção 3), 
pois fazem referência a ações que, inevitavelmente, induzem os governos estaduais à 
intensificação das relações com todas as partes interessadas para o trato das questões 
afetas à realidade da segurança pública. 

Não obstante, aqui também cabem as mesmas considerações já feitas em 
relação ao Programa Brasil Mais Seguro relativamente à sua fragilidade institucional 
(página 93), o que concorre para uma análise pelo comprometimento da efetividade 
deste direcionador de indução de capacidades estatais relacionais dos governos 
estaduais, por meio do desenvolvimento dos atributos de governança das políticas de 
segurança pública da jurisdição. 
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Ainda com relação a essa sinalização geral, vê-se, por outro lado, a emissão 
de indicativo contrário advindo do Decreto 7.413/2010, que em seu art. 2º, inc. V, 
afirma que a articulação e o apoio sistemático a ser dado pelo Conasp aos conselhos de 
políticas de segurança pública, de todas as esferas, visam à “formulação de diretrizes 
básicas comuns”, retratando, assim, o intento deste normativo na padronização de 
atuação dos governos na área de segurança a partir de modelos concedidos pelo ente 
central, sendo este um traço de uma perspectiva top-down de atuação em políticas 
públicas intergovernamentais, que, descasado de ações de mapeamento das realidades 
locais, como já relatado na Seção 5.1 anteriormente, leva ao quadro apontado pela 
literatura bottom-up, de propostas de intervenções padronizadas e engessadas, que se 
revelam limitadas para a solução dos problemas públicos locais (GARGAN, 1981; 
FISZBEIN, 1997; HONADLE, 1981, 2001; LOFRANO, 2010). 

Assim, dada a fragilidade do lastro legal do Programa Brasil Mais Seguro e 
a vigência do Decreto 7.413/2010, verifica-se que, em termos de direcionamento geral, 
o marco normativo federal de segurança pública conta com um indicativo de atuação 
indutora de atributos de governança, que sinaliza que esse propósito deve se dar para a 
facilitação da implementação das eventuais propostas federais para a área de segurança 
pública, em uma abordagem, no mínimo, não alinhada com uma perspectiva bottom-up 
de atuação em políticas públicas. 

Avançando na análise, relata-se, também, que, dentre o material pesquisado 
(Apêndice B), não foram encontradas referências sinalizadoras de incentivo aos 
atributos de governança “accountability” e “sustentabilidade”, integrantes do modelo de 
análise do perfil de indução do marco normativo federal de segurança pública. 

Como destacado no modelo de análise (página 73), a accountability, 
enquanto atributo de governança, compreende a existência de mecanismos e processos 
de prestação de contas “ampla, regular e de fácil interpretação”. Como dito por Fiszbein 
(1997), a accountability expõe o desempenho governamental em políticas na gestão dos 
recursos públicos (humanos, financeiros, materiais etc), dando revelo aos temas de 
efetividade, eficácia e eficiência nos debates que dizem respeito à relação Estado-
sociedade. É um atributo de governança que permite à sociedade um entendimento 
melhor quanto à forma como os agentes públicos lidam com os recursos que são postos 
sob a responsabilidade destes para a provisão dos serviços demandados pela população. 
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A accountability, a partir da transparência das informações, dos mecanismos 
de prestação de contas, e da possibilidade de responsabilização dos agentes públicos 
(também por desempenho), facilita a viabilização de um engajamento social mais 
qualificado por parte dos cidadãos, pois oferta à sociedade informações mais confiáveis 
para a formação de opinião quanto ao desempenho dos agentes, às prioridades para as 
políticas e para o uso dos recursos públicos, e à viabilidade das soluções propostas pelo 
poder público para o tratamento dos problemas endereçados pela comunidade 
(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014). Contempla, ainda, a intervenção mais 
objetiva nos casos em que a atuação dos agentes públicos é tida por insatisfatória, 
notadamente no que se refere ao desempenho operacional em políticas púbicas, visto 
que é “um elemento essencial no processo de detecção e correção de erros” 
(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014). Ou seja: pode-se dizer que dispor de 
accountability é propiciar à sociedade estar mais presente nos processos de políticas, 
notadamente, na formulação, no planejamento, no monitoramento e na avaliação. 

Com isso, vê-se que nesta configuração, a sociedade encontra-se mais 
empoderada para lidar com os governos, o que, por seu turno, permite a conclusão de 
que isso poderia terminar por demandar o aprimoramento da capacidade relacional 
destes, de modo a lidarem melhor e a corresponderem de forma satisfatória (conforme a 
percepção dos cidadãos) às vocalizações de toda a ordem trazidas pela sociedade. 

Assim, ante a ausência, no marco normativo federal de segurança, de 
referência ao desenvolvimento da accountability por parte dos governos estaduais, a 
conclusão possível, tendo por critério o modelo de análise concebido para essa 
dissertação, é a de que a União não induz os governos estaduais para o desenvolvimento 
de capacidades relacionais, o que, por conseguinte e sob uma perspectiva bottom-up de 
atuação em políticas públicas, opera efeitos que concorrem para comprometer a 
qualidade do processamento das fases das políticas. 

Quanto à ausência de elementos indicadores de fomento à 
“sustentabilidade”, rememora-se que esta diz respeito às regras, processos e 
mecanismos da governança da política que permitem a realização de ações contínuas e 
de longa duração, não obstante as alterações na composição das equipes de governo 
(CALMON; COSTA, 2013). Com esse sentido, vê-se que a “sustentabilidade” se revela 
como indutora de capacidade relacional pelo fato de dificultar a descontinuidade não 
justificada de ações governamentais por parte dos agentes públicos, mormente quando 
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da alteração nos titulares dos cargos eletivos, mais comuns quando de transições de 
mandatos executivos. 

Ou seja: nesses casos, em vez de os agentes poderem, tão-somente, 
interromper as ações governamentais em andamento, é posta a eles a obrigação de dar 
continuidade a estas ações, ou de apresentar justificativa (que deve se sujeitar à 
avaliação das partes interessadas, em conexão com o atributo da accountability) para 
que as ações em andamento sejam descontinuadas. 

É com esta compreensão que se vê a “sustentabilidade” das regras, 
processos e mecanismos dos arranjos de governança, voltados à realização de ações 
contínuas e de longa duração, como indutora de capacidade relacional, visto que, nestes 
termos, a “sustentabilidade” dificulta a adoção de soluções “práticas” ou, mesmo, 
“autoritárias” por parte dos novos titulares da liderança executiva dos governos, 
constrangendo-os, de outro modo, a se relacionar com as partes interessadas para dar 
tratamento menos arbitrário às ações governamentais que já encontrou em curso, 
independentemente de qual seja sua visão a respeito da continuidade ou não destas. 

Assim, a não identificação, no marco normativo federal de segurança, de 
referências ao fomento da sustentabilidade das ações de governo, via regras, processos e 
mecanismos de governança, sinaliza que a União não atenta para esse indutor de 
capacidade estatal relacional junto aos governos estaduais. 

Nesse sentido, a ausência desses elementos, bem assim a de vetores de 
accountability, também indica uma falta de aderência do marco normativo federal de 
segurança para com uma perspectiva bottom-up de atuação dos governos estaduais em 
políticas públicas, visto que, assim, um dos aspectos destacados por essa literatura, que 
é o da intensificação das relações dos governos com a comunidade local (GARGAN, 
1981; FISZBEIN, 1997) resta sem elementos de incentivo. 

Registradas as considerações quanto aos direcionadores gerais e aos fatores 
de análise em que não houve a identificação de referências, passa-se, agora, à 
apresentação e análise dos resultados afetos ao que foi encontrado no marco normativo 
federal de segurança, tido como direcionador da indução de capacidades estatais 
relacionais de governos estaduais. Isso é iniciado a partir da sistematização apresentada 
no Quadro 7 a seguir. 
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Quadro 7 - Referências à indução de capacidade relacional de governos estaduais 
Fator de Análise Norma/Documento Item de Referência 

Institucionalização 

PL 3.734/2012 Art. 10 e art. 11 
Lei 10.201/2001 Art. 5º, inc. III 
PPA 2016/2019 - 
Programa 2081 Objetivo 1044, Meta 045A 

LOA 2016 Programa 2081 Objetivo 1044, Ação 15F8 

Participação 
Social 

PL 3.734/2012 Art. 4º, inc. VII 
PPA 2016/2019 - 
Programa 2081 Objetivo 1039, Iniciativa 04WP 

LOA 2016 
Programa 2081 

Objetivo 1039 (Ação 20UD) e 
Objetivo 1044 (Ação 8124) 

Estrutura e 
instrumentos de 

coordenação 

PL 3.734/2012 Art. 5º, inc. III e V, e art. 11, 
Decreto 8.668/2016 Art. 13, inc. III 

Lei 10.201/2001 Art. 4º, § 2º, inc. II 
LOA 2016 

Programa 2081 Objetivo 1044, Ação 15F8 

Planos e 
Objetivos 

PL 3.734/2012 Art. 5º, inc. II, art. 8º, e art. 10, § 3º 
Decreto 8.668/2016 Art. 13, inc. VI 

Lei 10.201/2001 Art. 4º, § 2º, inc. I, e art. 5º, inc. I 
LOA 2016 

Programa 2081 Objetivo 1044, Ação 15F8 

Articulação 
intergovernamental 

horizontal 

PL 3.734/2012 Art. 5º, inc. II, III e V, art. 10, § 2º, 
art. 11, e art. 26, caput e § 2º 

Decreto 8.668/2016 Art. 13, inc. III, VI e 
VIII (in fine) 

Decreto 7.413/2010 Art. 2º, VIII 
LOA 2016 

Programa 2081 
Objetivo 1044 (Ação 15F8) e 
Objetivo 1039 (Ação 20 UD) 

Accountability Sem referências para a indução nos normativos pesquisados 
Sustentabilidade  Sem referências para a indução nos normativos pesquisados 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Com relação às referências encontradas e consideradas aderentes aos fatores 
do modelo de análise, verifica-se que parte significativa destas53 foi identificada no PL 
3.734/2012, que trata da instituição do Susp. Neste sentido, uma vez que o PL 
3.374/2012 ainda não integra o mundo jurídico, como já dito, vê-se por bem que a 
análise deste se dê em separado das demais normas e documentos analisados. 

Neste caso, é interessante notar que o PL 3.734/2012 foi o documento 
analisado em que as referências encontradas eram afetas a maior variedade de fatores de 
análise de indução de capacidade estatal relacional. 

A indução de capacidades estatais relacionais a partir da institucionalização 
de arranjos de governança é verificada nos artigos 10, §§ 2º e 3º, e 11 do PL 
3.734/2012. O art. 10 indica que poderão ser criados conselhos de segurança pública 
municipais, estaduais e, mesmo, regionais, tendo por objetivo o planejamento e o 
desencadeamento de ações de interesse comum. Já o art. 11 trata da possibilidade de 
instituição de gabinetes de gestão integrada, também federais, estaduais, municipais e 
regionais, cujo objetivo seria o de implementar as políticas aprovadas pelos conselhos 
citados anteriormente. 

São comandos que sinalizam para a institucionalização da governança da 
política de segurança pública, vislumbrando-se, ainda, apontar para níveis distintos, 
pois, enquanto o art. 10 parece ser um direcionador de institucionalização de arranjo de 
governança que alcança a dimensão estratégica, o art. 11, ao falar de gabinete de gestão 
integrada para a implementação de políticas, aponta para a institucionalização de arranjo 
de natureza mais operacional. 

Na seara, cabe, ainda, notar que a parte final do art. 11 ressalta que os 
conselhos de segurança, definidores das políticas públicas a serem implementadas pelos 
gabinetes de gestão integrada, se nortearão pelo plano nacional de segurança pública. 

Neste sentido, pode ser afirmado que estes comandos normativos são 
indutores do desenvolvimento de capacidade estatal relacional, também, dos governos 
estaduais, pelo fato de concorrerem para a efetivação de arranjos de governança, sobre 
os quais são assentadas as normas que definem os espaços e processos decisórios, bem 
como as competências relacionadas ao funcionamento dos próprios arranjos 
(CALMON; COSTA, 2013; TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014). Ato 
contínuo, institucionalizadas estas instâncias de governança, o que se concebe é que este 
                                                           
53 Das trinta e cinco referências encontradas no marco normativo analisado, quinze estavam no PL 
3.734/2012. 
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marco pode induzir a intensificação da interlocução dos governos com as partes 
interessadas na temática da segurança pública, o que, enfim, tem o condão de levar os 
governos a terem que buscar o aprimoramento de suas capacidades relacionais. 

Quanto à perspectiva de políticas públicas verificada nestas referências à 
institucionalização, vê-se que, se por um lado a sinalização para o estabelecimento de 
conselhos e de gabinetes de gestão integrados, com focos tanto estratégicos quanto 
operacionais, parece se alinhar a perspectiva bottom-up, que concebe que a atuação dos 
governos locais deve se dar em todo o processo de políticas públicas (GARGAN, 1981; 
HONADLE; 1981); por outro, a sujeição destes conselhos ao que estiver estabelecido 
pelo plano nacional de segurança pública aparenta ser uma conformação à abordagem 
top-down, em que, em se tratando de políticas públicas intergovernamentais, os papeis 
de coordenação, articulação, normatização, bem como os bons desenhos dos programas, 
a redefinição de atribuições, responsabilidades e competências devem ser atribuição do 
ente federal (LOTTA et al., 2014). 

Uma análise possível ante a esta vetorização em direções distintas seria a de 
que a sujeição normativa dos conselhos sub-regionais, o que inclui os estaduais e 
regionais, ao plano nacional de segurança pública, poderia direcionar o 
desenvolvimento destes governos para o papel de bons implementadores, sem maior 
atenção para com o efeito do desenvolvimento de capacidades estatais para atuação em 
todo o ciclo de políticas públicas. No entanto, sob a perspectiva bottom-up, isso não 
seria profícuo, visto que, assim, estariam implementando soluções que não teriam como 
endereçar adequadamente os problemas locais, dado que formulados pela topocracia 
central, não conhecedora dos contornos da realidade e das dificuldades locais. 
(GARGAN, 1981; HONADLE; 1981, 2001; FISZBEIN, 1997; LOFRANO, 2010). 

No contexto, coloca-se que, ainda que a implementação de políticas também 
não possa prescindir do exercício de capacidades relacionais por parte dos governos 
junto às partes interessadas, o que se considera é que uma atuação dos entes 
governamentais, no caso, os governos estaduais, em todo o ciclo de políticas, 
contemplando a formulação, o planejamento e avaliação, bem como todas as tratativas 
processuais e decisórias a elas inerentes, demandaria essa mesma capacidade em níveis 
bem mais elevados. 

Quanto à participação social, enquanto indutora de capacidade relacional, o 
destaque vai para o fato de a “participação comunitária” figurar com um dos princípios 
a pautar a atuação dos órgãos de segurança pública (PL 3.734/2012, art. 4º, inc. VII). 
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Neste ponto, nota-se a estreita aderência do princípio da participação comunitária para 
com os fundamentos da perspectiva bottom-up de atuação em políticas públicas, uma 
vez que, sob esta abordagem, o envolvimento da sociedade nos negócios da localidade 
objetos da atuação dos governos é um aspecto tido por incontornável para que as 
compreensões coletivas a respeito da natureza e importância dos problemas públicos, e 
também quanto às formas de tratamento destes mesmas situações, sejam endereçadas a 
partir de um entendimento comunitário mais amplo, e com o maior respaldo de 
legitimidade social possível. (GARGAN, 1981; FISZBEIN, 1997). 

Ainda nessa mesma linha, é interessante atentar para o fato de a participação 
comunitária preservar o modelo tradicional de fazer política, em que as necessidades 
básicas é que levam os grupos a fazer demandas pela ação dos governos, sendo o oposto 
das soluções dos topocratas (GARGAN, 1981). 

No que se refere ao fomento da capacidade estatal relacional, via 
desenvolvimento das “estruturas e instrumentos de coordenação” da governança da 
política de segurança na esfera de atuação dos governos estaduais, foi notado que o PL 
3.734/12 estatui a integração (art. 5º, inc. III) e a coordenação por cooperação e 
colaboração (art. 5º, inc. V) também como princípios de atuação dos órgãos de 
segurança pública. Vale notar que estes incisos concorrem, de igual modo, para a 
articulação intergovernamental horizontal (CALMON; COSTA, 2013),  que é reforçada, 
ainda, pelo inciso II (planejamento integrado e sistêmico). Percebe-se, nestes 
dispositivos, a indução da capacidade relacional para uma atuação mais ampla dos 
governos estaduais em políticas públicas, pelo fato de eles se referirem ao planejamento 
e à coordenação da segurança com o uso de adjetivos que remetem à atuação integrada 
dos agentes, o que requer o aprofundamento das relações entres mesmos atores. 

De igual modo, as diretivas dos art. 10, § 2º e art. 11, já indicadas como 
incentivadoras da institucionalização dos arranjos de governança, como tratado na 
análise da página 100, também podem ser tidas como favorecedoras da articulação 
intergovernamental horizontal, justamente, por ser referirem à possibilidade de 
instituição de conselhos regionais de segurança pública. 

São diretivas que parecem nutrir a expectativa de que os governos 
subnacionais, o que inclui os estaduais, atuem para além da presença na fase de 
implementação de políticas, quebrando, um pouco, o mainstream verificado nas 
politicas públicas brasileiras (ABRUCIO; FRANZESE, 2007; ARRETCHE, 2012; 
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LOTTA et al, 2014), corroborando, de outro modo, uma perspectiva bottom-up de 
maior presença dos agentes subnacionais nas políticas. 

Outro incentivo à articulação intergovernamental horizontal que ainda pode 
ser notado, é o que consta do art. 26, § 2º do PL 3.734/2012, que estabelece que os 
órgãos que integram o Susp poderão pleitear recursos do FNSP para o estabelecimento 
de parcerias com Estados54, no fomento e instituição de consórcios públicos na 
implementação da segurança cidadã. A esse respeito, Gargan (1981), Honadle (2001) e 
Fiszbein (1997) destacam que o estreitamento dos laços horizontais entre governos 
coirmãos é um dos caminhos que traz desenvolvimento para as suas capacidades 
estatais, não somente relacionais. 

No que tange ao fator de análise “planos e objetivos”, além do já citado art. 
5º, inc. II, que principia o “planejamento estratégico e sistêmico” como baliza para os 
entes integrantes do Susp, o PL 3.734/2012 também traz a imposição de que estes 
órgãos deverão fixar metas anuais de excelência (art. 8º), bem como indica que os 
conselhos de segurança poderão ser instituídos para o planejamento e desencadeamento 
de ações de segurança pública (art. 10, § 3º). São proposições compreendidas como 
indutoras da capacidade estatal relacional, quando conjugadas com outras já citadas, 
particularmente as relacionadas aos fatores “estrutura e instrumentos de coordenação” e 
“articulação intergovernamental horizontal”. 

Finalmente, cabe dizer que, se por um lado estes dispositivos destacados 
sinalizam em favor do desenvolvimento da capacidade estatal relacional dos governos 
estaduais sob uma perspectiva bottom-up em políticas públicas intergovernamentais, por 
outro, é possível perceber diretiva em sentido distinto, que declara a União como titular 
do estabelecimento da política nacional de segurança pública, bem como responsável 
pela coordenação e o monitoramento das ações necessárias à sua implementação (art. 
3º), o que, por efeito, posiciona os governos subnacionais no papel de implementadores, 
repetindo a experiência de outras áreas de políticas públicas (LOTTA et al, 2014). Este 
comando é complementado pelo já mencionado art. 3º, parágrafo único, que estabelece 
à sujeição das possíveis políticas subnacionais às diretrizes nacionais. 

Aqui, o que se destaca é que estes dispositivos se revelam como os pilares 
do Susp e da Política Nacional, tendo, assim, desde os seus fundamentos, o poder de 
subordinar ou minorar os efeitos de todos os demais dispositivos do PL 3.734/2012 em 
                                                           
54 Também com Distrito Federal e Municípios 
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que foram identificados indutores de capacidade relacional para a atuação em políticas 
publicas sob uma perspectiva bottom-up, que reclama a atuação estatal em todo o 
processo de políticas públicas. 

Vale dizer: com o mandato exclusivo de formulação, coordenação e 
monitoramento da política nacional sob o encargo da União, os atributos de governança 
verificados no PL 3.734/2012 e identificados como potenciais indutores de 
desenvolvimento de capacidades relacionais nos governos estaduais para uma atuação 
completa no ciclo de políticas, podem ter sua extensão de indução projetada tão-
somente para o desenvolvimento de capacidades voltadas para ofício da implementação. 

Dessa forma, vê-se que o PL 3.734/2012 traz alguma proposta de indução 
de capacidades relacionais, que, contudo, não se revela totalmente aderente à 
perspectiva bottom-up, ainda que traços alinhados com essa abordagem tenham sido 
nele identificados. 

Quanto aos demais documentos e normativos pesquisados, tem-se que estes 
podem ser apresentados em dois grupos, quais sejam: 

 Normativos gerais: Lei 10.201/2001, instituidora do FNSP; Decreto 
7.413/2010, regulamentador do Conasp; e Decreto 8.668/2016, que 
estatui as competências da Senasp; e 

 Normativos e documentos orçamentários: Lei 12.593/2012, que 
instituiu o PPA 2012/2015; Lei 13.249/2016, que institui o PPA 
2016/2019; e Lei 13.255/2016, que estima a receita e fixa a despesa 
federal para o exercício de 2016. 

A começar pelos normativos gerais, tem-se que, no que se refere à 
institucionalização, apenas a Lei 10.201/2001 trouxe algo a respeito (art. 5º, inc. III). 
Contudo, a obrigatoriedade de instituição de conselho de segurança pública como um 
dos critérios para acessar os recursos do FNSP, é voltada para os governos municipais, 
não alcançando os Estados. Aqui, dois aspectos podem ser destacados. 

Primeiro: o estabelecimento da obrigatoriedade de instituição de conselhos 
de segurança pública somente para os municípios que querem acessar os recursos do 
FNSP, em detrimento de igual diretiva voltada para os governos estaduais, traz 
estranheza, uma vez que, consideradas as competências constitucionais na área de 
segurança pública; que alçam os governos estaduais ao posto de entes federativos 
estratégicos nas políticas públicas dessa área; considera-se que seria razoável supor que, 
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a princípio, os estados é que deveriam ser objeto de indução por parte da União para a 
institucionalização de arranjos de governança. 

Segundo: embora esse critério para acesso aos recursos do FNSP seja 
dirigido somente aos municípios, a Lei 10.201/2001 não faz referência às características 
básicas desse conselho e tampouco remete para algum outro normativo em que isso 
pudesse estar ou vir a ser estabelecida. Em termos práticos, verifica-se suficiente que o 
ente federado interessado nos recursos do FNSP apenas “formalize” o seu conselho de 
segurança pública, para, assim, se qualificar para o recebimento dos recursos. 

Assim, em sentido estrito, vê-se que a Lei 10.201/2001, tido como um 
poderoso instrumento para incentivar a cooperação intergovernamental (COSTA; 
GROSSI, 2007), nada fala em relação à institucionalização de arranjos de governança 
das políticas de segurança pública no nível estadual. 

Relativamente à participação social, revela-se que não foram identificadas 
referências direcionadoras desse indutor de capacidades relacionais dentre a Lei 
10.201/2001, e os Decretos 7.413/2010 e 8.668/2016. 

Já no que se refere às citações relacionadas ao indutor “estrutura e 
instrumentos de coordenação”, a Lei 10.201/2001, art. 4º, § 2º, inc. II, indica que o 
Conselho Gestor do FNSP priorizará o ente federado que se comprometer com alguns 
resultados, dentre os quais, o “desenvolvimento de ações integradas de segurança 
pública”. Adicionalmente, o Decreto 8.668/2016, art. 13, inc. III, determina que cabe à 
Senasp a promoção da articulação e da integração dos órgãos de segurança pública. 

Os “Planos e objetivos” são incentivados por meio dos mesmos diplomas 
legais. A Lei 10.201/2001 (art.4º, § 2º, inc. I, e art. 5º) fala em priorizar entes federados 
que disponham de diagnósticos dos problemas de segurança, além de estabelecer que o 
acesso aos recursos do FNSP depende de o ente interessado dispor de “plano de 
segurança pública”. Complementarmente, o Decreto 8.668/2016, art. 13, inc. VI, impõe 
à Senasp o estímulo à elaboração de planos e programas integrados por parte de todos 
os órgãos que integram a segurança pública. 

A respeito desses dois fatores de análise, nota-se que, além de não serem 
dirigidos especificamente para os estados, eles são direcionadores que sinalizam à 
indução de capacidades relacionais, sem, contudo, deixar claro a inclinação para o 
fomento desta capacidade para a atuação em todo o ciclo de políticas. 

Quanto à “articulação intergovernamental horizontal”, o Decreto 
7.413/2010, art. 2º, inc. VIII, afirma que cabe ao Conasp a promoção da integração 
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entre os órgãos da área de segurança de todas as esferas, enquanto os incisos III, IV (já 
citados parágrafos acima) e VIII, do art. 13 do Decreto 8.668/2016, falam em a Senasp 
empreender medidas de incentivo junto aos órgãos federais, estaduais e municipais de 
segurança, o que pode ser entendido como lastro geral para um estreitamento das 
relações entre governos estaduais nas ações de segurança pública. 

Com este perfil de dispositivos encontrados (e não encontrados) na Lei 
10.201/2001 e nos Decretos 7.413/2010 e 8.668/2016, percebe-se que este conjunto 
normativo traz alguns incentivos para o desenvolvimento de capacidades relacionais 
estatais, ainda que em caráter principiológico, generalista, bem como não diretamente 
voltados para os governos estaduais. Nessa linha, analisa-se não ser possível extrair um 
direcionamento para a indução de capacidade relacional voltada à atuação em todo o 
ciclo de políticas na perspectiva bottom-up trazida pelo modelo de análise dessa a 
dissertação. Ou seja: os dispositivos encontrados não representam um nítido norte para a 
própria União no que se refere a quais devem ser os contornos de capacidade estatal 
relacional que devem ser esperados e cultivados junto aos governos estaduais. 

Essa característica talvez possa ser explicada pelo fato de o governo federal, 
até então, não dispor de respaldo legal para ter ascendência junto aos governos 
estaduais, que, conforme a Constituição Federal (BRASIL, 1988), são os principais 
agentes estatais para a área de segurança pública, já que o PL 3.734/2012, que propõe a 
instituição do Susp ainda não foi apreciado pelo Congresso Nacional. 

No que se refere aos direcionadores dos elementos indutores de capacidade 
relacional encontrados nos normativos e documentos orçamentários, informa-se, que, 
como indicado na metodologia (Seção 1, in fine), foram extraídos os dados do Programa 
2081, Justiça, Cidadania e Segurança. 

A partir do cotejo das normas orçamentárias pesquisadas com o modelo de 
análise adotado, foram identificados elementos nestes normativos que podem ser 
considerados como indutores de capacidade estatal relacional. Isso foi notado em 
elementos distintos, em Objetivos, Metas, Iniciativas e em Ações. 

Nesse sentido, em linha com a estruturação do PPA55, coloca-se que a 
apresentação dos resultados e da análise se organiza a partir dos Objetivos do PPA. A 
exposição é iniciada pelo Objetivo 1039, indicado no Quadro 8 com sua estruturação e 
correlações: 
                                                           
55 Para informações quanto à estruturação do PPA e da LOA, vide explicação à página 84 e seguintes. 
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Quadro 8 - Programa 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança. Objetivo 1039 

Item Descrição 
Objetivo 

1039 
Promover a redução de homicídios com foco em populações 
vulneráveis e atuação integrada em áreas críticas 

Iniciativa 
04WP 

Fortalecimento da filosofia de atuação preventiva, com base 
comunitária, junto aos órgãos de segurança pública estaduais e 
municipais. 

Ação 20UD 

Prevenção à violência e à criminalidade. 
Apoio à implementação de projetos de prevenção social à violência e 
criminalidade, no âmbito do Pacto Nacional pela Redução de 
Homicídios, articulados com estados e municípios, tendo como norte 
a filosofia de segurança cidadã e visando fortalecer a atuação 
multidisciplinar e intersetorial entre as instituições de segurança 
pública, redes de políticas públicas sociais, sociedade civil 
organizada e comunidades dos territórios com elevados índices de 
criminalidade violenta e maior vulnerabilidade a dinâmicas criminais. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do PPA 2016-2019 e da LOA 2016 (grifo nosso) 
 

Como se vê acima, a compreensão de pertinência das referências para com 
os vetores de indução de capacidade relacional não se extrai do teor do Objetivo 1039, 
mas de seus elementos interiores. Veem-se referências que podem ser associadas à 
indução de capacidade relacional, via fomento à participação social, uma vez que a 
Iniciativa 04WP se anuncia como o “Fortalecimento da filosofia de atuação preventiva, 
com base comunitária”. Aqui, a expressão “base comunitária” não se limita a dimensão 
de atuação operacional das políticas, mas comporta o entendimento, justamente, de 
integração maior dos órgãos de segurança pública diretamente com a comunidade, 
conforme se vê do alinhamento da Iniciativa com os programas anteriormente 
apresentados pelo Poder Executivo federal56 e com o PL 3.734/2012. 

O vetor se concretiza na Ação 20UD, “Prevenção à violência e à 
criminalidade”, cujo texto descritivo compreende o fortalecimento da atuação 
                                                           
56 Projeto Nacional de Segurança Pública para o Brasil (2003) e Pronasci (2007); 
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multidisciplinar e intersetorial entre as instituições de segurança pública e outros atores, 
dentre os quais, a sociedade civil organizada e as comunidades. Por sinal, do teor da 
Ação 20UD também pode ser extraída a percepção de fomento à “articulação 
intergovernamental horizontal”, dado que a Ação fala em implementação de projetos de 
prevenção social à violência e criminalidade em articulação com estados e municípios 
(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2015). 

No entanto, quando a análise busca verificar a que perfil de capacidade 
relacional este indutores poderiam estar relacionados, se top-down, com um foco na 
capacidade relacional para a implementação de políticas públicas intergovernamentais 
por parte dos governos subnacionais, ou bottom-up, para que, o ente regional 
desenvolva suas capacidades relacionais para uma atuação integrada em políticas, 
aventa-se que o direcionamento parece restar mais claro no sentido do desenvolvimento 
de capacidades sob a perspectiva top-down. 

É que, em essência, a Ação 20UD representa a organização orçamentária do 
governo federal para que estados e municípios implementem projetos no âmbito do 
Pacto Nacional pela Redução de Homicídios, que foi proposto pelo Executivo federal 
somente em outubro de 2015 (BRASIL, 2015)57, sem referências ao fomento da 
capacidade relacional dos governos estaduais para uma melhor atuação nas demais 
etapas do ciclo de políticas públicas. 

É um formato de proposta que se assemelha ao que ocorre em outras 
políticas públicas nacionais, em que a União atua como formuladora, planejadora, 
monitora e avaliadora das políticas, com estados e municípios como implementadores, 
desde que considerados elegíveis, em conformidade com os critérios estabelecidos pela 
União para a adesão às políticas (ARRETCHE, 2012; LOTTA et al, 2014). 

Assim, relativamente ao Objetivo 1039 e seus desdobramentos internos: a 
Iniciativa 04WP e, particularmente a Ação 20UD, analisa-se, enfim pela, existência de 
diretivas voltadas à indução de capacidade estatal relacional, que, contudo, não se 
amoldam a interlocução mais adensada dos governos com as partes interessadas em 
todas as fases do ciclo das políticas de segurança, que seria a perspectiva da abordagem 
bottom-up de políticas públicas. De outro modo, a partir dos termos dos elementos 
                                                           
57 Não foram identificadas as bases legais ou normativas do Pacto Nacional pela Redução de Homicídios 
e, por isso, não foi objeto de análise. Dessa forma, o Pacto parece se assemelhar ao Programa Brasil Mais 
Seguro, já tratado nesta dissertação, uma iniciativa que se desenvolve somente no mundo da gestão 
federal, sem lastro legal advindo de sua apreciação por parte do Congresso Nacional. 
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orçamentários, nota-se que a expectativa federal, nesta relação intergovernamental, é a 
de que os governos subnacionais venham a aderir e a implementar a proposta do 
Executivo federal para a redução da quantidade de homicídios no Brasil. 

Ainda em análise dos normativos orçamentários, relata-se que também 
foram encontradas referências à indução de capacidade relacional no Objetivo 1044, e 
em alguns de seus elementos internos, conforme revelado no Quadro 9: 

 
Quadro 9 - Programa 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança. Objetivo 1044 

Item Descrição 
Objetivo 

1044 
Aperfeiçoar a coordenação estratégica e a atuação integrada das 
forças de segurança pública e instituições parceiras 

Meta 045A Implantar Centros Integrados de Comando e Controle em todas as 
capitais. 

Ação 15F8 

Implantar Centros Integrados de Comando e Controle em todas as 
capitais com o objetivo de instituir um modelo nacional de integração 
entre as instituições responsáveis pela segurança pública em todo o país. 
Abrangerá a integração de planejamentos, informações, tecnologias e 
operações de modo a potencializar a ação estatal na prevenção e na 
repressão qualificadas da criminalidade, da violência e dos incidentes por 
meio da aquisição/contratação direta e transferência voluntária de 
recursos aos estados e ao DF. 

Ação 8124 

Manutenção do Sistema Integrado de Prevenção da Violência e 
Criminalidade. 
Articulação e apoio a projetos multissetoriais e interdisciplinares de 
prevenção à violência e criminalidade, especialmente voltados a grupos 
em situação de vulnerabilidade. 
Fortalecer a filosofia de atuação preventiva, com base comunitária, 
junto aos órgãos de segurança pública estaduais e municipais. Apoio à 
implantação de Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública. 
Apoio ao desenvolvimento de projetos de gestão participativa de 
segurança pública em âmbito local. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do PPA 2016/2019 e da LOA 2016 (grifo nosso) 
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A relação com o tema da capacidade estatal já se nota do texto do próprio 

Objetivo 1044, que enfatiza a coordenação estratégica e a atuação integrada das forças 
de segurança, em um indicativo de atenção para com a capacidade dos entes públicos 
em face dos desafios da área de segurança. A Meta 045A e seu desdobramento analítico 
instrumental, por meio da Ação 15F8 podem ser entendidos como direcionadores dos 
fatores de análise “institucionalização” e “estrutura e instrumentos de coordenação”, 
dado que a Ação fala de implantação de centros integrados de comando e controle. 
Também pode ser percebido o indicativo de fomento dos fatores de análise “planos e 
objetivos” e “articulação intergovernamental horizontal", visto que a Ação 15F8 
direciona para a instituição de um modelo nacional de integração das forças de 
segurança de todo o país, contemplando também o planejamento. 

Nada obstante, verifica-se que a Ação 15F8 apresenta contornos 
semelhantes ao notado na Ação 20UD, comentada anteriormente, denotando traços de 
uma expectativa de que o eventual desenvolvimento de capacidades relacionais por 
parte dos governos estaduais seja voltado a fazer com que estes governos disponham de 
boas capacidades relacionais para a implementação da proposta federal. 

Em certo sentido, chega a ser repetitivo realçar como o traço concentrador 
top-down se faz revelar na forma de atuação de governo federal junto aos governos 
subnacionais, no particular da área de segurança pública, aos governos estaduais, com o 
alijamento destes das demais etapas existentes ciclo de políticas públicas. 

Analisa-se que neste caso, tal postura também não se amolda a perspectiva 
de desenvolvimento de capacidades dos governos locais (também estaduais) que possa 
levar a materialização da autonomia destes entes, na forma de pensarem as próprias 
soluções para os seus próprios problemas, que foram por eles, assim, identificados, 
modelando, dessa forma, seus destinos (HONADLE, 1981). 

De igual forma, tem-se que sob uma perspectiva bottom-up de atuação em 
políticas públicas, a adoção de soluções nacionais, concebidas, normalmente, por 
topocratas, não tem como abarcar toda a complexidade e singularidade da dinâmica da 
realidade local, e, por conseguinte, tratar adequadamente dos problemas dessa realidade 
(GARGAN, 1981), chegando, até mesmo, em alguns casos, a servir como entrave para 
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o fortalecimento das capacidades das administrações locais (GARGAN, 1981; 
FISZBEIN, 1997). 

Finalmente, quanto à Ação 8124, a análise que se faz é a de que seu 
conteúdo representa um trabalho junto ao indutor “participação social”, na medida em 
que declara se prestar ao fortalecimento da “filosofia de atuação preventiva com base 
comunitária”. Verifica-se, ainda, que a diretiva encontrada segue na linha do verificado 
nas Ações 20UD e 15F8, como instrumentalização da implementação de proposta 
federal para a área, dado que, em última análise, vê-se que a Ação 8124 visa ao apoio à 
implantação dos gabinetes de gestão integrada de segurança pública nos níveis 
subnacionais, sendo, assim, mais um exemplo de abordagem top-down no perfil de 
abordagem de políticas públicas intergovernamentais. 

Dessa forma, passadas em análise as referências normativas encontradas na 
coleta dos dados dessa pesquisa relacionadas às ações de indução de capacidade estatal 
relacional junto a governos estaduais, tem-se, em síntese, que o marco normativo 
federal de segurança faz poucas referências à indução, em si, de capacidades estatais 
relacionais dos governos estaduais para uma atuação completa no processo de políticas 
públicas de segurança, com o detalhe de que boa parte das escassas referências foi 
identificada no PL 3.734/2012, norma que ainda não integra o mundo legal-normativo. 

Em complemento, tem-se que, tanto no PL 3.734/2012, como nos demais 
normativos gerais e orçamentários analisados, percebe-se que as referências caminham 
na trilha já percorrida por políticas de outras áreas, em uma perspectiva top-down de 
atuação em políticas públicas intergovernamentais, em que se tem a União como 
formuladora, coordenadora e controladora das políticas públicas intergovernamentais, 
com estados e municípios enquanto elementos de adesão e instâncias de execução 
(ARRETCHE, 2012; LOTTA et al, 2014).  
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6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A pesquisa foi desenvolvida a partir da constatação quanto à importância 

das capacidades estatais de governos estaduais frente aos objetivos das politicas 
públicas intergovernamentais de segurança, tendo por corolários as realidades de 
capacidades estatais limitadas e díspares de estados e municípios; o crescimento da 
presença da União nestes concertos intergovernamentais; a compreensão quanto ao 
papel indutor de capacidades estatais por parte da União junto aos governos 
subnacionais; e os efeitos das perspectivas existentes sobre implementação de políticas 
públicas para estas eventuais ações de indução. 

Com este contexto, o objetivo geral da pesquisa foi o de analisar o marco 
normativo federal de segurança pública, a fim de verificar de que forma este conjunto 
lidava com a problemática realçada, de indução de capacidades estatais de governos 
estaduais. 

A partir da revisão da literatura foi verificado que a natureza política dos 
entes subnacionais, bem como a proximidade destes para com os cidadãos favoreceria 
uma compreensão, a priori, pela atuação dos governos locais, no caso específico, os 
estaduais, em todo o ciclo de políticas públicas, o que, em uma abordagem 
intergovernamental nas políticas públicas, se aproximaria da perspectiva bottom-up de 
implementação de políticas públicas. 

Em sequência, foi realçado que para este ofício de atuação completa em 
políticas públicas, uma das capacidades a ser demandada dos governos estaduais seria a 
capacidade relacional e que esta capacidade poderia ser induzida a partir do fomento ao 
desenvolvimento da governança local da política pública, dado que imporia aos 
governos uma necessidade muito maior de se relacionar e de se articular com a 
sociedade da jurisdição, bem como de lhe prestar contas de seus atos, nas dimensões de 
conformidade e de desempenho, junto às partes interessadas. 

Com isso, tendo por base a literatura revisada, foi elaborado um modelo de 
análise de atuação indutora de capacidades estatal, sintetizado na Figura 7 (página 79), 
voltada ao manejo capaz por parte do Estado de suas relações com todas as partes 
interessadas nos problemas de segurança pública afetos a jurisdição dos governos 
estaduais. 

O modelo de análise de indução de capacidades estatais relacionais 
representa, assim, uma das contribuições dessa pesquisa para os estudos da área. 



114 

Ao apresentar os atributos de governança como fatores para os quais podem 
ser dirigidos os esforços de indução para o desenvolvimento de capacidades relacionais, 
o modelo de análise realçou a importância da governança das políticas públicas como 
elemento a suportar e a instrumentalizar a interação do governo com as partes 
interessadas e afetadas, de modo a subsidiar as tratativas dessas partes que se referem 
aos problemas, tidos como públicos, por esses atores de política, o que pode levar, ao 
fim, ao processamento de uma política pública mais realista, efetiva e sustentável. 

A fim de cotejar o conteúdo do marco normativo federal de segurança 
pública com o modelo de análise concebido, a pesquisa, de natureza qualitativa, se 
desenvolveu na forma de análise documental, a partir do encadeamento de etapas, quais 
foram: a identificação das normas e documentos, cujo conteúdo se revelava como 
integrante do marco normativo federal afeto ao tema; a verificação de cada uma destas 
normas e documentos, para que fossem distinguidas as eventuais referências aos 
atributos de governança, considerados como indutores de capacidade relacional; e a 
análise das referências catalogadas, tendo por critério os fatores do modelo concebido, 
em uma perspectiva bottom-up de políticas públicas. 

Os resultados e a análise, a outra contribuição dessa pesquisa, revelaram que 
o marco normativo federal de segurança pública; pouco estruturado e com a presença, 
até, de iniciativas que existem somente no mundo da gestão executiva da União, como o 
Programa Brasil Mais Seguro e o Pacto Nacional de Redução de Homicídios; dispensa 
pouca importância para aspectos relacionados ao adensamento da governança da 
política pública, e, por seu turno, às capacidades relacionais dos governos estaduais para 
a atuação integral destes no ciclo das políticas de segurança pública. 

Objetivamente, foi constatado que o marco normativo federal declina pouca 
atenção à busca de conhecimento quanto às realidades socioeconômica e demográfico-
territorial das jurisdições de seus parceiros intergovernamentais, particularmente, os 
estados, com iniciativas neste sentido encontradas somente no PL 3.734/2012 e no 
Programa Brasil Mais Seguro, normativos inexistente e frágil, respectivamente, de 
modo que inclina à conclusão de que não operam efeitos na atuação do governo federal 
neste sentido: de buscar se nutrir das realidades estaduais para subsidiar sua atuação nas 
políticas de segurança. 

Ainda com relação às ações de mapeamento, constatou-se um cenário de 
ausência de referências normativas indicativas de que a União deveria buscar se inteirar 
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da realidade do perfil dos atributos de governança da política de segurança da jurisdição 
de interesse dos governos estaduais. 

Ausentes estes indicativos normativos, e considerado o princípio da 
legalidade, de que a Administração só pode/deve fazer o que descrito em lei (DI 
PIETRO, 2014), uma conclusão possível é a de que a atuação da União nas políticas de 
segurança pública, suas ações de formulação, planejamento, controle e avaliação, por 
exemplo, se dão sem o conhecimento das realidades locais, como, já constatado pela 
literatura (LOFRANO, 2010), numa conduta não aderente à abordagem bottom-up de 
atuação em políticas públicas, que, de outro modo, prescrevem esse conhecimento da 
realidade local do contexto da jurisdição como tarefa sine qua non para uma atuação 
adequada em políticas públicas (GARGAN, 1981; HONADLE, 1981, 2001). 

Relativamente às ações de indução de capacidade relacional em si, via 
fomento dos atributos de governança, foi verificada a existência de referências voltadas 
à governança como um todo, particularmente no já citado frágil Programa Brasil Mais 
Seguro, visto que um de seus eixos tinha como objetivo a gestão integrada e a 
governança do Programa, com um chamamento dos órgãos estaduais e municipais de 
segurança pública à atuação integrada em todo o processo de políticas públicas 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015). Neste sentido, pode-se dizer que esta foi uma das 
referências encontradas no marco normativo tidas como aderente à perspectiva do 
desenvolvimento de capacidades relacionais sob a perspectiva bottom-up. 

Também nesta vertente de diretivas gerais, foi constatado que sinais em 
sentido oposto também emanam do mesmo marco normativo, dado que, por outro lado, 
o Decreto 7.413/2010, que trata das competências do Conasp, afirma que cabe a este a 
articulação e o apoio sistemático aos conselhos de políticas de segurança de todas as 
esferas, com vistas à “formulação de diretrizes básicas comuns”, demonstrando o 
intento de padronização a partir de concepções centrais, característico de uma 
abordagem top-down em politicas públicas intergovernamentais. A constatação, quando 
interpretada no conjunto dos achados da pesquisa, ratifica uma perspectiva de o ente 
central, de fato, ter o domínio do processo das políticas públicas, contando, com a 
colaboração dos governos estaduais, a partir da adesão destes aos padrões nacionais em 
estabelecimento no plano federal. 

Outro achado diz respeito ao fato de que nada foi identificado no marco 
normativo federal de segurança que se referisse ao incentivo aos atributos de 
governança “accountability” e “sustentabilidade”, atestando que a atuação federal na 
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área de segurança pública não induz os governos estaduais ao desenvolvimento de 
capacidades relacionais, por meio destes dois atributos de governança, reforçando, 
assim, a caracterização da conduta da União como pouco aderente à perspectiva bottom-
up de atuação em políticas públicas intergovernamentais. 

Quanto ao encontrado relativamente aos fatores de indução: 
“institucionalização”, “participação social”, “estrutura e instrumentos de coordenação”, 
“planos e objetivos”, e “articulação intergovernamental horizontal”, em linhas gerais, 
pode ser dito que, sem levar em consideração os termos do PL 3.734/2012, o marco 
normativo federal, ainda que pouco estruturado e contando, particularmente, com a Lei 
10.201/2001 e os Decretos 7413/2010 e 8.668/2016, conta com referências que fazem 
remissão aos fatores citados acima. Contudo, em face, até, do caráter generalista destas 
referências, vê-se que estas, por si só, não têm como ser tomadas como indutoras das 
capacidades relacionais para a atuação em políticas públicas intergovernamentais sob a 
perspectiva bottom-up ou top-down. 

Essa falta de clareza quanto à perspectiva norteadora da indução de 
capacidade relacional dos governos estaduais não foi verificada dentre as normas 
orçamentárias que trazem as informações do Programa 2081 (Justiça, Cidadania e 
Segurança), visto que, tanto no PPA 2016/2019 (Lei 13.249/2016), quanto na LOA 
2016 (13.255/2016), foram encontradas referências que remetem à indução dos mesmos 
fatores de análise citados. 

De forma distinta da observada nos normativos gerais, as referências do 
PPA 2016/2019 e da LOA 2016, por meio de seus Objetivos, Metas, Iniciativas e 
Ações, revelam, com nitidez, sua abordagem dos fatores de indução de capacidades 
relacionais dos governos sob uma perspectiva top-down. 

É que os normativos orçamentários trazem, essencialmente, um conjunto de 
ofertas federais, as Ações 20UD, 15F8 e 8124, como pacotes prontos para o 
enfrentamento da problemática da segurança sob a ótica do Executivo federal, antes aos 
quais, vê-se que cabe aos governos estaduais somente a adesão ou a recusa a tal, não 
contemplando o reforço de atributos de governança do nível local que representam a 
indução de capacidades relacionais de governos estaduais para a atuação integral no 
processo de políticas públicas. 

Assim, vê-se que quando analisado todo o conjunto normativo vigente, a 
abordagem federal se assemelha ao já indicado pela literatura que estuda a coordenação 
federativa e a articulação intergovernamental nas políticas públicas brasileiras, de que 
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tem sido crescente a presença do governo federal como elemento cerebral das políticas, 
com estados e municípios como membros executores (ARRETCHE, 2012; LOTTA et 
al, 2014). Um perfil que guarda pouca aderência para com a perspectiva bottom-up no 
campo das políticas públicas intergovernamentais, que, de outro modo, reputa o 
protagonismo dos entes governamentais que estão mais próximos dos cidadãos como 
mais adequado e, mesmo, legítimo, do ponto de vista das relações políticas, em um 
processo em que o desenvolvimento das capacidades estatais destes governos se dá, 
também, como resultante do desenvolvimento da capacidade local da própria jurisdição 
(GARGAN, 1981; FISZBEIN, 1997). 

A introdução do PL 3.734/2012 no conjunto normativo em análise move um 
pouco a conclusão deste trabalho quanto ao perfil de indução de capacidade relacional, 
visto que, conforme destacado na descrição e análise dos resultados (páginas 100 a 
104), o Projeto de Lei dispõe de várias referências que, analisadas individualmente, 
parecem contrabalançar o perfil top-down até, então, encontrado no marco vigente, com 
uma perspectiva bottom-up de atuação dos governos estaduais, na verdade os 
subnacionais, em outras etapas das políticas públicas além da fase de implementação. 
Contudo, no mesmo PL 3.734/2012 também foi possível identificar referências que, por 
outro lado, alçam a União à posição de protagonista no concerto das políticas públicas 
intergovernamentais de segurança, o que, de igual modo, não encontra paralelo no 
marco vigente. 

Desse jeito, o que pode ser afirmado é que, em verdade, o PL 3.734/2012 
traz sinalizações para a política de segurança pública que refletem o amparo em 
concepções teóricas distintas no que se refere à implementação de políticas e, por 
conseguinte, às capacidades estatais relacionais adequadas para o feito. 

Acrescida essa análise à já colocada quanto aos normativos gerais e 
orçamentários antes destacados, pode-se, enfim, ser dito, que, ainda que com claros 
estruturantes, o marco normativo federal de segurança pública caminha para ter um 
quadro de protagonismo, tal como já se verifica em outras políticas públicas brasileiras 
(ARRETCHE, 2012; LOTTA et al, 2014). Esse perfil se distancia da perspectiva 
bottom-up de atuação em políticas públicas intergovernamentais e representa, não pouca 
vezes, até um sufocamento dos governos locais e um obstáculo ao desenvolvimento de 
capacidades (GARGAN, 1981; HONADLE, 1981; FISZBEIN, 1997). 

O debate quanto à perspectiva mais adequada a ser adotada pelos governos 
brasileiros é algo que escapa ao objetivo da presente pesquisa, tanto no que se refere ao 
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escopo, como no que tange aos fundamentos envolvidos nesta discussão. Aqui vale 
lembrar o dito por Cingolani (2013), que pode ser tema de muitas pesquisas: de que 
muito do que vier a se compreender como capacidade estatal dependerá do tipo de 
função de Estado pela qual os pesquisadores se interessam, e que isto é função de 
aspectos distintos, como o contexto, a ideologia e os campos disciplinares. 

De uma forma ou de outra, independentemente da perspectiva adotada, cabe 
realçar o apontamento do Peres e Bueno (2013), de que a capacidade de governança de 
estados e municípios era algo que precisaria ser aperfeiçoado nas administrações 
subnacionais, para que fosse possível se chegar a resultados melhores nas políticas de 
segurança pública. 

Nada obstante, não deve se deve olvidar que a presente pesquisa também 
teve suas limitações, notadamente no que se refere a não realização de entrevistas com 
gestores e atores que atuam na área de segurança pública, nos plano federal e estaduais. 

A escuta destas partes interessadas poderia facilitar a compreensão quanto 
ao perfil de indução de capacidade relacional encontrado no marco normativo 
pesquisado, notadamente a partir da obtenção de informações relacionadas ao histórico 
e à dinâmica das relações políticas dos entes federados nesta área de segurança pública, 
nem sempre capturadas pelos registros documentais.  

Nesse sentido, ao tempo em que limitações são apresentadas, também é 
possível se destacar uma oportunidade de pesquisa, nesse caso, com foco nos atores 
enquanto fontes de informação.  

Espera-se, assim, que a presente pesquisa, com seus resultados possa 
representar mais um tijolo neste construto científico a respeito das capacidades estatais, 
não se olvidando que neste campo pode ser destacado que há um vasto espaço para o 
desenvolvimento de pesquisas sobre esta temática no Brasil, nação que conta com 
características singulares, como o regime federativo e as diferenças sociorregionais, 
podendo ser citado como possibilidades, além da destacada acima: a realização de 
trabalhos empíricos com a busca da caracterização e da extensão no uso dessas 
capacidades em governos subnacionais e, mesmo, no governo federal, nos processos de 
políticas públicas da área de segurança ou de outras temáticas, vis-à-vis algumas 
variáveis afetas, tais como os níveis de desenvolvimento da jurisdição; ou, ainda, a 
análise comparativa de capacidades estatais para políticas públicas em áreas temáticas 
semelhantes, mas aplicadas em contextos de relações Estado-sociedade internacionais e 
intranacionais, distinto no tempo ou no espaço.  
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APÊNDICE A – Questões Orientadoras 
 
Mapeamento do Contexto 
1. Perfil demográfico territorial 

1.1. Indica que o tamanho da população da unidade federada (UF) parceira na 
política pública seja identificado? 

1.2. Indica que seja conhecido o perfil da população quanto às participações urbana 
e rural? 

1.3. Indica que a população seja caracterizada de alguma forma? 
2. Condições socioeconômicas 

2.1. Indica a busca de informação quanto à renda média, à longevidade e à formação 
educacional da população da UF? 

2.2. Indica que se conheça o perfil e a evolução da taxa média de homicídios por 
habitantes da UF? 

2.3. Indica que as condições socioeconômicas da população da UF devem ser 
conhecidas de alguma forma? 

 
Mapeamento e Indução de Capacidades 
3. Atributos de Governança de Políticas Públicas 

3.1. Indica que se verifique a existência do arranjo de governança do nível do ente 
governamental? 

3.2. Indica que sejam conhecidos os critérios e o perfil de participação social no 
contexto do arranjo? 

3.3. Indica que seja verificada a existência e o funcionamento dos mecanismos do 
arranjo voltados a tratativas de estratégias e ações afetas à política pública? 

3.4. Indica que se identifiquem as prerrogativas e o funcionamento do arranjo 
relativo à produção, deliberação, monitoramento e avaliação de planos e 
objetivos da política pública? 
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3.5. Indica que se verifique a existência e o funcionamento de processos e 
mecanismos de prestação de contas mútua do arranjo, notadamente quanto a 
amplitude, regularidade e facilidade para interpretação? 

3.6. Indica que se verifique a existência de mecanismos de responsabilização no 
âmbito do processo de prestação de contas? 

3.7. Indica que se averigue a existência de mecanismos que permitem a 
continuidade de ações permanentes ou de longo prazo, mesmo ante a eventuais 
alterações no governo ou no arranjo? 

3.8. Prescreve que se afira a existência de arranjos e mecanismos de relações 
intergovernamentais horizontais, no ambiente do ente governamental parceiro, 
para a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas? 

3.9. Prescreve que se afira se o ente governamental parceiro integra e participa, de 
forma proativa, destes eventuais arranjos de articulação intergovernamental 
horizontal? 

3.10. Indica que se verifiquem outras características do ente federado parceiro em 
políticas públicas intergovernamentais que possam ser associadas ao perfil de 
capacidade dos arranjos de governança de sua jurisdição? 

3.11. Prevê a indução para que o ente governamental institua uma instância de 
governança no nível de sua jurisdição? 

3.12. Prevê a indução para que o ente governamental fomente a ampla participação 
social no âmbito dos arranjos de governança da política pública? 

3.13. Prevê a indução para que o ente governamental, em conjunto com os membros 
do arranjo, defina e faça uso de mecanismos relacionados à estratégia e às 
ações afetas às políticas públicas? 

3.14. Prevê a indução por parte do ente governamental para o empoderamento do 
arranjo relativamente à produção, deliberação, monitoramento e avaliação de 
planos e objetivos da política pública, bem como o incentivo do uso dessas 
prerrogativas? 

3.15. Prevê a indução do ente governamental para que, em conjunto com os 
membros do arranjo, estabeleça e faça uso de processos e mecanismos de 
prestação de contas mútua, amplos, regulares e de fácil interpretação? 
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3.16. Prevê a indução do ente governamental para que, em conjunto com os 
membros do arranjo, estabeleça e faça uso de mecanismos de responsabilização 
no âmbito do processo de prestação de contas? 

3.17. Estabelece a indução do ente governamental para que estabeleça e faça uso de 
mecanismos que permitam a continuidade de ações permanentes ou de longo 
prazo, mesmo diante de alterações no governo ou no arranjo? 

3.18. Prescreve a indução para a construção e/ou a atuação em arranjos e mecanismo 
de relações intergovernamentais horizontais, no ambiente do ente 
governamental parceiro, para a formulação, implementação e avaliação de 
políticas públicas? 

3.19. Prescreve a indução de outras atividades ou comportamento que possam 
concorrer para o aprimoramento de sua capacidade relacional? 
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APÊNDICE B - Relação das normas e documentos analisados 
 
Normas e Documentos Teor 

Lei 10.201/2001 Institui o Fundo Nacional de Segurança Pública 

Decreto 7.413/2010 Dispõe sobre a estrutura, composição, competências e 
funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Pública 

Decreto 8.668/2016 
Aprova a estrutura regimental do Ministério da Justiça. 
Dispõe sobre a estrutura da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública 

Lei 12.593/2012 Institui o Plano Plurianual 2012/2015 (PPA 2012/2015) 
Lei 13.249/2016 e 

Anexo I Institui o Plano Plurianual 2016/2019 (PPA 2016/2019) 

Lei 13.255/2016 e 
Anexo II Estima a receita e fixa a despesa para 2016 (LOA 2016) 

LOA 2016 – Cadastro 
de Ações 

Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária 2016, 
Programa 2081 – Justiça, Cidadania e Segurança 

Relatório de Gestão do 
Exercício de 2014 

Relatório de Gestão do exercício de 2014 da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça 

PL 3.734/2012 
Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7o do art. 
144 da Constituição, institui o Sistema Único de Segurança 
Pública – SUSP. 
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APÊNDICE C - Ficha de Categorização do Material 
 

Norma/Documento: 
 

Dispositivo Ação Objeto ou 
Contexto Fator Teor Normas 

referenciadas 

      

Obs.: Serão incorporadas quantas linhas forem necessárias, quando da verificação de cada norma/documento 
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APÊNDICE D - Relatório de Síntese Categorial 
 
Categoria 

Ações 
Categoria - 

Objeto/Contexto Dimensões Fatores Norma Teor 

Mapeamento 

Contexto 

Perfil demográfico 
territorial 

Tamanho da população   
Caracterização espacial da jurisdição   

Condições 
socioeconômicas da 

jurisdição 
Condições de renda, longevidade e educação   
Perfil e evolução da taxa de homicídios   

Objeto Atributos de 
governança 

Institucionalização   
Participação social   
Estrutura e instrumentos de coordenação   
Planos e objetivos   
Accountability   
Sustentabilidade   
Articulação intergovernamental horizontal   
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Indução Objeto Atributos de 
governança 

Geral   
Institucionalização   
Participação social   
Estrutura e instrumentos de coordenação   
Planos e objetivos   
Accountability   
Sustentabilidade   

Articulação intergovernamental horizontal   

Obs.: A partir da coluna “norma”, serão incorporadas quantas linhas forem necessárias, quando da verificação de cada norma/documento 
 


