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RESUMO 

 

 

Esta tese trata das relações intergovernamentais a partir das articulações horizontais 
desenvolvidas no âmbito dos Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais. A 
pesquisa analisou como ocorrem as articulações horizontais nos Conselhos 
Nacionais de Secretários de Estado e quais as suas implicações para a cooperação 
intergovernamental. Três pressupostos nortearam a pesquisa, o primeiro é que as 
dificuldades para o controle fiscal e manutenção da capacidade administrativa, por 
parte dos estados, promovem maior articulação entre os entes federativos; o 
segundo pressuposto é que visões não compartilhadas entre os secretários acerca 
de uma determinada questão dificultam à articulação e a cooperação 
intergovernamental e aumentam a necessidade de coordenação federativa; e o 
terceiro pressuposto é que a articulação horizontal sofre influência do cenário mais 
geral da federação. Os pressupostos advêm da combinação dos aspectos que 
devem ser considerados para a análise de políticas públicas de Pierson (1995) com 
os fatores determinantes para a formação de alianças de Abrúcio e Gaetani (2006). 
Quanto aos processos metodológicos, a pesquisa se utilizou da estratégia de estudo 
de caso com abordagem qualitativa. Quanto aos fins se caracterizou por se 
descritivo analítico alinhado aos pressupostos da abordagem institucional histórica. 
Os dados foram analisados segundo a técnica de análise documental para os dados 
secundários, enquanto que os dados primários foram analisados seguindo a técnica 
de análise de conteúdo, desenvolvida por Bardin (1977). Os principais resultados 
apontam que os fatores que permitem ou não a formação de 
articulação/cooperação/coordenação federativa em/entre três organizações que se 
preocupam em aproximar os estados e o Distrito Federal para debater questões de 
interesse comum, formar estratégias de ação coordenada e buscar exercer 
influências nas políticas que vêm do Governo Federal. Em linhas gerais, conclui-se 
que os três Conselhos apresentam graus de articulações diferentes, sejam estes no 
aspecto horizontal ou vertical, explicados pela path dependency em que estas 
organizações foram criados e se relacionaram  a partir dos eventos críticos. 

 
Palavras-Chave: Federalismo. Relações Intergovernamentais. Articulação 
Horizontal.  
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ABSTRACT 

 

 

This study deals with intergovernmental relations based on the horizontal 
articulations developed within the framework of the National Councils of State 
Secretaries. The research analyzed how the horizontal articulations occur in the 
National Councils of Secretaries of State and what their implications for 
intergovernmental cooperation. Three assumptions guided the research, the first one 
is that the difficulties for the fiscal control and maintenance of the administrative 
capacity, by the states, promote greater articulation between federative entities; The 
second assumption is that non-shared views among the secretaries on a particular 
issue hinder articulation and intergovernmental cooperation and increase the need 
for federative coordination; And the third assumption is that the horizontal articulation 
is influenced by the more general scenario of the federation. The assumptions come 
from the combination of the aspects that should be considered for the analysis of 
public policies of Pierson (1995) with the determining factors for the formation of 
alliances of Abrúcio and Gaetani (2006). As for the methodological processes, the 
research was based on a case study strategy with a qualitative approach. Regarding 
the ends it was characterized by analytical descriptive alignment with the 
assumptions of the historical institutional approach. The data were analyzed 
according to the documentary analysis technique for the secondary data, while the 
primary data were analyzed following the technique of content analysis, developed 
by Bardin (1977). The main results indicate that the factors that allow or not the 
formation of federation articulation / cooperation / coordination in / between three 
organizations that are concerned with approaching the states and the Federal District 
to discuss issues of common interest, form coordinated action strategies and seek 
Influence the policies that come from the Federal Government. In general, it is 
concluded that the three Councils present different degrees of articulation, be they 
horizontal or vertical, explained by the path dependency in which these organizations 
were created and related from the critical events. 
 
Keywords: Federalism. Intergovernmental relations. Horizontal Articulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A temática do federalismo tem sido bastante difundida no meio acadêmico, 

apresentando relevância, sobretudo, para a promoção de políticas públicas nas 

diversas áreas da administração pública, uma vez que as pesquisas se dão em 

variados campos de conhecimento, sendo os mais representativos – administração, 

00000000000000 políticas, ciências sociais, direito, educação e saúde (VEDANA, 

2001; SALES, 2006; MAGALHÃES, 2007; REVERBEL, 2008; SANO, 2008; 

FRANZESE, 2010; FIORENTINO 2010; SILVEIRA, 2014; CARVALHO, 2015). Trata-

se, portanto, de um tema com abordagem interdisciplinar que requer o entendimento 

de como o seu conceito é empregado nas diversas áreas do conhecimento. 

Especificamente no campo da Administração, as pesquisas têm dado maior 

atenção à avaliação das políticas públicas e à compreensão das formas de 

coordenação/articulação/cooperação intergovernamentais para o desenvolvimento 

das políticas (SANO, 2008, FRANZESE, 2010; CARVALHO, 2015). No entanto, as 

pesquisas têm dado menos ênfase às relações que são estabelecidas entre os 

Estados. Conforme Sano (2008), o tema do federalismo, sob a perspectiva das 

Relações Intergovernamentais (RIGs), foi ampliado no Brasil. Porém, as pesquisas 

têm dado maior ênfase para compreender relações do tipo vertical, estabelecidas 

por diferentes tipos de governo – União e Estados (U-E); União e Municípios (U-M); 

e Estados e Municípios (E-M); ou para compreender questões relacionadas aos 

Consórcios Intermunicipais, que partem de uma perspectiva horizontal, mas no 

cerne dos governos municipais (M-M). Para Sano (2008) e Sano e Abrúcio (2011), é 

salutar que as questões horizontais sob o prisma das RIGs no âmbito dos governos 

estaduais recebam maior atenção.  

De acordo com Zimmerman (2011), embora o tema da cooperação federativa 

tenha sido foco da atenção de pesquisadores nos Estados Unidos da América 

(EUA), a questão das relações horizontais tem sido pouco explorada. Corroborando 

com o explicitado por Sano (2008); Sano e Abrúcio (2011); e Zimmerman (2011), 

Carvalho (2015, p. 18) afirma que: ―Os estudos sobre os estados brasileiros, 

principalmente no que diz respeito à ação política desses entes federados, têm tido 

um espaço menor no mundo acadêmico, cujo olhar ficou mais voltado para os 

municípios e para a União‖. 
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Dessa forma, a análise das relações horizontais (articulação/cooperação) é 

fundamental para uma melhor compreensão dos sistemas federativos e também de 

seus efeitos nas políticas públicas (SANO, 2008). Na perspectiva das articulações 

horizontais as relações formais e informais entre os governos subnacionais, podem 

tanto influenciar a concepção de políticas públicas como serem influenciadas por 

estas. De acordo com Pierson (1995), a importância do federalismo depende das 

características do sistema federativo e nas formas como as instituições federativas 

interagem com outras variáveis importantes. Ainda sobre esse aspecto, Abrúcio e 

Costa (1999) complementam que o impacto das variáveis no comportamento dos 

atores pode proporcionar maior ou menor predisposição à cooperação federativa. 

A cooperação entre os entes federativos brasileiros, no entanto, não ocorre de 

maneira fluida, pois a Constituinte de 1988 propiciou um sistema no qual todos os 

governos têm competências para fazer ou não ações no campo das políticas sociais, 

o que contribuiu para o surgimento de sobreposição e concorrência entre os entes 

federativos, além da ineficiência da administração pública (ARRETCHE, 2004). 

 Dessa maneira, surge a necessidade de um ator que possa coordenar as 

ações dos entes federativos de forma a propiciar relações cooperativas inter atores, 

sejam estas na perspectiva vertical, que consiste na interação de diferentes níveis 

de governo, ou horizontal, que se caracteriza pelas relações entre governos de uma 

mesma esfera. Contudo, na Constituição Federal de 1988 não foram criados os 

mecanismos de coordenação de ações entre os entes federados, havendo somente 

um dispositivo na constituinte que, até então, não foi regulamentado: ―Art. 23. 

Parágrafo Único: Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a 

União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional‖ (BRASIL, CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988, P. 28).  

A ausência de mecanismos para a coordenação federativa trouxe o governo 

central para o cerne da questão. De acordo com Palotti (2012), o funcionamento do 

modelo federativo brasileiro, após a constituinte de 1988, evoluiu para a retomada 

do papel articulador e coordenador do governo central. Palotti (2012) atenta, que, 

seja por meio de um processo de recentralização ou por meio dos desdobramentos 

do desenho constitucional em 1988, a União incrementou a sua participação na 

receita tributária, impondo limites aos Estados e Municípios para contração de 



20 

 

 

 

dívidas e para realizar gastos públicos, criando ferramentas para induzir a 

coordenação federativa na implementação de políticas públicas.  

Os estados, porém, não ficaram na inércia, passaram a desenvolver também 

mecanismos de articulação horizontal para defender os seus interesses nas RIGs 

com a União, como forma de influenciar as políticas nacionais. No contexto 

federativo mais geral, as relações entre o governo federal e os estados para a 

criação de políticas públicas muitas vezes desconsiderou a importância dos entes 

federativos De acordo com Sano (2008), o Brasil possui traços ainda presente do 

período do regime militar. Neste caso, a articulação horizontal entre os estados é 

bem vinda como forma de manter equilíbrio nas relações entre os governos, seja 

na resolução de conflitos, seja na ação conjunta. 

Conforme Abrúcio e Costa (1999), um sistema federativo de sucesso deve 

considerar a resolução de conflitos. Para os autores, o federalismo é a forma mais 

democrática de resolução de conflitos entre governos e parte do pressuposto que a 

ausência de cooperação intergovernamental potencializa ações competitivas e 

conflituosas entre os entes federativos configurando-se num problema para a ação 

coletiva. 

As formas de articulação entre os Estados surgiram, ainda no início da 

década de 80, alguns Fóruns Nacionais de Secretários Estaduais que mais tarde se 

transformaram em um tipo de organização formal, como os Conselhos, Consórcios e 

Comitês. De acordo com Abrúcio (2005), no início dos anos 2000 existiam poucos 

ou fracos fóruns intergovernamentais, a partir dos quais políticas públicas nacionais 

poderiam ser melhor controladas e legitimadas, configurando-se como uma das 

deficiências do funcionamento do modelo federativo adotado no Brasil (PALLOTI, 

2012). No entanto, estudos mais recentes (SANO, 2008; FRANZESE, 2010. 

CARVALHO, 2015) mostram que muitas desses organizações vêm alcançando 

diferentes níveis de institucionalização, além de se constituírem como mecanismos 

de advocacy federativo dos estados.  

Para Sano (2008), uma das características que distinguem o sistema 

federativo de outras formas de organização política é a presença de uma gama de 

atores institucionais, em que cada um dos atores representa partes autônomas de 

autoridade política com capacidade para formular políticas próprias e influenciar as 

políticas que surgem do Centro – Governo Federal (PIERSON, 1995). O fato é que 
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nos últimos 10 anos cresceu significativamente o número de Conselhos ou Comitês 

governamentais formados a partir da própria articulação entre os estados.  

No âmbito da administração pública, em seu sentido estrito, destacam-se três 

dessas organizações originadas a partir da articulação dos estados: O Conselho 

Nacional de Secretários Estaduais de Administração (CONSAD); o Conselho 

Nacional de Secretários de Estado do Planejamento (CONSEPLAN); e o Comitê 

Nacional de Secretários da Fazenda (COMSEFAZ). Sendo assim, considerando que 

estes atores surgiram, estritamente, a partir da articulação entre os governos nas 

áreas que formam a administração pública dos Estados, pelas quais se arrecadam 

recursos, se planejam as ações para a promoção do bem estar social e 

desenvolvimento dos estados e se busca maior eficiência da máquina pública, têm-

se metaforicamente o tripé para a gestão dos Estados e nas formas de 

relacionamento com a União. 

Presume-se, na pesquisa desta tese, que estes três organismos de 

articulação no campo administrativo desenvolvem papel fundamental para os 

estados, pela possibilidade de criarem agendas comuns que proporcionem 

melhorias na gestão. Além disso, fortalecem a posição dos governos estaduais na 

defesa dos interesses comuns nas relações com a União e influenciam no processo 

de decisão das políticas nacionais, uma vez que, conforme Carvalho (2015), os 

Conselhos/Fóruns/Comitês de Secretários têm um papel fundamental dentro da 

perspectiva do federalismo brasileiro, por se tratarem de instrumentos de advocacy 

nas RIGs desenvolvidas com a União. Sano (2008) e Abrúcio e Sano (2011), por sua 

vez, também atribuem certo grau de importância dos Conselhos, não apensas pela 

forma articulada de travar embates com a União, mas também por pensarem os 

problemas dos Estados e de implementar políticas públicas.  

Ao considerar que esses atores podem desenvolver um papel importante no 

processo de tomada de decisão das políticas nacionais, têm-se, a partir de Pierson 

(1995), quatro importantes aspectos que devem ser considerados na análise de 

políticas públicas: i) a reserva de poderes específicos para as unidades federativas, 

a qual atribui competência para os estados desenvolverem políticas próprias; ii) a 

representação dos interesses das partes no centro, pela qual os estados podem 

influenciar as ações da União; iii) o nível de comprometimento do controle fiscal 

entre as unidades constituintes e sua capacidade administrativa; e iv) os dilemas do 
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shared-decision making, que se referem à necessidade de coordenar tarefas e 

poderes compartilhados entre os níveis de governo. Para Pierson (1995), no 

federalismo, as ações dos governos são compartilhadas entre unidades políticas 

autônomas, que têm maior elo e interdependência em função da nacionalização dos 

programas ou da fragilidade financeira ou administrativa de governos locais e/ou 

regionais. 

A reserva de poderes específicos às unidades federativas, explicitada por 

Pierson (1995), apresenta grande importância nas políticas sociais, a exemplo da 

saúde e da educação, pois os governos subnacionais podem desenvolver suas 

próprias políticas públicas na ausência de uma coordenação federativa. Sano (2008) 

explica que estas políticas desenvolvidas pelos governos subnacionais 

desencadeiam processos de policy preemption, a qual se entende como a 

antecipação da política pública.  

De acordo com Sano (2008), a representação dos interesses das partes no 

centro, exposta por Pierson (2005), pode ser realizada a partir do Legislativo 

nacional, por meio de ações no plano judicial ou em órgãos político-administrativos 

que se voltem particularmente à temática federativa, como os Conselhos Nacionais 

de Secretários Estaduais, Unidades de análise da pesquisa da presente tese. 

Considerando que a atual recessão econômica brasileira, desencadeada a partir de 

2012, pelo endividamento das famílias e consequente desaquecimento no mercado 

interno; o descontrole inflacionário após quase 20 anos de estabilidade; e a crise 

mundial de 2008, provocou a diminuição das receitas da União e dos estados 

federados, ao mesmo tempo em que os gastos do setor público aumentaram 

vertiginosamente, prejudicando tanto as contas do governo federal, quanto estadual 

(G1, 2016). Pressupõe-se, então, que os Conselhos Nacionais de Secretários 

ganharam mais importância dentro desse contexto, uma vez que estando todos os 

níveis de governo com problemas para equilibrar suas finanças, a atuação do 

CONSAD, CONSEPLAN e COMSEFAZ se mostram fundamentais, quer seja para 

discutir os problemas dos Estados dentro de uma perspectiva de ação conjunta, 

quer seja por defender a posição dos governos estaduais nas relações com o 

governo federal. Dessa forma, procura-se compreender a importância da 

representação dos interesses subnacionais junto ao Governo Federal a partir dos 

Conselhos da área administrativa.  
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O terceiro aspecto explicado por Pierson (1995) é o nível de equalização 

fiscal, pois, para o autor, a baixa capacidade de arrecadação dos governos 

subnacionais pode provocar os estados a solicitar auxílio do governo federal ou 

solicitar que o controle da política pública seja assumido pela União. O déficit fiscal 

dos estados brasileiros juntamente com a dívida dos estados tem levado alguns 

governos a decretar estado de calamidade pública financeira, entre os quais o Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul (VALOR ECONÔMICO, 2017).  

Assim, como forma de minimizar os problemas enfrentados por estes 

aspectos, o governo federal passou a tratar das questões de forma isolada, podendo 

representar dificuldades de articulação horizontal, já que a maioria dos entes 

subnacionais passa por dificuldades para a equalização fiscal. Logo, os estados com 

maior poder de influência tendem a obter melhores resultados nas negociações com 

o governo federal. Outrossim, a questão financeira dos Estados brasileiros e do 

Distrito Federal tem sido debatida com certa preocupação no âmbito político, a partir 

das arenas de discussão de políticas públicas, que vêm por meio de ações 

articuladas, debatendo ideias capazes de contornar o problema da questão fiscal 

dos Estados (CONSAD, 2015; 2016). 

O quarto, e último aspecto apontado por Pierson (1995), se refere à 

necessidade de coordenar tarefas e poderes compartilhados entre os níveis de 

governo, colocado por Sano (2008) como a questão para tomada de decisões em 

conjunto entre as esferas de governo. Nesse ponto, um sistema federativo, no qual 

existem diferentes esferas de governo, que gozam de autonomia, e são 

parcialmente tanto independentes quanto dependentes, produz políticas públicas 

que devem levar em conta o imbricamento das relações entre os governos, o que se 

caracteriza por uma forma de relacionamento interdependente. De acordo com 

Pierson (1995), a presença de diferentes atores torna mais difícil a concepção e 

implementação de uma política, pois esta deve atender às necessidades e os 

múltiplos interesses de cada nível de governo. 

Os Conselhos, Consórcios e Comitês de Secretários Estaduais foram criados 

como forma dos estados se articularem, discutirem problemas comuns e defenderem 

os interesses estaduais nas relações com a união, caracterizando as Relações 

Intergovernamentais (RIGs) tanto do ponto de vista horizontal, que são as relações 

entre governos de um mesmo nível (Estado-Estado) quanto vertical, que ocorrem a 
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partir das relações com governos de diferentes níveis (União-Estados; Estados-

Municípios). Desse modo, considerando o aspecto que se refere à necessidade de 

coordenar as tarefas e poderes compartilhados entre os níveis de governo, pode-se 

perceber que visões não compartilhadas inter atores podem desencadear problemas 

para a coordenação federativa. 

A Tese, portanto, tem como objeto de pesquisa os Conselhos Nacionais de 

Secretários Estaduais do campo administrativo, como serão chamados daqui em 

diante os Conselhos, Consórcios e Comitês. Ao se optar por analisar as ações dos 

estados a partir dos Conselhos, presume-se a articulação horizontal, a qual remete a 

uma forma dos estados estabelecerem alianças e coalizões. Abrúcio e Gaetani 

(2006) explicam que existem quatro fatores que beneficiam a formação de alianças e 

coalizões em torno da política de gestão pública nos estados: i) o efeito da questão 

fiscal – a construção de uma coalizão e de instituições pró-ajuste fiscal com a crise 

financeira dos governos estaduais; ii) as inovações administrativas que geraram path 

dependence (dependência da trajetória), ou seja, em uma situação que, por conta de 

seus resultados, dificilmente será abandonada pelos futuros governantes, sendo 

criados obstáculos ao retorno para o antigo modelo. O conceito de Path dependence 

foi criado por Pierson (2004) e visa explicar como as decisões tomada pelos atores 

no passado configuram, ou modelam, o contexto de ações dos atores no presente, 

ou seja, há uma dependência da trajetória, na qual a lógica se assenta numa 

perspectiva em que os indivíduos agem dentro de arranjos institucionais. Nesse 

caso a atual estrutura e o funcionamento das instituições são compreendidos a partir 

de uma perspectiva histórica; iii) o peso dos policies entrepreneurs, constituídos 

atualmente por um grupo formado por funcionários de carreira; e iv) a janela de 

oportunidade aberta pela ideia mobilizadora do Choque de Gestão. Segundo Abrúcio 

e Gaetani (2006), tais aspectos, dependem da efetiva articulação com os atores. 

Atente-se que tanto os fatores elencados por Pierson (1995) para as análises 

de políticas públicas, quanto os aspectos explicitados por Abrúcio e Gaetani (2006) 

para a ação conjunta a partir da concepção da articulação horizontal, podem ser 

trabalhados de forma complementar na compreensão das ações dos Conselhos do 

campo administrativo. 

Para Abrúcio e Gaetani (2006), o primeiro fator que explica a formação de 

articulações horizontais está relacionado à questão fiscal, a qual se relaciona 



25 

 

 

 

diretamente com todos os três Conselhos – CONSAD, CONSEPLAN, COMSEFAZ, 

pela própria natureza das atividades desenvolvidas por estes atores: seja o de 

arrecadar, alocar recursos de forma planejada, da qualidade do gasto público e para 

o desenvolvimento de uma gestão eficiente e voltada para os resultados. Este fator, 

especificamente, pode auxiliar a compreensão do porquê foram criados estes 

conselhos, como também por que e como eles se organizam e se articulam para 

tratar das questões fiscais, seja internamente, nesse caso, dentro do próprio 

Conselho, ou entre os Conselhos, já que a partir de 2012 optaram por fazer fóruns 

conjuntos. Na questão fiscal colocada por Abrúcio e Gaetani (2006) as alianças 

entre os governos são formadas como forma de superar a crise financeira dos 

estados.  

As inovações administrativas que geraram dependência da trajetória, por sua 

vez, são explicadas por Abrúcio e Gaetani (2006) a partir dos incidentes críticos que 

permitiram incrementos para os estados. Os governos estaduais ganharam maior 

poder e autonomia com a redemocratização, iniciada pelas eleições para governador 

em 1982 e consolidada com a aprovação da Constituição de 1988. Outrossim, as 

reformas na gestão pública no âmbito estadual ganharam impulso a partir da metade 

da década de 1990, por cinco fatores que interagem e se reforçam mutuamente: 1) a 

crise financeira dos governos estaduais e a construção de uma coalizão e de 

instituições pró-ajuste fiscal; 2) a propagação das ideias da Nova Gestão Pública 

após 1995; 3) disseminação de boas práticas e inovações administrativas pelo país; 

4) fortalecimento de fóruns federativos interestaduais, como o CONSAD; 5) processo 

de construção de rede entre a União e os estados em prol do PNAGE, em termos de 

diagnóstico, montagem e negociação do programa (ABRÚCIO; GAETANI, 2006). 

Presume-se que alguns destes fatores exercem influência para a articulação 

horizontal nos dias de hoje: a crise financeira, a disseminação de boas práticas de 

gestão na administração púbica, e o fortalecimento dos fóruns federativos criados 

pelos estados. 

Os policies entrepreneurs ou empreendedores de políticas dizem respeito a 

grupos formados por funcionários de carreira e por um híbrido de técnico e de 

político, composto pelos líderes no processo de mudança administrativa que aliam o 

conhecimento especializado com habilidades políticas. Estes líderes, de acordo com 

Abrúcio e Gaetani (2006), advêm da burocracia estadual e, em alguns casos, têm 
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experiência no Governo Federal, enquanto outros tiveram trajetória no setor privado 

e/ou na academia. Para os autores, o que os aproximam são três coisas: uma visão 

de mundo compartilhada em termos de gestão pública; a ocupação de uma posição 

comum em termos de problemas a enfrentar; e a utilização de medidas semelhantes 

para reformar a administração pública. 

No quarto e último aspecto, Abrúcio e Gaetani (2006) explicam que foi aberta 

uma janela de oportunidade, a partir da capacidade de atores políticos centrais, em 

especial os governadores de Minas Gerais e de São Paulo, pois colocaram um novo 

tema na agenda pública, conquistando uma aceitação ampla e difusa, baseada não 

só na demanda da sociedade, mas em práticas administrativas já testadas. 

Dos quatro fatores para a formação de parcerias e coalizões, a questão fiscal 

e a path dependency das inovações serão utilizadas, nesta tese, juntamente com os 

fatores para análise de políticas públicas de Pierson (1995) para melhor 

entendimento acerca da dinâmica das relações nos Conselhos Nacionais de 

Secretários, que lidam com a administração pública, em um cenário no qual os 

Estados passam por dificuldades financeiras e de gestão, fazendo-se necessário 

compreender o processo de articulação entre atores e como estes implicam em 

ações cooperativas para a superação de tais dificuldades. 

A partir do exposto, o problema de pesquisa desta tese foi: Como ocorrem a 

articulações horizontais nos Conselhos Nacionais de Secretários de Estados 

do campo da administração e quais as suas implicações para a cooperação 

intergovernamental? 

Este trabalho, portanto, visa contribuir para a agenda de pesquisas que se 

dedicam à análise das relações horizontais no âmbito dos Estados, mais 

especificamente acerca dos Conselhos Nacionais de Secretários. Para responder o 

problema de pesquisa, foram adotados como categorias de análise os aspectos 

explicitados por Pierson (1995) para a análise das políticas públicas, e os aspectos 

que potencializam a articulação horizontal, por meio de coalizões e alianças 

descritas por Abrúcio e Gaetani (2006). Em ambos se encontra que os Conselhos 

podem exercer um papel protagonista na administração pública.  

Além disso, foram considerados também os conceitos de cooperação formal e 

informal (COLINO, 2011; Zimmerman, 2011), por entender que são necessários para 

compreender as implicações da articulação horizontal na cooperação federativa, 
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tanto horizontal, quanto vertical. De acordo com Zimmerman (2011), nas RIGs deve-

se considerar que há formas de relacionamentos informais e que não considerá-las 

para compreender o objeto trata-se de um grave equívoco. 

A articulação entre os atores, nesta tese, também foi analisada sob dois 

prismas: i) Interno, que se deu pelas relações entre os próprios Secretários de 

Estados em cada um dos Conselhos; ii) externo, realizado a partir das articulações 

entre os Conselhos para tratar dos problemas ou estabelecer uma posição mais 

forte para defender os interesses dos estados. Vale ressaltar que a análise externa 

foi incorporada nas pesquisas desta tese a partir da identificação de ações conjuntas 

entre os Conselhos, objetos desta pesquisa e que desde 2012 os Conselhos vêm 

realizando Fóruns conjuntos. 

Para responder ao problema de pesquisa, alguns objetivos foram traçados. O 

principal deles foi: Qual é a dinâmica das articulações horizontais nos Conselhos 

Nacionais de Secretários de Estado do campo administrativo e quais as suas 

implicações para a cooperação intergovernamental. Como forma de operacionalizar 

este objetivo, foram definidos três objetivos específicos, a saber:  

 

i) Caracterizar os Conselhos Nacionais de Secretários de Estado, da área 

administrativa, de forma a compreender suas origens, finalidades, estrutura 

administrativa, e natureza;  

ii) Analisar as articulações horizontais entre os estados a partir dos Conselhos; e  

iii) Analisar as implicações das articulações horizontais para a cooperação federativa 

vertical e/ou horizontal. 

 

As conjunturas críticas iniciais para a análise da articulação horizontal nos 

três conselhos, objetos, desta tese, são período de redemocratização e o sucesso 

do Plano Real, que constituem os vetores impulsionadores das reformas, segundo 

Abrúcio (2002). 

De acordo com Abrucio e Costa (1999), nesses períodos, os governos 

estaduais ganharam maior poder e autonomia com a redemocratização, iniciada 

pelas eleições a governador em 1982 e consolidada com a aprovação da 

Constituição de 1988, onde governos comandados por políticos vindos da oposição 

ao regime militar trouxeram inovações para a gestão pública, particularmente no 
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campo dos programas sociais. Entretanto, a redemocratização não impulsionou 

mudanças suficientes no modelo de gestão dos governos estaduais, permanecendo 

ainda um quadro clientelista e de uma burocracia defasada. 

 Sano (2008) complementa, ao explicar que os estados aumentaram em 

demasia o endividamento e criaram instrumentos para produzir ―recursos‖ sem base 

orçamentária clara, repassando tais custos à União. Não bastasse isso, acentuaram 

o conflito entre eles, particularmente por meio da guerra fiscal. 

 O sucesso do Plano Real, por sua vez, permitiu maior empoderamento do 

governo federal na coordenação federativa, que acabou com vários instrumentos 

predatórios e, como veremos adiante, foi um estímulo forçado ao ajuste fiscal 

(ABRÚCIO; GAETANI, 2006; SANO, 2008). 

 Ressalte-se que essas conjunturas críticas também foram objeto de Sano 

(2008). No entanto, para além destas, esta tese adotou a recente crise fiscal dos 

estados e da União, por entender que esta te exigido reformas no campo da 

administração pública e que sejam capazes de equilibrar as finanças dos entes 

federativos. Considerando que a questão fiscal é um dos fatores influenciadores 

para a articulação horizontal, pretende-se verificar a partir desta conjuntura crítica, 

iniciada em 2012, como os Conselhos vêm se movimentando politicamente, e como 

têm debatido soluções para o enfrentamento da crise. Entende-se que o conjunto de 

ações desenvolvidas por estas organizações, fortalecerão o seu papel político no 

sistema federativo, ao mesmo tempo que serão fundamentais para a criação de 

políticas no atual contexto reformista do Governo Michel Temer. 

A pesquisa se mostrou relevante a partir de diferentes perspectivas. Sendo 

assim, do ponto de vista teórico, encontra-se em Cavalcanti (1976) que a questão 

das relações horizontais já era um dos problemas a serem investigados no 

federalismo brasileiro. Sano (2008) e Zimmerman (2011), por seus turnos, colocaram 

que estudos que consideram as relações horizontais no âmbito dos estados têm 

recebido menor atenção. Este fato é corroborado por Carvalho (2015), o qual atenta 

para a necessidade de serem desenvolvidos novos estudos acerca do tema com 

foco nas RIGs entre os estados. 

Outro aspecto que pode ainda ser relacionado como uma contribuição ao 

conjunto de estudos que tratam das RIGs na perspectiva dos estados é que ainda 

não haviam sido realizados estudos que tratassem de Conselhos Nacionais de 
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Secretários com atividades afins, como é o caso dos três escolhidos nesta tese: 

CONSAD, CONSEPLAN e COMSEFAZ. A relevância, nesse ponto, é dada pela 

compreensão de que, mesmo atuando dentro de uma área da gestão pública.  

Além disso, a opção de se trabalhar na tese com Conselhos, cujos 

conselheiros atuam em áreas afins, como nesta tese, uma vez que os três 

Conselhos inserem-se no campo da administração pública, nas atividades meio, 

visou contribuir, de alguma forma, com a articulação entres estes atores, 

proporcionando um aumento de poder dos estados nas relações com a União. De 

acordo com Cavalcanti (1976), a posição dos estados sempre esteve na 

dependência da União, pois este detém uma parte considerável do poder 

representado pelos órgãos que comandam a vida econômica e administrativa do 

país. Por outro lado, ao considerar o problema fiscal pelo qual passam os Estados 

desde 2012, presume-se certa relevância no papel dos entes estadual no atual 

cenário político, por lidarem diretamente com a questão administrativa (CONSAD, 

2012).  

Nesse contexto, têm sido recorrente matérias nos diversos meios de 

comunicação, visando o aspecto da incapacidade da maioria dos estados para 

honrar compromissos com os funcionários públicos e fornecedores, o que acaba 

tornando o estudo relevante, também, do ponto de vista político e econômico. A 

partir do Boletim de Finanças Públicas dos Entes Subnacionais de 2016, divulgado 

pelo Tesouro Nacional em outubro de 2016, pouco mais da metade dos Estados 

possuem capacidade de pagamento para contrair empréstimos junto a organismos 

multilaterais como o Banco Mundial (BRASIL, 2016).  

A situação explicitada evidencia as dificuldades pelas quais passa o próprio 

estado. Contudo, não se trata de uma questão isolada, uma vez que a maior parte 

dos governos estaduais encontra-se em situação semelhante (BRASIL, 2016). 

As dificuldades para honrar compromissos financeiros com terceiros e 

pagamento, em dia, da folha de pagamento, têm evidenciado os desafios pelos 

quais passam os Estados brasileiros (G1, 2016). Portanto, a relevância da pesquisa 

também está pela contribuição que proporcionará aos gestores públicos e à 

sociedade quanto à atuação dos Conselhos nas discussões federativas que 

considerem os problemas dos Estados nas arenas de debates técnico-político 

capazes de gerar cooperação federativa para superá-las.  
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1.2 PRESSUPOSTOS DA PESQUISA 

 

A necessidade de articulação entre os governos estaduais parece ser 

fundamental para o enfrentamento dos problemas, seja pela busca de soluções que 

melhorem a situação fiscal, seja pela própria defesa de seus interesses junto à 

União. Ao se tomar a formação dos próprios conselhos, presume-se uma ação 

conjunta para promover um processo mais articulado de discussão dos problemas 

dos estados. Abrúcio e Sano (2011) atribuem aos Conselhos uma forma articulada 

de se pensar os problemas dos Estados. 

Outro aspecto encontrado na literatura que fortalece tal afirmativa é 

encontrado em Abrúcio e Gaetani (2006), pois, para os autores, o desenvolvimento 

de políticas de gestão pública depende de quão articulados encontram-se os atores. 

Dessa forma, quanto mais próximos e coesos estiverem as ações dos Estados, 

maior o potencial para tratar as políticas públicas, sejam estas de âmbito estadual ou 

federal.  

Quanto à questão da articulação para participar ou defender a posição dos 

governos estaduais frente à União, Carvalho (2015) explica que os Conselhos não 

têm logrado êxito nas formas de articulação quando afirma que apesar de 

articularem, formularem e defenderem os interesses estaduais, quase não articulam 

―entre si‖ na defesa de interesses dos governos estaduais.  

No entanto, no âmbito dos Conselhos que lidam diretamente com a questão 

da administração pública (CONSAD-CONSEPLAN-COMSEFAZ), verifica-se uma 

predisposição para a articulação entre os Conselhos, iniciada em 2012, justamente 

quando o quadro fiscal dos Estados passou a mostrar sinais de problemas, 

impulsionados pela atual crise econômica brasileira, que reduziu significativamente o 

consumo e consequente redução na arrecadação por meio do ICMS, além das 

quedas nos repasses constitucionais de recursos e o aumento das despesas nos 

estados. Este fato possibilita pressupor que a crise atual vem aproximando os 

Conselhos para tratar de assuntos voltados à administração pública dentro de uma 

agenda comum, podendo ser explicado por Abrúcio e Gaetani (2006), os quais 

explicam que um dos fatores que podem promover alianças entre os atores é a 

busca do equilíbrio fiscal. Também discutido por Pierson (1995), acerca do nível de 
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comprometimento do controle fiscal entre as unidades constituintes. Portanto, tem-

se como pressuposto 1 da pesquisa: 

  

Pressuposto 1 – Momentos de dificuldades para o controle fiscal, por parte dos 

estados, promovem maior articulação entre os entes federativos. 

 

Considerando o pressuposto 1, esta tese buscará compreender se os 

momentos em que os Estados tiveram dificuldades em suas finanças, os Conselhos 

passaram a fortalecer as relações horizontais, de forma a: i) tratar de temas que 

possam melhorar o desempenho dos governos estaduais no âmbito dos fóruns; e ii) 

identificar mecanismos de cooperação formal e informal. 

No entanto, Pierson (1995) adverte que a presença de diferentes atores 

torna mais difícil a concepção e implementação de uma política, pois esta deve 

atender às necessidades e aos múltiplos interesses envolvidos. Essa questão pode 

ser evidenciada a partir de visões não compartilhadas entre os atores. Assim, ao 

considerar o relacionamento entre os Conselhos para tratar dos problemas dos 

estados, corre-se o risco de se deparar com diferentes visões acerca das 

dificuldades e soluções, os quais podem dificultar uma cooperação federativa mais 

efetiva, aumentando a importância da coordenação. Esse aspecto de coordenação 

federativa também alinha-se aos dilemas do shared-decision making, quanto à 

necessidade de coordenar tarefas e poderes compartilhados entre os níveis de 

governo, nas relações verticais.  A partir deste aspecto, chegou-se ao segundo 

pressuposto da pesquisa: 

 

Pressuposto 2 – Visões não compartilhadas entre os entes federativos dificultam a 

cooperação intergovernamental e aumentam a necessidade de coordenação. 

 

As inovações administrativas, incorporadas no processo de 

redemocratização da Constituinte de 1998 e do sucesso do Plano Real, provocaram 

mudanças nas RIGs tanto do ponto de vista vertical quanto horizontal. Para analisar 

as inovações, se buscará: i) compreender como os atores passaram a se relacional 

após a descentralização política; ii) de que forma as questões tributárias, 

desencadeiam path dependency nas relações intergovernamentais. De igual forma, 
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analisar se como o período de reformas administrativas provocaram path 

dependecy. 

Nas relações verticais percebe-se, a partir da constituinte de 1988, a 

institucionalização de um processo de descentralização política, Franzese (2009) 

explica que este fato se constitui como uma inovação no sistema federativo 

brasileiro, pelas quais os entes federativos passaram a ter competência para 

desenvolver políticas próprias. Esse fato colaborou para que os governos 

subnacionais pudessem desenvolver políticas próprias, que dificultam, segundo 

Abrúcio e Gaetani (2006), para uma efetiva coordenação federativa. Além disso, o 

sucesso do Plano Real e o aumento de poder do governo federal promoveram, mais 

tarde, um movimento dos estados para a criação de mecanismos de articulação para 

defender suas posições nas relações com o governo federal, ou seja, passar a 

desenvolver meios para a representação dos interesses das partes no centro 

(PIERSON, 1995;  ABRÚCIO; GAETANI, 2006). 

As inovações administrativas influenciaram tanto as relações formais, 

estabelecidas pelas regras constitucionais de 1988, quanto as informais, pelas 

relações cooperativas baseadas em acordos bilaterais, convênios e formas de 

cooperação técnica (COLINO, 2001; ZIMMERMMAN, 2011). Nesse caso, acredita-

se que a articulação horizontal e cooperação entre os Conselhos e os órgãos 

federais para a cooperação intergovernamental depende da trajetória histórica das 

relações intergovernamentais e do próprio contexto em que os Conselhos foram 

criados e estruturados. Esse pressuposto nega de início que a articulação horizontal 

e a inserção dos Conselhos nos debates federativos junto com a União depende 

apenas do seu tempo de atuação no sistema federativo, dando importância ao 

contexto em que foram criados. Portanto, o terceiro pressuposto da tese é que: 

 

Pressuposto 3 – A efetividade da articulação horizontal nos Conselhos suas 

implicações para a cooperação federativa depende do contexto no qual os próprios 

Conselhos foram criados. 

  

Assim, acredita-se que os Conselhos apresentariam diferentes níveis de 

articulação horizontal e inserção nos debates federativos com a União, tendo o 
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contexto pelo qual foram criados e a trajetória das RIGs como fator de influência. 

Esse pressuposto alinha-se a um dos aspectos explicados por Abrúcio e Gaetani 

(2006) para a formação de alianças entre os atores, as inovações administrativas 

que geraram path dependency (dependência da trajetória). 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

Esta tese foi organizada em 5 (cinco) seções, incluindo este primeiro, que 

tratou de apresentar uma breve discussão sobre o tema, contextualizou o problema 

de investigação, e os objetivos da pesquisa. Nesta primeira seção também foi 

apresentada a importância do estudo e as contribuições da tese, além de subseção 

que traz toda a organização da tese. 

A segunda seção foi construída de forma a apresentar os principais 

conceitos e estudos que nortearam a pesquisa, aos quais encontram-se alicerçados 

nas perspectivas teóricas do federalismo, das Relações Intergovernamentais e do 

Neo-Institucionalismo histórico. 

Na terceira seção, foram apresentados os procedimentos metodológicos. 

Nesse capítulo foi contemplada a perspectiva da pesquisa, o processo de coleta e 

análise dos dados e o modelo analítico. 

Na quarta seção foi apresentada a análise dos resultados no âmbito dos 

Conselhos de Secretários do campo da administração, de forma que se pudesse 

compreender, a sua criação, os processos que geraram path dependency, o modelo 

federativo e os eventos históricos que desencadearam feedback positivo ou 

negativo. 

Na quinta seção são apresentadas as considerações finais, as limitações do 

estudo e as sugestões para pesquisas futuras, abordando os principais resultados 

alcançados a partir do problema de pesquisa, de modo a responder o 

questionamento inicial do trabalho. 
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2. FEDERALISMO: AS BASES TEÓRICAS DO ESTUDO 

 

Numa dimensão global, as pesquisas de Kenneth Wheare e William Riker, 

acerca do Sistema Federativo dos Estados Unidos da América (EUA) são apontadas 

por Ortolan (2013) como sendo das mais significativas dentro da temática. Para o 

autor, partindo das características centrais do modelo federativo americano, este foi 

classicamente chamado de federalismo coordenado (coordinate federalism) ou 

federalismo dual (dual federalism), e consistia em um modelo baseado em uma 

divisão vertical de competências entre dois centros de governo, o total (União) e os 

parciais (Estados). 

O conceito de federalismo em sentido amplo é entendido a partir de Elazar 

(1987), que o explica pela divisão de poder e autoridade entre esferas 

governamentais reguladas por um contrato maior – a Constituição –, e traz como 

característica principal a combinação entre autonomia e interdependência das partes 

(ELAZAR, 1987). As RIGs, entretanto, são entendidas pela interação entre as 

instâncias de governo, em uma concepção na qual um conjunto fundamental de 

atividades ou interações ocorrem entre unidades governamentais de todos os tipos e 

níveis dentro do sistema federal (WRIGHT, 1988). A origem do termo ―relações 

intergovernamentais‖ remonta da década de 30, como forma de se combater os 

problemas econômicos e sociais da crise de 1929 nos EUA (WRIGHT, 1988; SANO, 

2008).  

Para Lício, Mesquita e Curralero (2011), o federalismo brasileiro surgiu 

diferente do modelo americano: 

 

A gênese do federalismo brasileiro difere do federalismo americano, cujo 
modelo constitui referência clássica na literatura sobre o tema, visto que 
nossa formação resultou de um processo de descentralização de um Estado 
unitário, e não da União de Estados independentes, como aquele país.  

 
Nossa opção pelo federalismo instaurou-se com a Constituição de 1891. 
Passamos de um Império unitário e centralizado para uma Primeira 
República federativa e descentralizada, todavia com uma distribuição de 
poder regional extremamente desigual, quando, basicamente, São Paulo e 
Minas Gerais definiam os rumos do país (LÍCIO, MESQUITA, CURRALERO; 
2011, p. 460-461). 
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O debate sobre o federalismo brasileiro, também, não é recente, muitos são 

os estudos que têm se preocupado com a temática nos aspectos em diversas áreas 

do conhecimento científico, tais como: administração, ciências políticas, ciências 

sociais, direito, educação e saúde (ARRETCHE, 2004, VEDANA, 2001; ABRÚCIO, 

2002; SALES, 2006; GÓES, 2007; REVERBEL, 2008; SANO, 2008; FRANZESE, 

2010; FIORENTINO 2010; GUIMARÃES, 2010; SILVEIRA, 2014). 

No âmbito das pesquisas acerca do federalismo brasileiro, Abrúcio (2002, p. 

32) explica que este surgiu juntamente a partir das bases da primeira república, 

advindas da Constituição de 1891, que culminou no rompimento do modelo 

centralizado de política do império: 

 
 
[...] o federalismo brasileiro nasceu, em grande medida, do 
descontentamento ante o centralismo imperial, ou seja, em prol da 
descentralização, o que deu um sentido especial à palavra federalismo para 
o vocábulo político brasileiro. 

 

 

De forma complementar, Souza (2005) explica que da adoção do regime 

federativo até a constituinte de 1988, o federalismo brasileiro apresenta, em sua 

trajetória, diferentes tipos de arranjos, ora explicitando um caráter mais centralizado, 

ora descentralizado. Conforme a autora, as mudanças de regimes políticos 

produziram assimetrias no histórico das relações entre os entes federativos, ora 

baseados em um modelo de gestão autoritário e centralizador, ora em um modelo 

democrático e descentralizado. Conforme Souza (2005) essas mudanças 

provocaram diferentes formas de relacionamento entre os governos estaduais, e 

destes com o governo federal, ao longo do tempo.  

Em uma perspectiva mais recente, tem-se, a partir da Constituição de 1988, 

as características inovadoras do federalismo brasileiro, tanto em seu desenho 

institucional quanto nas competências atribuídas a cada esfera de governo para a 

promoção de políticas públicas (FRANZESE, 2010).  

Entre as principais inovações, Souza (2005) e Franzese (2010) ressaltam a 

forte descentralização em favor dos governos subnacionais, mais potencializada no 

nível municipal. Sendo assim, este aspecto coloca o Brasil como uma das 

federações mais descentralizadas do mundo.  
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Ortolan (2013), por seu turno, advoga que a Constituinte de 1988, aproximou 

o federalismo brasileiro do modelo americano – federalismo dual -, considerando 

diferentes centros de poder e distribuindo competências específicas para cada ente, 

ao considerar que cada centro de poder governamental (União, Estados e 

municípios) exerceria suas competências com certa independência e autonomia. 

Arretche (2004) corrobora que a Constituição de 1988 promoveu maior 

autonomia dos governos subnacionais, a explicar que,  

 

A autonomia política e fiscal dos governos estaduais e municipais permite 
que estes adotem uma agenda própria, independente da agenda do 
Executivo Federal. As relações verticais na federação brasileira – do 
governo federal com Estados e municípios e dos governos estaduais com 
seus respectivos municípios – são caracterizadas pela independência, pois 
Estados e municípios são entes federativos autônomos (ARRETCHE, 2004, 
p. 20). 

 

 

Têm-se a partir do explicitado por Arretche que a autonomia dada aos 

Estados possibilita que estes possam desenvolver políticas próprias, que muitas 

vezes pode provocar competição entre os entes federativos. Pierson (1995) explicou 

a autonomia dos entes subnacionais a partir do que denominou de reserva de 

poderes específicos para as unidades federativas pela qual os governos podem 

desenvolver políticas próprias. 

Para Abrúcio e Gaetani (2006), a autonomia política para entes subnacionais 

demanda do governo federal o papel de ator coordenador de políticas públicas. Os 

autores explicam que a coordenação federativa possibilita ações articuladas, sob as 

quais não se encontrariam políticas predatórias ou competitivas. 

Tem-se, a partir de Arretche (2004), Souza (2005), Franzese (2010) e Ortolan 

(2013), que, após a Constituição de 1988, surgiu uma emergente preocupação na 

criação e implementação de políticas públicas alinhadas ao processo de 

descentralização. Tal preocupação remete à deia de que a complementaridade e a 

ação governamental conjunta teriam desdobramentos no futuro para novas formas 

de articulação entre governos. 

Os próprios Conselhos têm apresentado novas configurações de articulação 

ao se analisar que inicialmente se constituíram a partir de Fóruns, que possibilitaram 

o surgimento, mais tarde, de organizações políticas formais – os 

Conselhos/Consórcios/Comitês, e, mais recentemente, em articulações entre estes 
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(CONSAD, 2014; CONSEPLAN, 2014; COMSEFAZ, 2016). Estas organizações, 

portanto, desenvolvem articulações intra e inter conselhos.  

Conforme Abrúcio e Costa (1999), um sistema federativo de sucesso deve 

considerar a resolução de conflitos. Para os autores, o federalismo é a forma mais 

democrática de resolução de conflitos entre governos, e partem do pressuposto que 

a ausência de cooperação interatores potencializa ações competitivas e conflituosas 

entre os governos, configurando-se num problema para a ação coletiva. 

 

[...] O problema básico da questão federativa é encontrar o desenho 
institucional adequado à resolução dos conflitos entre os níveis de governo, 
sem destruir a autonomia de cada ente e a conflituosidade inerente aos 
pactos federativos (ABRÚCIO; COSTA, 1999, p. 19). 
 

  

Outro aspecto central da abordagem do federalismo é o ―Pacto federativo‖. A 

teoria do pacto desenvolvida por Kincaid e Elazar, em 1985, combinou o modelo 

shared-rule (interdependência) com self-rule (autonomia) num único sistema político 

(ORTOLAN, 2013). A tese dos autores é que diferentes centros de poder são 

compostos por mecanismos de cooperação e competição, havendo necessidade de 

interação entre eles. 

Parafraseando Elazar (1987), Franzese (2010) explica que a Constituição 

permite que a federação se mantenha em bases não-centralizadas, formalizando o 

pacto e a coexistência de diferentes centros de poder dentro de uma mesma nação, 

o que sugere a formação de mecanismos para cooperação e competição. 

 Como consequência, Ortolan (2013) diz que a ideia conceitual do federalismo 

ampliou-se de um sistema estático de repartição de competências 

constitucionalmente delimitado para englobar também a dinâmica das Relações 

Intergovernamentais (RIGs). Apreende-se, a partir do exposto, que no seio das 

relações se configuram variadas formas de relações, compreendidas na literatura a 

partir de três elementos chave: articulação/coordenação/cooperação federativa. 

 Kincaid e Elazar (1985) também instituíram o conceito de descentralização e 

não centralização. Conforme os autores, a descentralização é caracterizada pela 

distribuição de poder num sistema hierárquico que flui do topo para baixo ou do 

centro para a periferia; a não centralização, por sua vez, se caracteriza pela 

dispersão institucional de uma estrutura de poder constitucionalizada sem a 

existência de um centro de poder. 
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Elazar (1987) desenvolveu um modelo ilustrativo para representar a 

distribuição do poder em sistemas federativos e a relação entre os governos. O 

modelo piramidal da figura 1, a seguir, explicita a noção de hierarquia com o poder 

representado de cima para baixo. O modelo de centro-periferia, por seu turno, traz 

uma ideia muito próxima, na qual a autoridade é descentralizada do centro para a 

periferia. 

 

 

 

 

 

Figura 1-Modelo de relacionamentos entre os governos central, estaduais e locais 

Fonte: Elazar (1987, p. 35) 

 

 Para Elazar (1987), tanto a pirâmide de poder, quanto a centro-periferia não 

explicam efetivamente o conceito de divisão de poder em um sistema federativo, 

uma vez que as duas figuras remetem que o poder dos governos subnacionais 

advém do topo da pirâmide ou a partir de uma unidade central, que pode recuperar o 

poder concedido a estados e municípios. Conforme Sano (2008), os dois modelos 

apresentados por Elazar (1987) ilustram mais a questão da descentralização do 

poder e reforçam a noção de hierarquia. 

 Elazar (1987) propõe outro modelo, concebido a partir de uma matriz de 

relacionamentos entre o governo central, os governos estaduais e os governos 

locais, para se chegar a este modelo de representação gráfica dos relacionamentos. 

O teórico partiu da ideia de que os sistemas federativos são caracterizados pela 

existência de múltiplos centros de poder não centralizados. Tal modelo está 

apresentado na figura 2, a seguir: 
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Figura 2-Matriz de relacionamento entre os governos nacional, estadual e local 

Fonte: Elazar (1987, p. 37) 

 

 De acordo com Elazar (1987), a matriz explicita a ideia de que não existe 

centros de poder superiores ou inferiores. 

 

[...] não há centros superiores ou inferiores de poder, apenas arenas 
maiores ou menores para a tomada de decisão política e de ação. [...] 
Utilizando o modelo matricial, a distribuição de poderes pode ser vista como 
se envolvesse cargas de poder diferenciais em arenas distintas e para 
propósitos diferentes. (ELAZAR, 1987, p. 37). 
 
 
 

Para Sano (2008), a matriz apresentada por Elazar (1987) sugere uma 

situação de completo equilíbrio entre as unidades constitutivas de um sistema 

federativo, representando uma situação hipotética de simetria nas capacidades dos 

entes e tornando esta matriz federativa mais uma ideia reguladora do que uma 

descrição empírica das federações. Outrossim, na matriz, a constituição ―define a 
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armação ou a base da estrutura, que é preenchida pelos arranjos institucionais 

formais e informais, muitas vezes sobrepostos‖. (ELAZAR, 1987, p. 37) 

De acordo com Ortolan (2013, p. 12), a obra de Kincaid e Elazar (1985) 

possibilitou uma nova abordagem acerca do federalismo. 

 

A partir de então, difundiu-se a definição de federalismo como uma 
combinação de relações self-rule plus shared-rule (autonomia e 
interdependência), sendo a não centralização sua característica essencial, 
representada pelo quadro estrutural de uma matriz estabelecida pela 
Constituição, com espaço para o entrecruzamento de arranjos institucionais 
formais e informais (legais e infralegais), por meio dos quais se 
desenvolveram as relações intergovernamentais entre os governos. 

 

 

 Sano (2008) trabalha os tipos de federalismo a partir dos estudos de Elazar e 

Wright. De acordo com Sano, as tipologias apresentadas por ambos são muito 

próximas. Especificamente, o modelo de Wright não se preocupa somente com a 

centralidade do tema da coordenação, mas também na criação de um modelo que 

busca entender as formas de coordenação que podem ocorrer em um sistema 

federativo.  

 

 

Figura 3-Modelo de relacionamentos entre os governos nacional, estadual e local 

Fonte: Wrigth (1988, p. 40). 
 

 

O modelo de Autoridade Independente ou Autoridade Dual pressupõe que os 

governos mantêm um relacionamento de total independência e autonomia, o que 
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seria conseguido a partir da completa explicação dos papéis de cada uma das 

esferas de governo. Dessa forma, o ponto de tangência representado na figura 

significa que não há necessidade de maior interlocução entre os atores. O autor 

considera que os pesquisadores dos modelos de RIG estão provavelmente quase de 

comum acordo com o fato do modelo de autoridade independente ser obsoleto, 

tratando-o como não existente nas atuais condições sociais e políticas (SANO, 

2008).  

O modelo de federalismo dual considera independência e autonomia dos 

governos para criar e implementar políticas em seu âmbito de atuação, podendo 

desenvolver sua própria estrutura burocrática para o incremento de suas ações 

governamentais. De acordo com Ortolan (2013), esse modelo de federalismo passou 

a ser repensado de forma a considerar um dinamismo maior na relação entre os dois 

centros de poder, ou seja, passou-se a reconhecer a sobreposição e 

interdependência entre os governos e a consequente necessidade de cooperação 

intergovernamental. 

No modelo de Autoridade Interdependente ou Sobreposta encontram-se três 

características: i) duas ou três esferas de governos podem atuar conjuntamente num 

mesmo problema, representadas, na figura 1, pelas áreas de intersecção; ii) as 

áreas de autonomia exclusiva de ação são reduzidas e seriam espaços de ação 

similares ao modelo de autoridade independente; e iii) o poder e a influência de 

qualquer esfera de governo são limitados, criando um padrão de autoridade em que 

se configura a barganha, por meio da necessidade de acordos ou trocas entre os 

atores (Sano, 2008).   

Por fim, no modelo de Autoridade Inclusiva ou Autoridade Hierárquica ou 

Centralizada, os governos subnacionais são inteiramente dependentes das decisões 

tomadas pelo governo nacional. Assim, Estados e municípios se caracterizam como 

unidades administrativas e o governo nacional centraliza todas as decisões, 

estabelecendo uma relação hierárquica. 

Para Costa e Grossi (2007), estudos sobre o sistema federativo brasileiro têm 

mostrado que o grau de fragmentação do sistema partidário brasileiro e sua 

descentralização exigem uma cooperação intergovernamental que depende do 

papel da União em promover estímulos e incentivos para a ação conjunta entre os 

atores das esferas de governo. 
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 Nesse sentido, Abrúcio (2005) explica que a interdependência federativa não 

pode ser alcançada por meio da tipologia federativa da autoridade inclusiva, em que 

o governo central determina as políticas a serem implantadas e os governos 

subnacionais apenas aderem a estas. Krell (2008), por sua vez, explica que o 

sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 reaproximou a 

federação brasileira ao modelo do federalismo cooperativo.  

A perspectiva cooperativa no federalismo mostra-se importante, uma vez que 

um sistema federativo deve equalizar as relações de competição e cooperação, para 

ser bem sucedido, o que se configura num grande desafio para o governo central 

(ABRÚCIO, 2005; SANO, 2008). A articulação e a cooperação federativa mostram-

se importantes, sobretudo, no atual contexto de dificuldades que passam os Estados 

brasileiros. Nesse sentido, Ortolan (2013, p. 13) diz que aspectos políticos e 

administrativos se configuram como os desafios para a cooperação federativa 

quando fala que: 

 

Tendo em vista que o problema da cooperação intergovernamental hoje 
está em franca expansão, pois diretamente relacionado com a eficácia das 
esferas político-administrativas em suas operações práticas, interessa saber 
como diferentes federações têm desenvolvido suas relações 
intergovernamentais a fim de superar o dilema federativo da ―unidade na 
diversidade‖ e vencer as fortes pressões do chamado ―Novo Estado Social‖ 
por menos gastos, mais eficiência, coordenação e cooperação na gestão de 
políticas públicas. 

 

 

De acordo com Costa (2007), as RIGs se caracterizam como sendo as 

relações que são estabelecidas a partir de um processo articulado e coordenado 

entre os diferentes níveis de governo. No Brasil, as Relações Intergovernamentais 

dependem da capacidade dos governos em estabelecer mecanismos de 

cooperação, bem como do governo federal em estimular ou mesmo criar regras que 

estimulem alguma forma de cooperação entre os governos subnacionais – estaduais 

e municipais (JORDÃO, 2011). 

Rocha e Faria (2004) explicam que no Brasil, em virtude de haver três níveis 

de governos autônomos, as RIGs são particularmente complexas, sendo necessário 

fazer a distinção de três tipos de relações verticais (local-intermediário; 

intermediário-nacional; e local nacional); e de dois tipos de relações horizontais 

(local-local; e intermediário-intermediário). Os autores ainda alertam para a 
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possibilidade de articulação simultânea das relações horizontais e verticais (local-

local-intermediário; e local-local-nacional, entre outras). 

Conforme Rocha e Faria (2004), o modelo do federalismo cooperativo centra-

se na perspectiva em que os entes federados devem buscar compartilhar ações de 

políticas públicas, propiciando, além da doção de políticas redistributivas, maior 

integração e difusão de informação. 

De acordo com Costa et al (2010), é a partir das relações intergovernamentais 

que governos operacionalizam o estabelecimento de objetivos comuns, 

considerando e respeitando as diferentes realidades encontradas no território e a 

população de cada ente federado.  

Assim, a partir das ações conjuntas entre os governos, têm-se a possibilidade 

de criação de mecanismos capazes de promover políticas públicas alinhadas ao 

desejo da sociedade e à superação dos atuais desafios pelos quais passam os 

governos. É, entretanto, uma forma de unir recursos e competências 

intergovernamentais para o estabelecimento de um padrão de desempenho superior 

frente às demandas sociais de equalização da distribuição de renda e melhoria da 

qualidade de vida da população (COSTA ET AL, 2010). 

 

 

2.1 RELAÇÕES HORIZONTAIS: A ARTICULAÇÃO E A COOPERAÇÃO NO 

ÂMBITO DAS RIGS 

 

 

Pesquisas acerca das formas de articulação e cooperação intergovernamental 

entre os Estados no Brasil podem ser desenvolvidas por meio de estudos que 

considerem os Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais como objeto.  

Em seu estudo, Sano (2008) explica que a literatura das RIGs dos governos 

subnacionais tem se dedicado, de maneira mais expansiva, a explicar a cooperação 

horizontal por meio dos Consórcios Públicos. Nesse caso, as RIGs ocorrem no nível 

de governo municipal. Para Sano (2008), pouco tem se feito para analisar o 

processo das relações intergovernamentais, do tipo horizontal, no âmbito dos 

Estados. 
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A baixa produção de pesquisas das RIGs numa perspectiva horizontal 

também foi apontada na literatura americana. Conforme Zimmerman (2011), poucos 

estudos têm se debruçado em compreender as relações intergovernamentais 

horizontais.  

Carvalho (2015) corrobora com Sano (2008) e Zimmerman (2011) ao dizer 

que pesquisas que consideram as relações no âmbito dos Estados têm sido menos 

empregadas do que nas relações entre municípios e com o governo federal. 

A concepção de relação horizontal compreende as ações conjuntas entre os 

atores de um mesmo vértice governamental (Município-município; Estado-Estado). 

De acordo com Abrúcio e Soares (2001), as relações horizontais foram identificadas 

como parte de um processo de formação de redes federativas ou redes 

intergovernamentais, estabelecidas no plano horizontal a partir do processo de 

redemocratização do país. 

De acordo com Zimmerman (2011), a relação horizontal pode ser 

estabelecida pelos atores tanto do ponto de vista formal quanto informal. No caso da 

relação formal, esta constitui-se a partir de regras formais como contratos, regras ou 

mecanismos constitucionais e institucionais. 

Por sua vez, a relação informal na perspectiva horizontal é explicada por 

Colino (2011) como aquela originada sem a utilização de quaisquer meios formais 

de acordos intergovernamentais, mas que possibilitam o surgimento de novas 

formas de articulação/coordenação/cooperação, como: "Declaração de 

colaboração", "Protocolos de cooperação mútua", os quais são geralmente 

considerados acordos de cavalheiros, sem as normas constitucionais formais (Grifos 

do autor). Zimmerman (2002; 2011) também explica as relações informais entre os 

atores no federalismo horizontal, destacando as mesmas características 

evidenciadas por Colino. 

 Os instrumentos formais de cooperação são de difícil identificação, pois 

muitos não são publicados (COLINO, 2011). O autor atenta, por exemplo, que o 

número de protocolos de declarações de colaboração pode ser maior do que se 

apresenta. 

 As Relações do tipo horizontais a nível estadual são apresentadas na obra 

intitulada ―Horizontal federalism: interstate relation‖, a partir da concepção de 

federalismo horizontal, a qual pressupõe as relações estabelecidas entre os estados 
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dentro de um sistema federativo. Partindo dessas reflexões, essa tese segue o 

termo que vem sendo trabalhado por Sano (2008) e Abrúcio e Sano (2011), ou seja, 

a partir da ideia de articulação horizontal e cooperação horizontal. 

Arnold (2015) defende que os pesquisadores devem entender as relações 

horizontais e as realidades da implementação de políticas nos estudos acerca das 

RIGs, o que muitas vezes demanda uma análise histórica. Assim, passa-se a tratar 

na seção seguinte, o conceitos o neo-institucionalimo histórico 

 

 

2.2 O NEO-INSTITUCIONALISMO HISTÓRICO: ENTENDENDO O CONCEITO DA 

PATH DEPENDENCY. 

 

 

Pela necessidade de se compreender a trajetória da dependência nas 

escolhas políticas e como as instituições influenciam ou influenciaram as ações 

entre os atores, ora para criar mecanismos de articulação, ora para cooperação, 

trata-se nesta seção do conceito da Path dependency. 

O conceito de path dependency (dependência de trajetória) está sendo muito 

utilizado em inúmeros estudos de política comparada com o objetivo de auxiliar na 

compreensão do estabelecimento de trajetórias políticas ou econômicas num dado 

país ou em outra unidade de análise (FERNANDES, 2007). 

Segundo Fernandes (2007), o conceito de path dependency em estudos 

históricos comparados é um referencial teórico metodológico bastante útil para se 

compreender a institucionalização de processos decisórios de governo ou o 

estabelecimento de trajetórias de política econômica em países, regiões ou outras 

unidades de análise. Tanto a vivência de momentos críticos, que são entendidos 

como momentos em que ocorre uma mudança na posição relativa dos atores, seja 

em termos de preferências ou instrumentos de poder (Abrucio, 2005). 

Ainda, segundo Fernandes (2007), tanto o surgimento como o 

desenvolvimento do institucionalismo histórico, se deu em reação a alguns fatores. 

O primeiro se baseia como uma reação à teoria comportamentalista (pluralismo) e à 

teoria estrutural funcionalista (neomarxismo) que dominaram os estudos no âmbito 

da ciência política entre as décadas de 1960 e 1970. O segundo fator, se dá pela 
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reação a tendência que se observa no campo da política comparada da época, uma 

vez que era fortemente marcado pelo comportamentalismo e pelo pluralismo, 

―correntes de análise que tentavam construir grandes teorias, a partir de estudos 

transnacionais, tendo como variáveis que procuravam explicar as diferenças na 

política entre os países, as atitudes e comportamentos dos atores‖ (FERNANDES, 

2007, p. 2). 

De acordo com Fernandes (2007), a agenda de pesquisas sobre o Estado 

centrava-se na discussão do papel da sociedade como variável determinante das 

ações do Estado, a partir das abordagens comportamentalista e estrutural 

funcionalista, na qual este não era tomado como um ator independente, dotado de 

relativa autonomia. 

Os primeiros escritos de política comparada entre países que utilizaram o 

institucionalismo histórico, têm-se as pesquisas desenvolvidas por Katzenstein 

(1978); Berger (1981); e Hall (1986) que tiveram inspiração em Weber e Polanyi 

(FERNANDES, 2007). 

A obra ―A Grande Transformação‖ de Polanyi, versa sobre o mecanismo 

institucional. A abordagem institucional polanyiana compara os sistemas econômicos 

e suas mudanças institucionais, partindo do pressuposto de que a organização 

social é constituída por instituições a partir dos aspectos social e históricos 

(POLANYI, 2012). busca encontrar o espaço da economia nessa organização, tendo 

em vista o significado substantivo e formal do termo econômico. 

 

Uma economia de mercado significa um sistema autorregulável de 
mercados, em termos ligeiramente mais técnicos, é uma economia dirigida 
pelos preços do mercado e nada além dos preços de mercado. Um tal 
sistema, capaz de organizar a totalidade da vida econômica sem qualquer 
ajuda ou interferência externa, certamente mereceria ser chamado de 
autorregulável. Essas condições preliminares devem ser suficientes para 
revelar a natureza inteiramente sem precedentes de tal acontecimento na 
história da raça humana.  (POLANYI; 2012, p. 45). 

 

 

Inspirados na perspectiva institucional histórica de Polanyi (2012), Hall e 

Taylor (2003) explicam que a escola do neo-institucionalismo histórico desenvolveu-

se a partir do enfoque de que existe entre grupos rivais o conflito pela apropriação 

de recursos escassos na vida política. Nesse cenário, as relações de poder 

assimétricas são foco de estudos da abordagem histórica, pela qual se percebe uma 
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realidade em que as instituições conferem a certos grupos acesso desproporcional 

ao processo de decisão. 

Santos e Gerschman (2006), por sua vez, explicam que essa abordagem 

considera arenas como espaços políticos que se estruturam a partir das trajetórias 

históricas das instituições, abrindo, desse modo, espaços que valorizam o papel das 

conjunturas críticas na formação das estruturas atuais. 

Fernandes (2007) complementa, ao explicar que, dentro da corrente 

institucionalista histórica, o comportamento racional dos indivíduos é considerado 

importante para a compreensão do processo político, porém, procura-se entender 

como a escolha de ação depende da interpretação de uma situação, mais do que 

um cálculo instrumental. 

O neo-institucionalismo histórico explica ainda que as opções de tomada de 

decisões dos atores podem ser reduzidas, uma vez que estas estão condicionadas a 

escolhas passadas, tal questão está centrada no conceito da dependência da 

trajetória. Dessa forma, apreende-se que os fatos históricos vão moldando as ações 

dos atores no campo, pois as escolhas passadas limitam o escopo de decisão dos 

atores em suas ações futuras (ABRÚCIO, 2005; SANO, 2008). 

De acordo com Kato (1996) a história eventos em tempos passados 

influenciam as decisões no contexto atual. 

 

 

A ideia de path dependency é bem conhecida em política comparada. De 
acordo com esta idéia, fatores em questão num momento histórico particular 
determinam variações nas seqüências sóciopolíticas, ou nos resultados dos 
países, sociedades e sistemas. Neste sentido, eventos passados 
influenciam a situação presente e a história conta (KATO, 1996, p. 1). 

 

 

Na mesma linha de Kato, Hall e Taylor (2003) afirmam que os teóricos da 

abordagem do institucionalismo histórico defendem que o formato ou decisões 

atuais são explicadas pela trajetória histórica. 

 

Tornaram-se ardentes defensores de uma causalidade social dependente 
da trajetória percorrida, path dependence, ao rejeitarem o postulado 
tradicional de que as mesmas forças ativas produzem em todo lugar os 
mesmos resultados em favor de uma concepção segundo a qual essas 
forças são modificadas pelas propriedades de cada contexto local, 
propriedades essas herdadas do passado (HALL e TAYLOR, 2003, p. 200). 
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No entanto, Levi (1997, p. 28) explica que a path dependence vai mais além 

do que a simples explicação de que a história conta. 

 

―path dependency não significa simplesmente que a história conta. Isto é 
tanto verdade quanto trivial. path dependency significa que um país, ao 
iniciar uma trilha, tem os custos para revertê-la aumentados. Existirão outros 
pontos de escolha, mas as barreiras de certos arranjos institucionais 
obstruirão uma reversão fácil da escolha inicial‖. 
 

 

Outra grande contribuição da abordagem histórica é quanto à importância 

dada à influência do poder sobre as instituições e a forma como ele é repartido ente 

os grupos de interesse, desigualmente, por não proporcionar acesso de forma 

simétrica a todos no processo de decisão (QUINELLO, 2007).  

Para Quinello (2007), as relações de poder e os modelos de gestão podem 

ser explicados a partir da trajetória histórica das relações e pelo contexto atual, 

quando afirma que: 

 

As forças desses mecanismos são modificadas pelo contexto atual e pela 
procura de um ―trajeto‖, que é criado pelas instituições para buscar 
respostas para certos desafios, criando novos formatos e modelos 
(QUINELLO, 2007, p. 65). 
 

 

Quinello (2007) também explica que, na perspectiva do institucionalismo 

histórico, um fator determinante é a preocupação com a questão do comportamento 

individual, construído não por forças históricas impessoais, mas por cálculos 

estratégicos. Nesse contexto, as instituições reduzem alternativas de escolhas ao 

exercer influência sobre a ação individual. 

 

Essa formulação pressupõe que os atores criam a instituição de modo a 
realizar esse valor, o que os teóricos conceituam, no mais das vezes, como 
ganho obtido pela cooperação. Assim, o processo de criação de instituições 
é geralmente centrado na noção de acordo voluntário entre os atores 
interessados. Se a instituição está submetida a algum processo de seleção 
competitiva, ela desde logo deve sua sobrevivência ao fato de oferecer mais 
benefícios aos atores interessados do que as formas institucionais 
concorrentes (QUINELLO, 2007, p. 66). 
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A influência da instituição sobre o comportamento individual é uma questão-

chave da abordagem histórica, segundo Hall e Taylor (2003). Para esses autores, 

toda análise institucional deve questionar como as instituições afetam o 

comportamento dos indivíduos. 

A abordagem do institucionalismo histórico tem sido empregada nos estudos 

sobre políticas públicas e gestão pública no Brasil, a exemplo de Sano (2008), ao 

empregar a essa abordagem para compreender as articulações horizontais no 

Conselho nacional de Política Fazendária (CONFAZ); no Conselho nacional de 

Secretários de Saúde; e no Conselho de Secretários de Administração (CONSAD), e 

de Carvalho (2015) ao analisar também o CONFAZ. 

Tão importante quanto o conceito da path dependece no neo-

institucionalismo histórico são as conjunturas críticas, que são momentos em que 

ocorre uma mudança na posição relativa dos atores, seja em termos de preferências 

ou instrumentos de poder (ABRÚCIO, 2005).  

De acordo com Pierson (2000, p. 76), os processos de path dependency e 

momentos de conjuntura crítica estão relacionados por: 

 

De modo mais preciso, processos de trajetória dependente envolvem três 
fases distintas – três estágios em uma seqüência temporal: (1) a conjuntura 
―crítica‖ inicial, quando eventos disparam movimentos em direção a uma 
―rota‖ ou trajetória particular de duas ou mais possíveis; (2) o período de 
reprodução, em que o feedback positivo reforça a trajetória iniciada na fase 
anterior; e (3) o fim da trajetória, em que novos acontecimentos deslocam o 
equilíbrio de longa duração.  

 

 

 As conjunturas críticas iniciais para a análise da articulação horizontal nos 

três conselhos, objetos, desta tese, constituem, segundo Abrúcio e Gaetani (2006), 

―os vetores impulsionadores das reformas‖ – O período de redemocratização pelo 

qual os Estados passaram a ter maior autonomia. 

Os governos estaduais ganharam maior poder e autonomia com a 

redemocratização, iniciada pelas eleições a governador em 1982 e consolidada com 

a aprovação da Constituição de 1988. Neste período os governos comandados por 

políticos vindos da oposição ao regime militar trouxeram inovações para a gestão 

pública, particularmente no campo dos programas sociais. Entretanto, a 

redemocratização não impulsionou mudanças suficientes no modelo de gestão dos 
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governos estaduais, permanecendo ainda um quadro clientelista e de uma 

burocracia defasada (ABRÚCIO; 1988). 

 Sano (2008) complementa, ao explicar que os estados aumentaram em 

demasia o endividamento e criaram instrumentos para produzir ―recursos‖ sem base 

orçamentária clara, repassando tais custos à União. Não bastasse isso, acentuaram 

o conflito entre eles, particularmente por meio da guerra fiscal. 

 O sucesso do Plano Real, por sua vez, permitiu maior empoderamento do 

governo federal na coordenação federativa, que acabou com vários instrumentos 

predatórios de competição intergovernamental, por meio de incentivos fiscais,  foi 

um estímulo forçado ao ajuste fiscal (ABRÙCIO; GAETANI, 2006; SANO, 2008). 

 Ressalte-se que essas conjunturas críticas também foram objeto de Sano 

(2008). No entanto, para além destas, esta tese adotou a recente crise fiscal dos 

estados e da União, por entender que estas têm exigidos reformas no campo da 

administração pública e que sejam capazes de equilibrar as finanças dos entes 

federativos. Nesta tese, pretende-se, entre outros objetivos específicos, analisar se a 

questão fiscal é um dos fatores influenciadores para a articulação horizontal. 

De acordo com Fernandes (2007), O institucionalismo histórico objetiva 

construir teorias de abrangência mediana, que se proponham a explicar o 

desenvolvimento político e econômico, entre países, ou outras unidades de análise, 

como estados, regiões e cidades, ―tendo como variável independente as instituições 

intermediárias, tais como a burocracia, o eleitorado, as redes estabelecidas entre 

empresariado e governo, a relação estado-sociedade, o processo político decisório 

e/ou de elaboração de políticas públicas‖ (FERNANDES, 2007, p. 2). 

 Dessa forma, apreende-se que os estudos históricos comparados entre as 

unidades de análises colocadas por Fernandes (2007) são importantes, uma vez 

que permitem avaliar a capacidade de autonomia dos Estados a partir de 

indicadores institucionais, como: ―o grau de centralização e descentralização de 

autoridade, meios financeiros, quadro de funcionários, o ambiente e o 

comportamento dos principais atores econômicos e sua relação com o Estado‖ 

(FERNANDES, 2007, p. 3). 

 A presente Tese tem por unidades de análises, os Conselhos Nacionais de 

Secretários Estaduais do campo administrativo: CONSAD, CONSEPLAN e 
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COMSEFAZ, de forma a analisar a dinâmica das relações que são estabelecidas 

entre os Estados em cada um deles. 

 Os conceitos do Neo-institucionalismo histórico apresentados aqui, foram 

visto como essenciais para ajudar a responder o problema de pesquisa, a partir da 

conjuntura crítica da redemocratização, uma vez que se tem maior empoderamento 

dos estados nas relações com a União, aumentando seu poder de autonomia e 

constituindo-se como um processo de descentralização política. 

 Ocorre que alguns eventos, do período da redemocratização para os dias 

atuais, como o endividamento dos Estados e o sucesso do Plano Real, acabaram 

provocando um movimento para uma menor autonomia dos Estados. Tais questões 

já foram discutidas na tese de Sano (2008). 

 Um conceito central da perspectiva histórica do institucionalismo é a path 

depence, e nessa tese foi empregada tanto do ponto de vista que a história conta, 

explicada por Kato (1996) e Hall e Taylor (2003), quanto pela questão dos custos da 

mudança de trajetória que desencorajam ou obstruem uma reversão fácil da escolha 

inicial, explicada por Levi (1997). 

 Dessa forma, buscou-se compreender a partir dos dados tanto o aspecto 

histórico, a partir de uma análise descritiva, quanto o custos associados a uma 

mudança de trajetória, que impacta as decisões ao longo do percurso, nesse caso 

considerou-se uma vertente analítica para a compreensão do objeto. 

 Outro ponto da teoria institucional histórica que mostrou-se central para as 

análises foram os conceitos de feedback positivo e feedback negativo. Esse conceito 

é importante para compreender o período de reprodução de um evento ao longo do 

tempo, uma vez que o feedback positivo reforça a trajetória iniciada na fase anterior, 

encorajando a continuidade das ações de um Conselho, pela fator positivo gerado 

por ela. Por outro lado, o feedback negativo pode proporcionar a descontinuidade ou 

não institucionalização de uma ação ou política, já que o resultado desta não foi 

satisfatória a ponto dos atores buscarem continuá-la. 

 Estas variáveis mostraram-se importantes para a pesquisa, por proporcionar o 

entendimento de como um resultado positivo de certa política ou ação de um 

Conselho pode representar grau de institucionalização e o fortalecimento da 

organização no âmbito das RIGs, como a própria continuidade de políticas, 
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programas e ações desenvolvidas por cada um dos Conselhos estudados nesta 

Tese. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa fundamenta-se sob o paradigma interpretativista. Para Burrell e 

Morgan (1979), essa abordagem permite compreender as organizações, construindo 

uma realidade com base nas interações entre aos atores a partir do caráter 

qualitativo da pesquisa. Dessa forma se baseará na perspectiva de que a realidade 

é socialmente construída e sustentada, não existindo em sentido concreto, mas 

resultante da experiência subjetiva e intersubjetiva dos indivíduos (BURRELL; 

MORGAN, 1979). 

De acordo com Triviños (1987), essa tipologia de investigação auxilia o 

pesquisador a interpretar e analisar os fenômenos reais. A escolha da abordagem 

qualitativa se deu a partir da própria problemática que demanda não somente a 

descrição dos fatos, mas também na compreensão do sentido subjacente aos 

mesmos. Richardson (1999) explica que a perspectiva qualitativa permite descrever 

um problema, analisar a interação de certas variáveis, bem como compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por indivíduos. 

Quanto à caracterização, a pesquisa será desenvolvida por meio da 

estratégia de estudo de caso. Yin (2005) advoga que o estudo de caso auxilia o 

pesquisador na investigação de fatos contemporâneos, os quais ainda não se têm 

clareza, sendo necessária uma investigação aprofundada. Assim, o estudo de caso 

se mostrou mais adequado à pesquisa por oferecer uma riqueza e profundidade de 

informações não usualmente proporcionadas por outros métodos, o que favoreceu 

um melhor entendimento acerca da dinâmica das articulações entre os atores e suas 

implicações para a cooperação federativa. 

Quanto aos fins, a pesquisa se caracteriza como sendo descritivo-analítico, 

através do qual se buscou descrever um fenômeno real. Desse modo, a descrição 

foi realizada de forma analítica para que se pudesse compreender a dinâmica das 

relações intergovernamentais no CONSAD, COSEPLAN e COMSEFAZ. 

Para a coleta de dados foi considerada tanto a seleção de dados primários, 

quanto secundários. Dessa forma, o trabalho foi desenvolvido utilizando atas de 

reuniões, relatórios de gestão, pronunciamentos oficiais e documentos sobre o 

histórico das instituições, informações em revistas dos próprios Conselhos, vídeos 



54 

 

 

 

institucionais, além de trabalhos acadêmicos que trataram dos Conselhos – dados 

secundários. 

Os dados primários foram constituídos a partir de um roteiro de entrevistas 

com os Presidentes dos Conselhos, em exercício, delimitados nesta pesquisa, como 

forma de apreender quais os fatores motivadores ou inibidores da articulação 

horizontal, bem como as suas implicações para a cooperação federativa. 

Ainda no âmbito dos dados primários, como forma de entender melhor 

informações constantes em atas e documentos, foram realizadas entrevistas 

complementares sempre que se fez necessário aprofundar questões que estavam 

em atas junto à secretários executivos dos Conselhos, ou pessoa designada pelo 

Presidente.  

Os estudos que versaram sobre o federalismo horizontal a partir dos 

Conselhos Nacionais de Secretários têm se debruçado, também, em análises que 

buscam compreender ou identificar tais relações como sendo influenciadoras para a 

formação de políticas públicas. Nas teses de Sano (2008); Franzese (2010) e 

Carvalho (2015), os pesquisadores buscaram compreender as relações 

intergovernamentais a partir da adoção de pesquisas que consideraram a coleta de 

dados junto aos atores associados e à adoção do método de estudo de caso. 

De acordo com FRANZESE (2010), na literatura acerca das relações 

intergovernamentais nos Estados Unidos da América, os autores se debruçam na 

observação da reconstrução e relação cotidiana entre gestores, por meio de 

entrevistas.  

O critério para a seleção dos entrevistados foi realizada, portanto, segundo a 

técnica não-probabilística do tipo intencional por julgamento (COOPER; 

SCHINDLER, 2003), no qual se considerou, para a escolha, o grau de importância 

do indivíduo para a pesquisa. Conforme Cooper e Schindler (2003), o pesquisador 

pode, por meio desta técnica, selecionar apenas os sujeitos que se relacionam 

diretamente com o objeto do estudo.  

A adoção do critério para a seleção dos sujeitos também se fundamentou na 

própria concepção da abordagem qualitativa, uma vez que os estudos qualitativos 

não exigem rigor estatístico para a escolha dos sujeitos, mas consideram a sua 

importância para a compreensão do fenômeno estudado (COOPER; SCHINDLER, 

2003). Ao todo foram realizadas 6 entrevistas, sendo 3 delas com pessoas que 
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ocupam os cargos de presidência ou direção dos Conselhos, e 3 com secretários 

executivos ou pessoa designada pelo presidente. 

Na realização das entrevistas, o objetivo da tese foi apresentado aos 

entrevistados e o pesquisador fez uma breve explanação das questões a serem 

analisadas, além de solicitar a permissão da gravação, informando-os que os dados 

serão utilizados somente para fins acadêmicos. Dessa maneira, buscou-se criar um 

clima favorável para a realização das entrevistas, em que a confiança esteve 

presente, considerando a necessidade de se estabelecer um rapport (TRIVIÑOS, 

1987).  

Quanto à análise dos dados, os primários foram analisados qualitativamente, 

utilizando-se da técnica de análise de conteúdo, enquanto que os secundários foram 

analisados por meio da analise documental (BARDIN, 1977; LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Entre as técnicas de análise de conteúdo a ser utilizada optou-se pelo tipo 

categorial-temática, na qual se buscou extrair das entrevistas as unidades de análise 

da pesquisa. Entre as diferentes possibilidades de categorização optou-se pela 

análise temática, por que a mesma mostra-se rápida e eficaz na condição de se 

aplicar a discursos diretos (BARDIN, 1977). 

Considerando a apresentação das escolhas metodológicas para a pesquisa, 

neste capítulo realizada, se elaborou um quadro que sintetiza a operacionalização 

dos objetivos específicos da pesquisa. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Objetivos Específicos Tipo de Dados 
Técnica de Coleta 

de Dados 
Método de Análise 

Caracterizar os Conselhos 
Nacionais de Secretários de 
Estado, da área 
administrativa. 

Secundários 

Pesquisa 
documental 

(Atas, Documentos 
de constituição dos 

Conselhos). 

Análise documental 

Analisar as articulações 
horizontais entre os estados 
a partir dos Conselhos. 

 
Secundários  

 
 

Pesquisa 
documental  

(Atas, Documentos, 
Revistas, 

Informativos) 

Análise documental 

Primários Entrevistas Análise de Conteúdo 

Analisar as implicações das 
articulações horizontais para 
a cooperação federativa 
vertical e/ou horizontal 

Primários Entrevistas Análise de Conteúdo 

Quadro 1 – Operacionalização da Pesquisa 
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  Para melhor entender as variáveis da pesquisa, foi desenvolvida a subseção 

para explicar o modelo de análise, a seguir. 

 

3.1 O MODELO DE ANÁLISE DA PESQUISA 

 

 Para a análise delineou-se um modelo que levou em consideração os 

aspectos explicados por Abrúcio e Gaetani (2006), os quais explicam as motivações 

para os entes estabelecerem parcerias ou alianças, que serão empregadas nesta 

pesquisa a partir do conceito de cooperação federativa. O intuito foi o de combinar 

os quatro aspectos de Abrúcio e Gaetani (2006) com as quatro variáveis de Pierson 

(1995), de forma a se compreender as dinâmicas da articulação horizontal para a 

cooperação federativa na área da administração pública. 

Para analisar como ocorrem as articulações horizontais nos Conselhos 

Nacionais de Secretários de Estados do campo da administração e quais as suas 

implicações para a cooperação intergovernamental, utilizaram-se como categorias 

de análise os aspectos explicados para a análise de políticas públicas de Pierson 

(1995) de forma conjunta aos fatores que explicam a formação de alianças para 

discussão federativa das políticas (ABRÚCIO E GAETANI, 2006). 

Entende-se que para o desenvolvimento de políticas públicas em sistemas 

federativos há o interesse de vários atores, com visões compartilhadas ou não, 

interferindo nas RIGs do ponto de vista da articulação e cooperação 

intergovernamental. 
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Fonte: Elaborado pelo autor desta pesquisa. 

 

 Efeito da questão 
fiscal;  
 

 As inovações 
administrativas que 
geraram path dependence 
(dependência da 
trajetória); 
 

 Reserva de poderes 
específicos para as 
unidades federativas; 

 Representação dos 
interesses das partes no 
centro 

 Nível de 
comprometimento do 
controle fiscal entre as 
unidades constituintes e 
sua capacidade 
administrativa 

 Dilemas do shared-
decision making. 

 

 

Fatores motivadores para a 
formação de alianças e 
coalizões (ABRÚCIO; 
GAETANI, 2006). 

Aspectos para Análise de 
Políticas Públicas 
(PIERSON, 1995). 

 

Pressupostos da Pesquisa 

 

Pressuposto 1 – Momentos de dificuldades para o controle fiscal e manutenção da 
capacidade administrativa, por parte dos estados, promovem maior articulação entre os 
entes federativos. 

 
Pressuposto 2 – Visões não compartilhadas entre os entes federativos dificultam a 
cooperação intergovernamental e aumentam a necessidade de coordenação. 

 
Pressuposto 3 – A efetividade da articulação horizontal e suas implicações para a 
cooperação federativa a partir dos Conselhos, dependem do contexto ao qual os próprios 
Conselhos foram criados. 
 

Figura 4-O Modelo de Análise da Pesquisa 



58 

 

 

 

Portanto, o modelo de pesquisa, parte dos fatores que motivam a ação 

articulada dos estados (Abrúcio e Gaetani, 2006) para os aspectos de análise das 

políticas (PIERSON, 1995) e vice-versa, já que alguns dos aspectos elencados por 

Pierson (1995) provocam motivos para os entes subnacionais buscarem atuar de 

forma organizada e articulada, conforme demonstrado na figura 4. 

A partir da combinação dos aspectos para a formação de aliança de Abrúcio e 

Gaetani (2006) com os aspectos para análise das políticas públicas, foi possível 

desenvolver alguns pressupostos que a pesquisa irá responder.   

A pesquisa está alinhada a perspectiva de Abrúcio e Gaetani (2006) pelo qual 

momentos de dificuldades para o controle fiscal e manutenção da capacidade 

administrativa, por parte dos estados, promovem maior articulação entre os entes 

federativos. A questão fiscal também é evidenciada por Pierson (1995) em que Nível 

de comprometimento do controle fiscal entre as unidades constituintes e sua 

capacidade administrativa é um ponto a ser analisado.  

Como forma de compreender se a questão fiscal é um fator determinante para 

a articulação horizontal nos/entre os Conselhos, buscou-se identificar e depois 

analisar, a partir dos dados, os assuntos tratados nas reuniões por meio das atas e 

dos meios de cooperação formal e informal que pudessem ocorrer acerca da 

questão fiscal dos estados.  

Outro pressuposto da tese é que visões não compartilhadas entre os entes 

federativos acerca de determinada questão ou de uma política pública, aumentam 

a necessidade de coordenação federativa, pelo distanciamento dos atores para a 

cooperação federativa e adoção isolada de ações que podem desencadear em 

ações competitivas, dilemas do shared-decision making (PIERSON, 1995).  

No terceiro pressuposto da pesquisa, encontra-se que a cooperação 

federativa, a partir da articulação horizontal dos Conselhos, depende do contexto 

em que os próprios Conselhos foram criados e da trajetória das RIGs entre os 

atores. Para analisar e compreender essa relação, buscou-se compreender o 

processo histórico das relações intergovernamentais, intra e interconselhos. Nesse 

contexto, as pesquisas no campo da administração acerca das relações horizontais 

têm utilizado da perspectiva da path dependency, como forma de analisar as 

influências do ambiente na formação de coalizões e alianças entre os governos e 
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das influências dos atores na definição e desenvolvimento de políticas públicas 

(SANO, 2008; ABRÚCIO; GAETANI, 2006; CARVALHO, 2015). 

As categorias de análise da pesquisa resultaram, entretanto, da combinação 

dos aspectos de Pierson com os fatores de Abrúcio e Gaetani, os quais trazem em 

seu bojo outros conceitos importantes para a pesquisa, como a path dependency, a 

articulação horizontal, coordenação e cooperação federativa, apresentados no 

quadro 1 a seguir: 

 

Abordagens 
Teóricas 

Categorias de 
Análise 

Dimensões 

 
 
 

Federalismo 
 

 

 
 

Centralização 
 
Descentralização 

 
 
 

Centros de poder 
 

 
 
 
 
 
 

Relações 
Intergovernamentais 

 
Articulação 
horizontal 

 
Coordenação 

 
 

Cooperação 
Formal 

 
 

Cooperação 
Informal 

 
 
 
 
 
 
 

Ações em conjunto para o desenvolvimento e 
implementação de políticas públicas no campo 

administrativo 
 

 

 
 
 
Neo-Institucinalismo 

Histórico 

 
 

Conjunturas 
Críticas 

 
Path dependency 

 
 
 
Eventos passados influenciam o comportamento dos 

atores para a articulação e cooperação federativa  

Quadro 2 - Categorias de Análise da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

4.1 O CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO – CONSAD. 

 

O Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Administração é o mais 

antigo dos Conselhos abordados nesta Tese. Foi criado em 17 de novembro do ano 

de 2000, no XI Fórum realizado em Maceió (AL), e teve como primeiro presidente, o 

então secretário de administração Celestino Roque Secco.  

Constituído como uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, o 

CONSAD tem por finalidade: 

 

I – funcionar como órgão permanente de coordenação e articulação dos 

interesses comuns das Secretarias de Administração; 

II – propor políticas públicas no âmbito de atuação das Secretarias de 

Administração e dos órgãos correlatos; 

III – participar da formulação e implementação das políticas nacionais de 

administração pública; 

IV – interagir com todos os segmentos da sociedade política e civil, com 

vistas à construção de relações sociais mais justas e igualitárias, no 

contexto de uma ordem democrática. (ESTATUTO DO CONSAD, 2014, p.1) 

 

A partir do Estatuto do CONSAD, em suas finalidades é possível perceber 

que esta organização se constitui como uma entidade criada para desenvolvimento 

de articulação e coordenação federativa, no âmbito dos estados, sejam estas entre 

as secretarias da administração ou de órgão estaduais correlatos. Apreende-se, 

portanto, que a inexistência no âmbito estadual, à época, de Conselhos nas áreas 

de planejamento e finanças fez com que o CONSAD trouxe-se para si, conforme 

exposto no inciso II, das finalidades do Conselho, a responsabilidade de tratar de 

assuntos ligados à administração pública, em sua atividade meio. 

A questão tratada acima origina-se do desenho institucional que algumas 

secretarias de administração têm, uma vez que algumas delas condensam as áreas 

de administração e finanças; e outras administração e planejamento, tornando 

possível e necessária a interação do Conselho com órgão correlatos das três 

esferas de governo. Na pesquisa pode-se caracterizar tal evento como um feedback 
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positivo, pois o Conselho de Secretários Estaduais da Administração pode 

desenvolver relações com os órgãos que até hoje, são importantes para a sua 

institucionalização, além de permitir ações conjuntas com o CONSEPLAN e 

COMSEFAZ. Outrossim, os benefícios alcançados pelo CONSAD, acabaram sendo 

percebidos pelos CONSEPLAN e COMSEFAZ, que mais tarde passaram a trilhar os 

caminhos de criação de agenda em suas respectivas áreas. 

Assim, CONSAD assume um papel fundamental na perspectiva do 

federalismo horizontal, qual seja a de coordenar e articular atores para defender 

interesses comuns das Secretarias de administração ou órgãos correlatos, o que 

sugere uma atuação próxima aos atores que lidam diretamente com as áreas de 

planejamento, orçamento e finanças, uma vez que a inexistência de Conselhos 

nessas áreas proporcionou ao CONSAD liderar o processo de articulação entre as 

áreas de administração, planejamento e finanças nos Estados. 

O CONSAD, dos três Conselhos delimitados nesta tese, foi o único 

analisado por Sano (2008). Os resultados da pesquisa de Sano explicitam que este 

Conselho encontrava-se, a época, em processo de institucionalização o que 

demonstra uma certa legitimidade do CONSAD no escopo da Administração Pública, 

que também o ajuda no papel de agente coordenador no campo da administração 

pública. De acordo com os Presidentes do CONSEPLAN e do COMSEFAZ, o 

CONSAD tem um papel muito importante de aproximar os conselhos em torno de 

uma ação, pela estrutura que o próprio Conselho tem.  

Quanto a sua estrutura organizacional, esta foi definida, por meio de 

Estatuto, e considera: i) Órgãos de deliberação, fiscalização e consulta; e ii) Órgão 

de execução. Quanto ao primeiro constituem o Conselho os seguintes órgãos: a) 

Fórum; b) Junta Fiscal; c) Comissões Especiais; e d) Grupos de Trabalhos. O Órgão 

de execução é composto pela presidência do próprio Conselho. No quadro a seguir, 

apresenta-se a estrutura e funções de cada área do CONSAD. 
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Órgãos Áreas Composição 

de Deliberação, Fiscalização 
e Consulta. 

Fórum 

Órgão Máximo do Conselho, 
com poderes deliberativos e 
normativos, é composto por 
Secretários de Estado de 
Administração e Dirigentes 
de Órgão Correlatos. 

Junta Fiscal 
Constituída por três membros 
fixos e três suplentes, eleitos 
e empossados pelo Fórum. 

Comissões Especiais 

A Presidência poderá instituir 
Comissões Especiais para 
Estudo de matéria específica, 
formalização de projetos e 
elaboração de propostas de 
atuação. 

Grupos de Trabalhos 

A Presidência poderá criar 
Grupos de Trabalho para 
execução de tarefas 
específicas. 

de Execução Presidência 

Constituída pelo Presidente, 
1º Vice-Presidente e 2º Vice-
Presidente, eleitos pelos 
membros titulares do 
Conselho, por votação direta 
e uninominal, por maioria dos 
votos, para o mandato de 
dois anos, não cabendo 
recondução. 

Quadro 3-Composição dos Orgãos do CONSAD 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Estatuto do CONSAD (2014, p. 4-5). 

 

 Percebe-se a partir do quadro que a composição do Fórum, Órgão máximo do 

Conselho, foi concebido visando contemplar tanto os Secretários de Administração 

quanto de Órgãos correlatos, o que de certa forma, abre espaço para a participação 

de Secretários Estaduais de Planejamento e da Fazenda, Conselhos incorporados 

para análises nessa Tese. Ressalte-se, entretanto, que à época, não haviam sido 

criados o CONSEPLAN e o COMSEFAZ. 

 A primeira movimentação para uma articulação horizontal, no âmbito do 

CONSAD, se deu em 1990, quando os secretários da administração passaram a se 

reunir em Fóruns para discutir os problemas dos Estados, e ficaram mais fortes a 

partir da própria criação do Conselho, no XL Fórum realizado em Maceió (AL), o qual 

os Secretários da Administração fizeram a ―Carta de Maceió‖ que explicitaram 

algumas preocupações iniciais no aspecto da Administração Pública, que se 

constituíram como as primeiras agendas do Conselho. A partir de pesquisas no sítio 
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do CONSAD (2016), têm-se que os posicionamentos iniciais do CONSAD, nesta 

carta, foram: 

 

i). A situação previdenciária do país e dos Estados: Para o Conselho esse 

aspecto já merecia, à época do ano de 2000, atenção especial por afetar o equilíbrio 

das finanças públicas e que poderia inviabilizar a administração dos governos. 

 

ii). As consequências das distorções administrativas ao longo dos anos: Nesse 

aspecto, a situação enfrentada hoje pelos Estados é decorrente de distorções 

administrativas enfrentadas ao longo dos últimos anos, que configuram situações de 

privilégios de grupos e setores de servidores públicos em todos os poderes. 

 

iii). A necessidade de ações conjuntas dos poderes constituídos: Nesse 

aspecto o CONSAD considerou a importância da implementação da cobrança de 

alíquotas previdenciárias para os inativos e pensionistas, bem como, o 

estabelecimento de tetos salariais, tanto no nível da administração federal, quanto 

estadual. 

 

iv). Avançar nas soluções complementares para a questão previdenciária: Para 

o Conselho seria fundamental a adoção de medidas tributárias capazes de 

estabelecer justiça social, mediante maior contribuição relativa de grupos ou setores 

com maior poder econômico. 

 

v). Importância da edição de novo instrumento jurídico que garanta aos 

Estados e Municípios a faculdade de poder habilitar-se à compensação 

financeira: Neste aspecto, o Conselho tratou acerca da compensação financeira 

entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos 

de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá 

outras providências. Segundo o CONSAD, este assunto estava prevista na Lei nº 

9.796, de 05 de maio de 1999. 
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As questões constituídas na Carta de Maceió, podem ser compreendidas 

como os motivos capitais para a institucionalização da personalidade jurídica do 

Conselho, uma vez que a percepção de legitimidade institucional era considerada 

como fator primordial para o enfrentamento dos problemas junto ao governo federal. 

Foi a partir do enfrentamento destes problemas que os secretários estaduais de 

administração passaram a ver como necessária a criação de uma organização 

formal de articulação dos estados para discutir temas federativos. Assim, mesmo 

sendo constituído mediante caráter técnico, os Conselhos se apresentam como 

atores políticos dentro na federação. 

 

 É preciso entender que por mais que se tenha um aspecto técnico presente 
nos Conselhos, eles se constituem como atores políticos do processo de 
decisão de políticas públicas e de enfrentamento dos problemas dos 
governos estaduais (INFORMAÇÃO VERBAL, VICE-PRESIDENTE DO 
CONSAD - EXERCÍCIO 2014-2016, 2017). 
 

 

A partir do termo ―atores políticos‖ (destaque nosso), colocado pelo, então, 

vice presidente do CONSAD, compreende-se que o Conselho além de trabalhar com 

as questões técnicas em suas agendas de gestão, têm como atributo o entrave 

político. Nesse caso, que defendem suas posição nas relações intergovernamentais, 

seja no âmbito horizontal, dentro do próprio CONSAD, como vertical, com governos 

de outras esferas.  

No plano horizontal, o debate político se dá, conforme identificado em atas do 

próprio Conselho e, também em entrevista, que as diferenças de estruturas e 

desenvolvimento dos Estados, sempre potencializam divergências de opiniões entre 

os associados (Secretários de Administração), uma vez que uma determinada 

política, ou mesmo, ação conjunta, requer diferentes formas de atuações entre os 

Estados, já que estes apresentam condições diferentes de tratar um problema. 

Embora essa seja uma questão negativa, as assimetrias entre os Estados em 

termos de estruturas tecnológicas, humanas e financeiras potencializam formas de 

cooperação informal, pela qual os Estados estabelecem formas cooperativas 

bilaterais, ou entre mais de dois governos para transacionarem recursos. Na 

pesquisa identificou-se que os termos de cooperação técnica entre eles têm sido 

muito comuns, e se caracterizam em sua maior parte como feedback positivo, uma 

vez que fortalecem as RIGs. 
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É muito comum os secretários estabelecerem formas de cooperação 
informal sim, até porque há no Conselho esse estado de 
complementaridade, de se buscar ajudar um outro que depende, talvez, de 
um sistema, de um técnico para capacitação [...] (INFORMAÇÃO VERBAL, 
VICE-PRESIDENTE DO CONSAD - EXERCÍCIO 2014-2016, 2017). 
 

As reuniões trimestrais do CONSAD, tornam-se, nesse meio, um mecanismo 

importante para a troca de informações e experiências entre os gestores. A sede do 

Conselho é em Brasília, se configurando como o único dos Conselhos do campo da 

administração pública que tem sede própria. A estrutura do CONSAD contempla três 

Grupos e Trabalho, conforme apresentado no quadro 3, a seguir: 

 

Grupos de 
Trabalho 

Composição Competência institucional 

GT Agenda 
Comum 

 Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

 
 Distrito Federal 

 
 São Paulo 

 
 Rio de Janeiro 

 
 Ceará 

É um grupo colegiado de trabalho 
de caráter consultivo e tem como 

objetivo, articular, promover a 
colaboração institucional intra e 

intergovernamental, acompanhar e 
sugerir diretrizes e prioridades no 

campo do fortalecimento da gestão 
pública, construídas em conjunto 

entre o Governo Federal e os 
Governos Estaduais, no tocante 

aos eixos temáticos relacionados à 
área de competência do CONSAD 
e que compõem a Agenda Comum 
de Gestão Pública União-Estados, 
doravante denominada Agenda de 
Gestão Pública a ser implementada 

no período de 2013-2016. 

GT de 
Comunicação 

Assessores de imprensa e 
comunicação das secretarias 
estaduais da Administração e Gestão 

Aprofundar o debate sobre ações 
da área de comunicação social 

com foco na gestão pública, 
subsidiar o colegiado do CONSAD 

com informações na tomada de 
decisão e coordenar o Prêmio 

CONSAD de Jornalismo, iniciativa 
implantada em 2012. 

GT Saúde do 
Servidor 

 Região Sul – Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina; 
 
 Região Sudeste – Espírito 
Santo; 

 

 Região Norte – Pará; 
 

 Região Nordeste – Alagoas; e 
 

 Região Centro-oeste – Brasília 

Discutir e disseminar programas 
alusivos às políticas de atenção à 

saúde do servidor 

Quadro 4-Grupos de Trabalho - CONSAD 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
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Os Grupos de Trabalho do CONSAD desenvolvem estudos específicos de 

acordo com as necessidades identificadas no Fórum. Ressalte-se que entre os três 

GTs, o GT Agenda Comum tem participação do MPOG, órgão do governo federal, 

que fortalece a articulação vertical e posicionamento do CONSAD no federalismo 

brasileiro. 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, é um dos órgãos 

correlatos que apresenta relação estreita com o CONSAD. Foi possível perceber nas 

atas, que o MPOG desenvolve várias ações conjuntas com o Conselho, sobretudo 

para discutir os problemas fiscais pelos quais enfrentam os Estados. 

Quanto ao processo de legitimidade do CONSAD, apreende-se a partir das 

análises de Sano (2008) que o Conselho teve sua principal atuação, na formulação e 

implementação do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do 

Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE). 

 De acordo com Sano (2008), a primeira ação que produziu o fortalecimento 

do Fórum de Secretários Estaduais de Administração ocorreu durante o primeiro 

governo FHC, por meio de debates em torno do Plano Diretor da Reforma do 

Estado, iniciado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

(MARE). A estratégia do ministro Bresser-Pereira de envolver o CONSAD nas 

discussões acabou por intensificar tanto a articulação horizontal entre os estados 

como abrir espaços para a primeira forma de articulação e cooperação vertical no 

campo administrativo a partir dos Conselhos. Percebe-se, entretanto, que o governo 

federal, por meio do MARE, exerceu forte influência para aproximar os estados em 

torno de uma agenda comum, na administração pública.  

O Plano Diretor do MARE pode ser caracterizado como uma conjuntura crítica 

no caso do CONSAD, uma vez que o Plano ativou os processos de feedback 

positivo. Os Estados estavam em grave situação financeira e precisavam reduzir 

gastos ao mesmo tempo de melhorar a eficiência da máquina pública. Nesse 

contexto, a concepção da modernização administrativa foi percebida pelos 

Secretários de Estado da Administração como um caminho a ser trilhado. Os 

resultados positivos que um estado obtinha, ao empregar conceitos da nova gestão 

pública, estimulavam outros a trilhar o mesmo caminho, num processo de feedback 

positivo. Outrossim, o Plano Diretor foi o primeiro passo para que os estados 
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passassem a tratar da questão da reforma administrativa, dando início a um 

processo de path dependency. 

 A sua legitimidade como conselho de atuação política, articulado 

horizontalmente de forma a influenciar políticas e projetos nacionais se deu a partir 

do PNAGE. Conforme Sano (2008) o CONSAD teve um papel fundamental nos 

critérios, etapas e processos do PNAGE, o que lhe conferiu maior força e 

importância no contexto das RIGs, uma vez que colocou a participação e os 

interesses dos Estados e do Distrito Federal no centro dos debates do PNAGE. O 

PNAGE é considerado um divisor de águas para o CONSAD na perspectiva de 

cooperação e articulação entre os estados.  

 

O PNAGE foi muito importante para as Secretarias de Administração dos 
Estados, haviam muitas secretarias sucateadas que passaram a contar 
com, pelo menos, o mínimo de estrutura necessária para o desenvolvimento 
de suas ações (INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO CONSAD, 
2017). 

 

A discussão de uma cooperação federativa efetiva entre a União e os Estados 

será retomada posteriormente. É preciso, primeiramente, compreender os períodos 

que antecederam o PNAGE de forma que se possa entender as possíveis 

influencias dos períodos passados para a atual conjuntura das RIGs no campo da 

administração, a partir do CONSAD. 

 

4.1.1 AS REFORMAS ADMINISTRATIVAS NO BRASIL E SUAS INFLUÊNCIAS 

PARA AS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS NO ÂMBITO DO CONSAD. 

 

As Reformas Administrativas surgiram, ainda, no período que marcou o 

Regime Militar, a partir da instituído do Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP), Órgão previsto pela Constituição de 1937 e criado em 30 de julho 

de 1938, com o objetivo de enraizar a reforma administrativa destinada a organizar e 

a racionalizar o serviço público no país. Alinhado aos princípios do Estado Novo, o 

DASP pretendeu estabelecer maior integração entre os diversos setores da 

administração pública e promover a seleção e aperfeiçoamento do pessoal 

administrativo por meio da adoção do sistema de mérito. 

Rabelo (2011) explica que o DASP se constituiu como um departamento 

importante para a execução dos objetivos do governo federal, organizando os 
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orçamentos, classificando cargos do funcionalismo, introduzindo novos métodos de 

gestão e novas técnicas para os serviços burocráticos, organizando processos 

seletivos de funcionários por meio de concursos e criando cursos de 

aperfeiçoamento na administração pública. A partir do DASP, percebe-se uma 

orientação mais voltada a questão mais técnica e burocrática, que incorporariam 

uma administração pública mais eficiente.   

O conjunto de ações desenvolvidas pelo DASP, de fato demonstra a sua 

importância para a gestão pública no nível federal (ABRÚCIO; GAETANI, 2006; 

SANO, 2008). Entre as atribuições do DASP estavam previstas também a 

elaboração da proposta do orçamento federal e a fiscalização orçamentária. Ou seja, 

para além das ações voltadas às práticas internas de gestão, o DASP também tinha 

por competência a questão orçamentária, mais tarde, colocada na pauta de 

planejamento governamental. 

 Na prática, as iniciativas relativas à política orçamentária permaneceram nas 

mãos do Ministério da Fazenda até 1940. Nesse ano, a situação foi contornada com 

a criação, no interior daquele ministério, da Comissão de Orçamento, cuja 

presidência passava a ser acumulada pelo presidente do DASP. Somente no início 

de 1945 o DASP assumiu plenamente a responsabilidade pela elaboração da 

proposta do orçamento federal, com a consequente extinção da Comissão do 

Ministério da Fazenda. Atente-se que este fato ocorreu à época de um governo 

centralizador e regime autoritário, refletindo, conforme Sano (2008) em ausência de 

relações entre os diferentes níveis de governo. 

Também à época do regime militar, o então, presidente, Castelo Branco, com 

a finalidade de promover a organização da Administração Federal, estabeleceu 

diretrizes para a Reforma Administrativa por meio do Decreto Lei nº 200 de 25 de 

fevereiro de 1967. Os princípios fundamentais que passaram a reger as atividades 

da administração pública federal foram: Planejamento, coordenação, 

descentralização, delegação de competência e controle. Ressalte-se que, as 

iniciativas de reformas administrativas realizadas pelo governo federal visavam 

apenas melhorar a gestão pública no nível federativo da União. 

Conforme Sano (2008) o período da redemocratização e da nova república 

também não apresentam uma articulação intergovernamental, denotando que por 

muito tempo a questão da administração pública era pensada de forma centralizada. 
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De acordo com Sano (2008) é somente a partir do PNAGE que ocorrem, 

efetivamente, a articulação entre a União e os Estados. 

 

4.1.2 AS ARTICULAÇÕES HORIZONTAIS NO ÂMBITO DO CONSAD E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA A COOPERAÇÃO FEDERATIVA 

 

A troca de ideias e soluções entre as secretarias estaduais ganharam mais 

espaço no âmbito do governo federal, depois da experiência bem sucedida da 

elaboração, em parceria com o MPOG, do anteprojeto de lei de licitação 8.666/93, 

que trata dos processos de licitações na administração pública. O projeto, que foi 

elaborado em consenso entre o Ministério do Planejamento e o CONSAD, visou 

agilizar os procedimentos, aumentar a transparência e a eficiência das contratações 

governamentais. Neste caso percebe-se que as trocas de experiências, já realizada 

no âmbito do CONSAD, chegou a ser ampliada para a perspectiva vertical, ou seja 

perpassando a concepção de articulação horizontal nas parcerias desta natureza. 

Ressalte-se que este é um projeto de grande amplitude no contexto da 

administração pública, pois se trata da Lei que regulamenta o processo de compra e 

contratação no âmbito dos governos federal, estaduais e municipais. Ao participar 

desse projeto em parceria com o governo federal, evidencia-se a inserção do 

CONSAD nas discussões, de nível federativo, das políticas públicas. Este fato 

efetiva a inserção do CONSAD nos debates de políticas públicas de nível federal no 

campo da administração. A Lei 8.666 disciplina todos os processos licitatórios pelos 

quais os governos, de qualquer nível, devem seguir.  

De acordo com os dados obtidos em atas e nas entrevistas a articulação 

vertical com o MPOG só foi possível por uma coesão, ainda que mínima, entre os 

estados. Dessa forma, entende-se que para a ocorrência de uma relação vertical, do 

tipo institucional, como no caso dos Conselhos, é preciso que estes estejam 

articulados horizontalmente. 

O ano de 1995 marcou o início da Reforma da Gestão Pública no Brasil, ou 

reforma gerencial do Estado, com a publicação, nesse ano, do Plano Diretor da 

Reforma do Estado e o envio para o Congresso Nacional da emenda da 

administração pública que se transformaria, em 1998, na Emenda 19 (BRESSER-

PEREIRA). Nos primeiros quatro anos do governo Fernando Henrique, a reforma foi 
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executada no nível federal, especificamente no MARE. Com a extinção do MARE, 

por sugestão do próprio ministro, a gestão passou para o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), ao mesmo tempo em que estados e 

municípios passavam também a fazer suas próprias reformas (ABRÚCIO; GAETANI, 

2006; SANO, 2008).  

O modelo federativo no âmbito do CONSAD é caracterizado, portanto, a 

partir da autoridade independente ou dual explicado por Wright, pelo qual cada 

esfera de governo tem autonomia para desenvolver suas próprias políticas, neste 

caso, suas próprias reformas administrativas. Tendo como base a Constituinte de 

1988, apreende-se que esta estabeleceu autonomia para os governos subnacionais 

desenvolverem políticas próprias, estabelecendo path dependency das regras que a 

constituição impõe para o comportamento dos atores no sistema federativo. 

De acordo com Sano (2008) a extinção do MARE e a consequente redução 

na interlocução entre o Governo Federal e o Fórum de Secretários poderiam levar a 

uma diminuição do ímpeto reformista nos estados, mas os estados continuaram a 

buscar um aumento de sua inserção no âmbito do governo federal e investiram seus 

esforços na construção de um programa que sustentasse um projeto de 

modernização administrativa, surgiu então as bases de discussão federativa para o 

PNAGE. 

Outrossim, o segundo governo FHC foi marcado pela criação de mecanismos 

que asseguraram uma administração pública mais efetiva, entre os quais destaca-se 

o Plano Plurianual (PPA) que teve como ator principal o Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão (MPOG) (ABRÚCIO; GAETANI, 2006). Nesse período de 

acordo com Sano (2008), o Palácio do Planalto também acreditava que o PPA, junto 

com Lei de Responsabilidade Fiscal promoveria um incremento na gestão pública. 

O PPA foi elaborado tendo como base um cenário macroeconômico factível, 

com metas de crescimento moderadas. Para tanto, três objetivos básicos foram 

considerados: i) equilíbrio fiscal; ii) crescimento econômico sustentável; e iii) 

financiamento externo com bases sustentáveis (RODRIGUES, 1996).  

De acordo com Rodrigues (1996), a meta de equilíbrio fiscal passou a ser 

acompanhada de uma realocação dos gastos do governo de modo a privilegiar as 

áreas sociais e o investimento público. 
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A Lei de Responsabilidade Fiscal, por sua vez, instituída pela Lei 

Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2001, regulamentou os dispositivos 

constitucionais, sobre ―normas de gestão financeira e patrimonial da administração 

direta e indireta‖ (CF88 art. 165, § 9º., II), cuidou de absorver a maturação do 

processo orçamentário e de planejamento ao conceder tratamento à 

compatibilização entre a Lei Orçamentária Anual, ainda no seu processo de 

elaboração, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 

5º.), prevendo o estabelecimento de demonstrativo em anexo específico que 

contenha tal compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e 

metas constantes do Anexo de Metas Fiscais, contido na LDO (MATUS, 1993). 

Ressalte-se que ambos os projetos não contemplaram os estados nas discussões, 

estando a formulação centralizada no governo federal através de seus órgãos da 

administração. 

Com o propósito de ampliar sua articulação com a União, e desenvolver 

mecanismos para a modernização administrativa dos estados, no XLVI Fórum 

realizado pelo CONSAD no estado do Ceará, os Secretários de Administração 

endereçaram a ―Carta de Fortaleza‖ no qual os seus signatários reconheceram a 

necessidade de promover a modernização da gestão pública, tendo como uma das 

alternativas o acesso aos recursos do Programa Nacional de Apoio à Gestão Fiscal 

dos Estados (PNAFE). No entanto, paralelamente, os Secretários de Administração 

continuaram a investir na criação de um programa de modernização próprio, o 

PNAGE, e reuniram-se com o Ministro do MPOG em Brasília para discutir o 

desenvolvimento do Programa, o qual os recursos advinham do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) (ABRÚCIO; GAETANI, 2006; SANO, 

2008). 

O PNAGE foi idealizado e desenvolvido em conjunto pelo CONSAD, MPOG, a 

Secretaria de Gestão (SEGES) do MPOG e o Banco BID. Sendo uma iniciativa que 

começou no final do segundo mandato de FHC e cujo deslanche ocorreu, somente,  

na primeira gestão do Presidente Lula. De acordo com Sano (2008) a experiência 

que os governos estaduais tiveram com o PNAFE, que modernizou as secretarias 

estaduais da fazenda, inspirou o desenvolvimento do PNAGE, para a modernização 

das secretarias de administração. 
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Sano (2008) destaca que do ponto de vista federativo, uma das principais 

diferenças entre o PNAFE e o PNAGE é que este envolveu todos os estados e o 

Distrito Federal desde a sua concepção, enquanto que o programa destinado à 

fazenda levou dois anos até que alcançasse todos os estados da federação. A partir 

disso, evidencia-se toda uma articulação do CONSAD para o desenvolvimento do 

programa. Essa diferença também foi explicada por Abrúcio e Gaetani (2006), na 

qual dizem: 

 
Ressalte-se que tal distinção não se refere apenas a uma variável numérica, 
e sim a um modo de construir a ação reformista. A concepção do PNAGE 
era de necessariamente abarcar todos os governos estaduais, ao contrário 
do que historicamente tem ocorrido neste tipo de programa, no qual se 
privilegiam os mais ricos e/ou mais preparados e depois se procura 
incorporar alguma parcela a mais, partindo do pressuposto de que certo 
contingente de administrações públicas subnacionais não está preparado 
para participar de um processo de modernização. (ABRÚCIO; GAETANI, 
2006, p. 10). 
 

 

Ao se referir aos estados mais ricos e/ou mais preparados como sendo 

privilegiados, na maior parte dos programas. Para Abrúcio e Gaetani (2006), o 

PNAGE se constituiu como verdadeiramente o primeiro programa nacional, 

aglutinando todos os estados desde o seu desenho inicial, pelo qual deveriam ser 

atacadas as desigualdades regionais brasileiras. Desse modo, até mesmo os 

estados com menor estrutura ou volume de recursos foram contemplados no 

PNAGE (ABRÚCIO; GAETANI, 2006). 

Ainda no período do segundo Governo FHC, o Conselho se articulou para o 

desenvolvimento de Acordos de Cooperação Técnica junto ao Governo Federal. 

Dessa forma, o CONSAD, juntamente com o governo federal e o Banco do Brasil 

firmaram parceria para a utilização do Sistema Informatizado de licitações do Banco 

do Brasil, essa iniciativa possibilitou à realização de compras sem custos de 

desenvolvimento de sistemas por parte dos Estados, além de contribuir para 

melhorar a eficiência dos processos de licitações dos governos estaduais, por meio 

de uma cooperação formal. A articulação horizontal entre os Estados passava 

definitivamente a refletir em novas formas de cooperação, nesse caso de uma ação 

cooperativa do tipo vertical, definida por Colino (2011) e Zimmeman (2011) como 

sendo formal, os quais consideram este tipo de relação colaborativa como 

fundamental para o sistema federativo. 
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A análise das dinâmicas horizontais é fundamental para uma melhor 
compreensão dos sistemas federativos e também de seus efeitos nas 
políticas públicas. Consideramos que as relações formais e informais que se 
estabelecem entre governos subnacionais e as autoridades que as 
representam (políticos e burocratas) afetam as federações (SANO, 2008, p. 
35). 
 
 

Colino (2011) e Zimmerman (2011), por sua vez advogam que as relações 

cooperativas informais são tão importantes quanto as relações formais para 

caracterizar o sistema federativo cooperativo. Ao alcançar uma forma de cooperação 

federativa com o governo federal, o CONSAD passa a mostrar a efetividade de suas 

ações com vista ao alcance de um dos seus principais objetivos: a articulação e 

cooperação federativa. Esta forma de cooperação formal, possibilitou, a troca de 

experiências bem sucedidas entre os Estados, desencadeando em processos de 

cooperação informal, sobretudo, a partir dos trabalhos desenvolvidos nos GTs.  

Em 21 de março de 2003, o CONSAD redigiu a Carta de Goiania, resultante 

do XLIX Fórum Nacional de Secretários de Administração, na qual expressou sua 

convicção de que os esforços relacionados à implementação de um novo modelo de 

gestão pública devem ser articuladas entre os entes federativos, a partir dessa carta, 

o Conselho busca fortalecer seu posicionamento enquanto organização política para 

debater projetos nacionais no campo da administração pública. Dessa forma, o 

Conselho coloca que as questões para a melhoria da gestão publica devem ser vista 

de forma articulada entre os diferentes níveis de governos, de forma que se possa 

haver certa interdependência entre os governos. 

 

[...] os esforços relacionados à implantação de um novo modelo de gestão 
pública, apto a conferir resposta necessária às demandas da sociedade 
devem se verificar nos três níveis federados, cabendo à União assumir a 
sua parcela de responsabilidade, seja na execução direta de atividades, 
seja no provisionamento em favor de Estados, Distrito Federal e Municípios, 
de meios necessários a essa mesma execução. A ação do Poder Público 
portanto, nesse momento, há de ser fruto de articulação entre níveis, 
orientada sempre pelo princípio do resgate do modelo federativo (Ata - 
CONSAD, 2003).  

 

O CONSAD não pode ser visto como um órgão que apenas conseguiu 

importância no contexto federativo brasileiro pelo PNAGE, tiveram várias outras 

ações que significaram muito para que o Conselho atingisse os seus objetivos, 
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sendo a base do trabalho conjunto dos estados primeiramente nos fóruns e depois 

no próprio CONSAD fundamentais para o processo.  

 Os primeiros resultados do PNAGE puderam ser vistos em 2004, a partir da 

radiografia das administrações, momento em que foram finalizados os diagnósticos 

das administrações públicas estaduais. De acordo com Sano (2008), alguns estados 

tiveram dificuldades em preencher o formulário explicitando diferenças significativas 

de estruturas administrativas. De acordo com o CONSAD a radiografia foi importante 

para evidenciar as assimetrias entre os estados, pelos quais mostraram-se 

significativos para a formulação do PNAGE. A partir da Radiografia evidenciou-se 

uma forte desigualdade entre os estados brasileiros no que se refere à capacidade 

reformista (ABRÚCIO; GAETANI, 2006; SANO, 2008). 

 Outrossim, ainda em 2004, foi criado um espaço no sítio do próprio Conselho 

para a difusão do conhecimento. Trata-se de uma estrutura na qual são 

armazenados os artigos publicados nos Congressos do CONSAD para que o 

conhecimento das melhores práticas possam ser difundidos pelos estados. Essa 

iniciativa do Conselho, mais uma vez fortalece sua posição quanto ao seu papel de 

agente coordenador e articulador para práticas cooperativas no âmbito dos estados, 

uma vez que o conhecimento das melhores práticas passa a ser transacionado entre 

os estados, um fato importante para o debate acerca de políticas cooperativas ao 

considerar que há uma nova formação de conselheiros a partir das eleições 

estaduais, de quatro em quatro anos, e que o conhecimento ficará disponível para 

os novos secretários no sistema.  

 Nota-se, portanto, uma ação do CONSAD para a gestão do conhecimento nas 

secretarias. A difusão de informações de melhores práticas passam a fazer parte da 

agenda do CONSAD, possibilitando além do compartilhamento de ideias e modelos 

de gestão, espaços para a formação de novas práticas cooperativas. Um exemplo 

disso foi a criação de várias escolas de governo o âmbito dos Estados, as quais se 

caracterizam como ambientes propícios para a troca de informações, capacitação do 

servidor público, além da difusão das boas práticas. Até os dias atuais as Escolas de 

governo, que em sua maior parte, são gerenciadas pelas secretarias da 

administração, operam a partir da concepção de complementaridade, em um 

ambiente de rede interorganizacional no âmbito horizontal, mas também, e 



75 

 

 

 

principalmente a partir de relações verticais com a Rede Nacional de Escolas de 

Governo, da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), criada em 1986. 

 Voltando a narrativa histórica, em março de 2005, os Secretários de 

Administração discutiram e aprovaram o novo modelo de financiamento do PNAGE. 

O formato de financiamento que foi apresentado pelo MPOG e o BID no LVII Fórum 

do CONSAD, foi aprovado, uma vez que da forma como foi pensado permitiu a 

participação de todas as unidades da federação, se o repasse da verba tivesse que 

ser mediante empréstimos, os estados endividados não poderiam ser atendidos. 

Esse foi o ponto central do programa, que abarcou todos os entes estaduais, 

resultado de um processo muito bem articulado do CONSAD (ABRUCIO; GAETANI, 

2006). 

 Em setembro de 2006, no LXIV Fórum Nacional de Secretários de Estado da 

Administração, os secretários discutiram sobre o papel do CONSAD no âmbito da 

temática da reforma administrativa, pelo qual, deve-se: construir processos de 

decisão governamental transparente e abertos à participação da sociedade, garantir 

o exercício dos direitos de cidadania, evitar a captura do Estado pelos interesses 

privados e corporativos e incentivar e apoiar a organização da sociedade. Outro 

aspecto importante destacado diz respeito à visão que se consolidou na 

administração pública de que as secretarias de administração tinham a única 

responsabilidade de gerir meios materiais, financeiros e recursos humanos, e a 

inserção do CONSAD no contexto da política nacional o consolida dentro do papel 

de pensar a reforma do Estado. 

 Participando do LXVI Fórum Nacional de Secretários de Estado da 

Administração, em Gramado (RS), em junho de 2007, Abrúcio destacou a 

importância do Conselho na relação direta com o processo de descentralização 

preconizado pela Constituição de mil novecentos e oitenta e oito quando Estados e 

municípios passaram a assumir políticas públicas de gestão afetas às áreas de 

saúde, educação e outras. Para Abrúcio, o CONSAD tem por função desenvolver 

ações indutoras para modernização da gestão públicas nos estados e nos 

municípios, acrescentando, ainda, que esse processo propiciou novo modelo de 

relacionamento entre os entes federados focado na cooperação e no 

compartilhamento. 
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Ainda em 2007, o MPOG se reuniu com o CONSAD para destravar alguns 

problemas de execução do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão 

e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal. O diretor nacional 

do PNAGE, Evandro Ferreira Maciel, apresentou as mudanças ao programa 

destacando que, ao analisar o processo de execução, percebeu falhas em sua 

condução. Os repasses travaram por falta de prestação de contas dos estados, 

ficando definido um acompanhamento técnico trimestral do Conselho Técnico 

Consultivo (CTC), juntamente com o MPOG junto aos estados. Esse processo 

marcou o realinhamento das relações intergovernamentais em torno do PNAGE. 

Mostra-se presente, mais uma vez, a articulação vertical entre a União e os estados. 

No LXVI Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, na 

cidade de Gramado/RS, ocorrido nos dias 14 e 15 de junho de 2007, Abrúcio tratou 

do papel do Conselho. O seu discurso, encontra-se na ata deste Fórum. 

 

O Consad deverá desenvolver ações indutoras para modernização da 
gestão públicas nos estados e nos municípios. [...] esse processo propiciou 
novo modelo de relacionamento entre os entes federados focado na 
cooperação e no compartilhamento. [...] quanto à definição do papel 
estratégico do Consad nesses vintes anos, qual seja fortalecer e incentivar 
o processo de cooperação horizontal e vertical dos entes federados sem 
contudo tirar-lhe a autonomia. Destacou que as experiências inovadoras 
disseminadas por meio dos fóruns vêm fortalecer o relevante papel 
desempenhado pelo Conselho no tocante á melhoria da gestão pública 
brasileira. O fortalecimento institucional deve ser priorizado bem como a 
criação de memória que ofereça subsídios da gestão estadual para num 
futuro próximo ser fonte de aprendizado. [...] o Consad é a única instituição 
capaz de propiciar movimento de advocaci pela tão almejada reforma da 
gestão pública. (ATA – CONSAD, 2007). 

 

 

De acordo com a narrativa presente neste documento, percebe-se que o 

CONSAD passou a ser visto, também, no meio acadêmico como um ator 

fundamental para o processo de articulação horizontal, difusão do conhecimento, e 

gestão do conhecimento. No entanto, para além da importância das articulações 

horizontais do CONSAD  e suas influencias na cooperação federativa, busca-se a 

partir da próxima subseção trabalhar as articulações horizontais como forma de 

superação para a crise fiscal dos estados. 

 A questão da crise fiscal dos estados passou a ser tratada numa perspectiva 

horizontal no âmbito dos governos a partir de 2008, a qual trataremos na subseção 

seguinte.  
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4.1.3 AS ARTICULAÇÕES HORIZONTAIS COMO FORMA DE SUPERAR A CRISE 

FISCAL DOS ESTADOS 

 

 Em março de 2008, os secretários passaram a defender o desenvolvimento 

de um planejamento estratégico para a administração publica, nesse aspecto o 

CONSEPLAN passou a ser um parceiro estratégico para a efetividade do Projeto. 

Logo, as articulações horizontais do CONSAD, perpassam os limites internos do 

Conselho, ao estabelecer parcerias com outro Conselho, pelo qual se amplia a 

noção de articulação horizontal. 

 De acordo com o vice-presidente do CONSAD no exercício de 2014-2016, 

essa articulação foi facilitada porque alguns conselheiros do CONSAD também 

participavam do CONSEPLAN, pois as suas secretarias tinham como competência 

as duas áreas, como era o caso da Secretaria de Estado do Governo da Paraíba. 

 

As relações entre o CONSAD e o CONSEPLAN não foram difíceis de serem 
estabelecidas, haja visto que alguns secretários tinham cadeira nos dois 
conselhos, e partiram deles mesmo propor ações que os dois conselhos 
fizessem conjuntamente, e o assunto da questão fiscal está diretamente 
ligado aos dois (INFORMAÇÃO VERBAL, VICE-PRESIDENTE DO 
CONSAD 2014-2016, 2017). 
 
 

 Nos anos subsequentes as pautas das reuniões trouxeram, em sua maior 

parte, a questão da melhoria da gestão pública, com o trabalho de difusão das 

melhores práticas de gestão; e o aumento da articulação horizontal e vertical. Essa 

trajetória só foi interrompida pela crise fiscal que os estados começaram a ter a partir 

de 2013 e intensificada em 2015. 

Alguns estados passaram a enfrentar dificuldades de honrar as despesas 

compulsórias do Piso Salarial do Magistério Público, em 2015, estipulado pelo 

Ministério da Educação (MEC) em R$ 1.917,78. Para o enfrentamento do problema, 

os conselheiros decidiram criar um grupo de trabalho para discutir a qualidade do 

gasto público. O objetivo do CONSAD foi que integrantes do próprio Conselho 

discutissem e se articulassem com os conselhos de Política Fazendária (CONFAZ), 

de Planejamento (CONSEPLAN) e de Educação (CONSED) para priorizar uma 

agenda conjunta, com foco no Piso da Educação Básica. Trata-se portanto, de mais 

uma iniciativa do próprio CONSAD para ampliar a articulação horizontal e 

cooperação vertical no sentido de melhorar a qualidade dos gastos públicos. Atente-
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se para o fato de que partiu do CONSAD a iniciativa de aproximar os conselhos em 

torno de um problema. 

Percebe-se que o enfrentamento da questão do Piso Salarial da Educação de 

forma compartilhada pelos Conselhos das secretarias meio (CONSAD, 

CONSEPLAN e CONFAZ) com o CONSED, organização que aglutina os Secretários 

de Estado da Educação, foi de suma importância, uma vez que o aumento do piso 

acarretava problemas para honrar compromissos em muitos dos estados brasileiros. 

De acordo com o CONSAD é preciso trabalhar alguns problemas com outros 

Conselhos, pois muitas questão significam impacto em outras áreas, sejam estas 

fins ou meio.  

Uma dessas ações de articulação horizontal foi uma reunião, provocada 
pelo próprio CONSAD, juntamente com o CONSEPLAN e o CONSED para 
tratar da questão do piso. Naquele tempo alguns estados já davam sinais de 
problemas com a questão do equilíbrio fiscal e era preciso tratar disso de 
forma compartilhada (INFORMAÇÃO VERBAL, VICE-PRESIDENTE DO 
CONSAD 2014-2016, 2017). 
 

 

Acerca dos problemas fiscais dos estados, em sentido mais amplo, o 

CONSAD tem debatido questões para o enfrentamento nas reuniões do Conselho e 

trabalhado para desenvolver mecanismos de cooperação. De acordo com dados 

obtidos em atas do Conselho, o foco dessas ações centra-se na questão de troca de 

experiências e de acordos por meio de convênios ou cooperação técnica. O que 

indica que o fator fiscal e a capacidade administrativa dos entes, no âmbito do 

CONSAD, surgem como aspecto condicionante para a coalizão dos atores. 

Considerando as ultimas reuniões do Conselho, percebe-se a partir do quadro 

4, a seguir que o CONSAD tem discutido amplamente temas que estão de forma 

direta ou indireta ligado à crise fiscal nos últimos cinco anos. 

 
Fórum Mês/Ano Tema Agenda Local 

102º Dezembro/2016 Reforma do 
Estado 
 
 

Pacto pela Reforma do Estado 
Brasileiro;  
Política Tributária; 
Melhoria da qualidade do gasto 
público: os efeitos da PEC do 
teto de gastos sobre os 
Estados. 

Brasília (DF) 

101º Setembro/2016 Reforma 
previdenciária;  
 
 
Gestão dos 

Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI); 
Negociação da dívida dos 
estados junto à União;  
Gestão estratégia de compras: 

Belém (PA) 
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Estados 
 

experiências na América Latina 
e Europa. 
Perspectivas da reforma 
previdenciária e o desafio da 
sustentabilidade do Regime 
Próprio de Previdência Social 
(RPPS) 

100º Julho/2016 Gestão dos 
Estados 

Boas práticas para o 
fortalecimento da gestão de 
compras nos estados brasileiros 

Manaus 
(AM) 

99º Novembro/2015 Gestão dos 
Estados 

Situação Fiscal e Financeira 
dos Estados: LRF diante da 
Crise Econômica Nacional.  
Gestão Pública em um cenário 
de restrição fiscal: Promovendo 
Inovação e Fortalecendo 
Capacidades Institucionais. 

Brasília (DF) 

98º Agosto/2015 
 

Gestão dos 
Estados 

Crise e ajuste fiscal nos 
Estados: Alternativas em busca 
da Qualidade do Gasto 

Florianópolis 
(SC) 

97º Março/2015 Gestão dos 
Estados 

Os desafios da gestão nos 
estados em contexto de crise. 
Dificuldade da gestão no 
ambiente de restrição fiscal. 

João Pessoa 
(PB) 

96º Novembro/2014 Gestão dos 
Estados;  
 
 

Situação Fiscal e Financeira 
dos Estados: possíveis 
consequências  
Transferências da União: 
impacto financeiro e 
orçamentário  
Projetos de Lei que impactam 
as finanças estaduais  
Convênios de Custeio  
FPE, CIDE e Energia Elétrica  

Brasília (DF) 

95º Julho/2015  
Gestão dos 
Estados 

Construção da agenda comum 
Consad e Confaz; 
―O problema está no meio de 
campo‖ Cenário macro para 
2014 e 2015 

Rio de 
Janeiro (RJ) 

94º Abr/2014 Gestão dos 
Estados 

Alianças Estratégicas com o 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

Maceió (AL) 

92º Novembro/2013 Gestão dos 
Estados 

Desafios econômicos e políticos 
no Brasil pós-crise. 
Balanço das atividades de 
cooperação desenvolvidas – 
BID/MPOG/CONSAD/CONSEP
LAN 

Canela (RS) 

91º Setembro/2013 Gestão dos 
Estados 

Política de recomposição 
salarial nos estados 

Belém (PA) 

90º Junho/2013 Reforma do 
Estado 

melhorias e inovação na gestão 
pública nacional 

Palmas (TO) 

89º Março/2013 Gestão dos 
Estados 

a agenda perdida de compras 
públicas e sobre a nova 
contabilidade do setor público. 

Natal (RN) 

88º Dezembro/2012 Gestão dos 
Estados 

Agenda Federativa de Gestão 
Pública  

Belo 
Horizonte 
(MG) 

86º Julho/2012 Reforma do Agenda Federativa Foz do 

http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Consad-Bras%C3%ADlia-2015-vFinal-PEDRO-JUCA.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Consad-Bras%C3%ADlia-2015-vFinal-PEDRO-JUCA.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Consad-Bras%C3%ADlia-2015-vFinal-PEDRO-JUCA.pdf
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Estado Iguaçu 
(2012) 

85º Março/2012 Gestão dos 
Estados;  
 

Nova linha de financiamento 
para a melhoria da gestão 
estadual 

Fortaleza 
(CE) 

84º Novembro/2011 Gestão dos 
Estados 

o Impacto da PEC 300 e do 
Piso Nacional de Magistério 

Florianópolis 
(SC) 

 

83º Setembro/2011 Gestão dos 
Estados 

Capacidade institucional da 
administração pública, a oferta 
de serviço de qualidade ao 
cidadão 

Porto de 
Galinhas 
(PE) 

82º Julho/2011 Gestão dos 
Estados 
Modernização 

resultado dos principais projetos 
do Conselho como o Programa 
Nacional de Apoio à 
Modernização dos Estados e do 
Distrito Federal. (PNAGE) 

Gramado 
(RS) 

81º Março/2011 Reforma do 
Estado 

modernização das instituições 
jurídicas 

Rio de 
Janeiro (RJ) 

80º Dezembro/2010 Gestão dos 
Estados 

Agenda federativa Fortaleza 
(CE) 

88º Junho/2010 Gestão dos 
Estados 
 
 

Qualidade no gasto público; 
efetividade das políticas 
públicas; e integração dos 
instrumentos de gestão 

Maceió (AL) 

87º Março/2010 Gestão dos 
Estados 

O Projeto de Lei para o 
tratamento de conflitos nas 
relações de trabalho da 
Administração Pública e o 
resultado do compartilhamento 
de bases de RH 

Brasília (DF) 

85º Setembro/2009 Gestão dos 
Estados 

A articulação federativa e os 
problemas atuais da 
administração pública. 

 

Goiânia (GO) 

83º Março/2009 Gestão dos 
Estados 

Exigências para redução dos 
gastos com o custeio da 
máquina pública 

Teresina (PI) 

81º Agosto/2008 Gestão dos 
Estados 

Os cenários econômicos para a 
gestão pública dos estados  

Recife (PE) 

80ª Julho/2008 Reforma do 
Estado 
 

Novos caminhos da gestão 
pública brasileira 

Foz do 
Iguaçu (PR) 

79º Março/2008 Gestão dos 
Estados 
 
 

Planejamento Estratégico para 
a Administração Pública 

Natal (RN) 

78º Dezembro/2007 Gestão dos 
Estados 

Agenda comum na busca de 
soluções para a melhoria da 
gestão pública brasileira 
CONSAD/CONSEPLAN 

Belo 
Horizonte 
(MG) 

77º Setembro/2007 Gestão dos 
Estados 
 

Plano Estratégico do Consad Rio de 
Janeiro (RJ) 

76º Junho/2007 Gestão dos 
Estados 

Melhoria do Gasto Público Gramado 
(RS) 

Quadro 5-Agenda de discussões dos Fóruns do CONSAD 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em atas do Conselho 
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 Aprende-se a partir do quadro que, nos últimos 10 anos, o CONSAD tem 

buscado trabalhar os temas de forma a estabelecer e difundir mecanismos para a  

melhoria da gestão, que implica em algumas casos, na necessidade de articulação 

entre as secretarias de administração e de outros conselhos como no caso do 

CONSEPLAN, quanto com outros atores no nível de governo federal ou 

internacional.  

Essas iniciativas do CONSAD tem fortalecido a posição do Conselho como 

um ator político dentro do federalismo brasileiro, uma vez que ele consegue se 

inserir nos debates de nível federativo junto à outros atores, quando a questão se 

insere no contexto da administração pública sob a perspectiva a gestão dos estados. 

De acordo com a secretária executiva do CONSAD, em entrevista, o conselho vem 

ampliando seu espaço no cenário federativo e questões como o enfrentamento da 

crise fiscal deve ser travada dentro dos fóruns junto com os secretários de estado da 

administração e outros atores que atuam no governo federal. 

Como forma de ilustrar melhor, tem-se na tabela resumo, o quantitativo, por 

ano, de discussões sobre cada tema. 

 
 

Ano Reforma do Estado Reforma 
Previdenciária 

Gestão dos Estados 

2007   3 

2008 1  2 

2009   2 

2010 2  1 

2011 2  2 

2012 1  2 

2013 1  3 

2014   3 

2015   3 

2016 1 1 3 

Soma 8 1 24 

 

Tabela 1-Discussões no CONSAD por tema 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em atas do Conselho 

 

 

 Apreende-se a partir da tabela que os principais temas debatidos nos últimos 

10 anos foram a melhoria da gestão dos Estados e a articulação federativa. Entre os 

24 vezes que se tratou a perspectiva da melhoria da gestão pública, 11 estão 

relacionadas à crise fiscal dos estados. Mais precisamente é possível verificar que 
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de 2013 até então as reuniões têm tratado de soluções para à crise. Na perspectiva 

de discussão interna da gestão dos Estados, foi possível identificar que os GTs 

exercem um importante papel. 

 Outro aspecto relevante da pesquisa, que pode ser visualizado a partir do 

quadro, tem sido o debate acerca das reformas. Ressalte-se que o fortalecimento do 

Conselho se deu a partir da sua participação dos projetos reformistas, em especial 

ao Plano Diretor, pela qual foi estabelecida a path dependency, ou a trajetória. 

Os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo GT Agenda comum, 

impulsionaram uma maior articulação horizontal, além de possibilitar o 

desenvolvimento de trabalhos em dez eixos da agenda comum. Neste Grupo de 

Trabalho, ficou evidenciado a partir das atas do Consad, que os estados passaram a 

desenvolver acordos de cooperação informais tendo como principio básico o 

compartilhamento de experiências e soluções tecnológicas, de modo a ser 

implementado no âmbito do Conselho, grupos temáticos para o compartilhamento de 

experiências, o uso de softwares, sistemas e tecnologia. Tais ações visavam o 

fortalecimento institucional do CONSAD (CONSAD, 2004). Conforme quadro a 

seguir: 

 

Eixos da Agenda Abrangência 

I Modelos Jurídico-Institucionais da Administração Pública 

II Gestão de Pessoas 

III Tecnologia da Informação 

IV Compras Governamentais 

V Atendimento aos usuários dos serviços públicos 

VI Gestão Patrimonial 

VII Planejamento, Monitoramento e Avaliação 

VIII Orçamento Público 

IX Gestão do Desempenho Institucional 

X Apoio à melhoria e à inovação municipal 

Quadro 6-Eixos da Agenda 

Fonte: CONSAD (site) 

 

A atuação do CONSAD no campo da articulação federativa para melhoria da 

gestão pública resultou em uma Agenda Comum de Gestão Pública, a partir da 

perspectiva da cooperação vertical – União-Estados que teve por finalidade o 

estabelecimento de diretrizes e prioridades de investimento no campo do 

fortalecimento da gestão pública, construídas em conjunto, entre o Governo Federal 

e os Governos Estaduais e promover a colaboração institucional entre os governos, 
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na qual foram delineados alguns objetivos da Agenda: i) melhorar a qualidade dos 

serviços públicos disponibilizados aos cidadãos e ao setor produtivo; ii) melhorar a 

eficiência e a qualidade do gasto público no curto e longo prazo; iii) ampliar a 

capacidade de governança na implementação de políticas públicas; iv)  

instrumentalizar as instâncias de participação social, contribuindo para que os 

cidadãos se tornem efetivamente partícipes na atividade pública; v) contribuir para a 

realização dos investimentos públicos que visem acelerar a competitividade 

nacional; e vi) promover a inovação e a gestão do conhecimento, assim como o seu 

compartilhamento entre as esferas de governo, a sociedade e o mercado. 

Fizeram parte da construção da agenda o CONSAD, o CONSEPLAN, o 

MPOG, a Secretaria de Gestão Pública (SEGEP), e a Secretaria de Relações 

Institucionais, com apoio do BID. De acordo com a Secretria Executiva do CONSAD, 

era preciso assegurar a sustentabilidade fiscal aos programas de governo e 

viabilizar as trajetórias integradas para o desenvolvimento, pela qual desenvolver a 

capacidade técnica, institucional e de coordenação e articulação para a formulação e 

a execução das políticas públicas seriam imprescindíveis. 

Note-se que mais uma vez a articulação entre os estados estavam presentes 

na agenda, sob a forma intrainstitucional, ou seja, no âmbito interno ao CONSAD e, 

também, do CONSEPLAN, como interinstitucional, nesse caso entre o CONSAD e o 

CONSEPLAN. 

Um passo importante para a construção de uma agenda comum entre os 

governos estaduais e o governo federal, foi a criação do Grupo de Trabalho da 

Agenda Comum de Gestão Pública (GTAC), no âmbito do CONSAD. Trata-se de um 

grupo colegiado de trabalho de caráter consultivo que tem entre seus objetivos o de  

articular e promover a colaboração institucional intergovernamental no campo do 

fortalecimento da gestão pública, construídas em conjunto entre o Governo Federal 

e os Governos Estaduais. 

Além do GTAC, o CONSAD ainda tem outros grupos de trabalho: GT de 

Comunicação, composto por  assessores de comunicação das secretarias estaduais 

da Administração; o GT Saúde do Servidor; o GT da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), coordenada pelo presidente do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais 

(GeFIN) do CONFAZ, se configurando como um grupo de trabalho formado pela 

parceria entre os Conselhos; o GT da Previdência, coordenado pelo presidente do 
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Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), e o GT da 

Qualidade do Gasto Público sob a coordenação da assessoria técnica do próprio 

CONSAD. De acordo com a Presidente do CONSAD,  os trabalhos desenvolvidos 

nesses GTs são fundamentais para o debate federativo, além de ampliar a 

articulação com outros atores.  

Os grupos de trabalho também mostraram significativos para a ampliação das 

ações cooperativas entre os governos, uma vez que nestes há, de certa forma a 

interdependência de órgãos de ambos governos, intensificando as relações 

cooperativas, tanto do ponto de vista formal, quanto informal, sendo a última a mais 

recorrente a partir dos grupos, pois trata de acordos de cooperação que envolvem, 

entre outras recursos, transferências de tecnologia, informações e pessoas.  

Para Colino (2011) e Zimmerman (2011) é fundamental que um sistema 

federativo possa desenvolver meio de cooperação formal e informal, a partir dos 

autores e com base nas atas e na entrevista, pode-se visualizar no âmbito do 

CONSAD, cooperações sob as duas formas, apresentadas a seguir. 

 

Cooperação Perspectiva Formal Informal 

Agenda comum 
CONSAD/CONSEPLAN 

Horizontal X  

Difusão de Informações para a 
melhoria da Gestão 

Horizontal  X 

Agenda Comum 
CONSAD/CONSEPLAN/MPOG 

Horizontal / vertical X  

Termos de Cooperação Técnica 
para transferência de Tecnologias 

e Sistemas 
Horizontal X  

Agenda Comum 
CONSAD/CONFAZ 

Horizontal / Vertical X  

Capacitação dos Servidores da 
Administração 

Horizontal / Vertical X  

PNAGE Horizontal / Vertical X  

Quadro 7-Tipos de Cooperação no CONSAD 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 

Considerando os pressupostos da pesquisa, verifica-se a partir do CONSAD 

que a ações voltadas a melhoria da capacidade administrativa e equilíbrio fiscal 

estão presentes na articulação horizontal, por meio dos aspectos relacionados ao 

desenvolvimento de mecanismos que assegurem no Conselho a gestão do 

conhecimento, a troca de experiências de sucesso e os acordos de cooperação 

técnicas desenvolvidos com a finalidade de melhorar a gestão dos estados, o que 
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confirma o pressuposto 1 da pesquisa de que: em momentos de dificuldades para o 

controle fiscal e manutenção da capacidade administrativa, por parte dos estados, 

promovem maior articulação entre os entes federativos. 

O CONSAD também se apresentou como uma organização com forte coesão 

nas ações conjuntas entre os estados, pela qual se pode constatar o fortalecimento 

de sua posição nas relações com o governo federal não confirmando o segundo o 

pressuposto, de que visões não compartilhadas entre os entes federativos dificultam 

a cooperação intergovernamental e aumenta a necessidade de coordenação. Nesse 

aspecto foi possível verificar através das ―cartas federativas‖ que é possível fechar 

questão e direcionar a ação dos estados para o mesmo fim. 

Por fim, o pressuposto 3 que afirma que a efetividade da articulação 

horizontal e suas implicações para a cooperação federativa a partir dos Conselhos, 

dependem do contexto ao qual os próprios Conselhos foram criados, tem-se que o 

Conselho conseguiu ampliar seus espaços no âmbito da reforma administrativa, que 

desencadeou para a cooperação federativa no âmbito do PNAGE, o que confirma de 

certa forma. 

De acordo com Fernandes (2007) a path dependence  pode ser analisada 

sob dois enfoques, a primeira delas se dá por meio de uma análise histórica de 

forma a se compreender como os eventos passados produzem efeito nas decisões 

atuais, e, nesse, caso a história conta; e a partir da perspectiva que um ator ao  

iniciar uma trilha, tem os custos para revertê-la aumentados.  

Na primeira linha de análise, se percebeu a partir da narrativa histórica que o 

CONSAD tem atualmente, uma gama de RIGs maior que os demais conselhos, não 

apenas por seu ―tempo de vida‖, afirmar isso é um tanto trivial quanto superficial. Na 

verdade, a história apresenta que o CONSAD sempre teve um papel pró ativo na 

formação de relações cooperativas com outras organizações, sejam estas no âmbito 

horizontal ou vertical. 

Na concepção dos custos associados a uma mudança de trajetória, 

percebeu-se que algumas das RIGs verticais, importantes para o acesso à recursos 

financeiros, tecnológicos, e, até mesmo de informações residem nas relações com 

órgão que hoje estão mais ligados ao CONSEPLAN e o COMSEFAZ, mas que se 

originaram ainda quando estes dois Conselhos não existiam, abrir mão dessas 

relações poderá trazer prejuízos para os objetivos do CONSAD, e não são benéficas 
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para nenhum dos dois outros Conselhos, já que o Conselho Nacional de Secretários 

Estaduais da Administração é um parceiro com certo nível de institucionalização e 

pode se constituir como um importante mecanismo de adcocacy político nas 

relações com a União e/ou municípios. 

 Cabe destacar que as RIGs entre os Conselhos se deu mais enfaticamente a 

partir de 2014, quando o CONSAD e o CONSEPLAN passaram a realizar fóruns em 

conjuntos, para tratar das temáticas, de forma integrada, passando a trabalhar 

algumas temáticas de forma compartilhada. 

 De acordo com o Presidente do COMSEFAZ, essa ação de juntar os 

Conselhos partiu do CONSAD pelo qual afirmou: ―tem sido bom para que as 

percepções entre os Conselhos se aproximem, pois em muitos casos divergentes‖ 

(INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO COMSEFAZ, 2017). De acordo com o 

entrevistado, as visões entre os secretários da administração e do planejamento são 

mais próximas, e eventos dessa natureza produzem meios de se compartilhar 

melhor as diferentes visões. 

 Essa divergência também foi explicada pelo Presidente do CONSEPLAN. 

Segundo ele, a própria essência que têm os Conselhos permitem visões distintas 

acerca de um mesmo problema por parte dos Conselhos. O CONSAD e do 

CONSEPLAN são mais aproximadas em função de já haver um tempo de 

articulação. No entanto, todos defendem que trabalhar os fóruns conjuntos se faz 

necessário até para aproximar os Conselhos, já que todos lidam com as mesmas 

questões.  

 Os fóruns conjuntos são realizados ao final de cada ano, e trataram dos 

seguintes temas: 

 

Fórum ATORES Temas 

III FÓRUM 
CONJUNTO (2016) 

CONSAD; 
CONSEPLAN; 
COMSEFAZ 

 
  

Os efeitos da PEC sobre os estados  

Reforma fiscal e recuperação econômica  

Piso Nacional  

Perspectivas de Macropolítica Tributária  

Pacto pela Reforma do Estado  

II FÓRUM (2015) CONSAD; Situação Fiscal e Financeira dos Estados: LRF 

http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/12/Os-efeitos-da-PEC-sobre-os-estados-Consad-01-12-16-1.pptx
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/12/Reforma-fiscal-e-recupera%C3%A7%C3%A3o-econ%C3%B4mica_conseplan_v2.pptx
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/12/Apresentacao-Piso-Nacional_texto-Augusto.pptx
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/12/Perspectivas-de-Macropol%C3%ADtica-Tribut%C3%A1ria.pptx
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2016/12/PPT-Pacto-pela-Reforma-do-Estado-nov_2016.pptx
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Consad-Bras%C3%ADlia-2015-vFinal-PEDRO-JUCA.pdf
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CONSEPLAN; 
CONFAZ 
 

diante da Crise Econômica Nacional  

O Piso Nacional do Magistério  

Previdência Complementar dos Servidores 
Públicos: relevância no equilíbrio financeiro dos 
RPPS  

Nova relação de parceria das OSCs com o 
Estado: Fomento e de Colaboração  

Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Gestión de la Política Fiscal para un Desarrollo 
Sostenible y Equitativo   

Gestão Pública em um cenário de restrição 
fiscal  

Alianças Público-Privadas para o 
Desenvolvimento  

Diagnóstico e estratégia de fortalecimento dos 
modelos de compras estaduais  

I FÓRUM CONJUNTO 
(2014) 

CONSAD; 
CONSEPLAN; 
CONFAZ 
 

Avanços do trabalho desenvolvido no âmbito do 
Ciclo de Debates sobre relações Público-
Privadas e compras públicas 
 

Estudo Internacional TCU-OCDE 

Quadro 8-Temas nos Fóruns Conjuntos 

Fonte: Desenvolvido pelo autor  

 

 A partir do quadro, apreende-se que a questão dos problemas fiscais dos 

estados ficou mais presente a partir de 2015. Os temas passaram a ser trabalhados 

sobre essa perspectiva. Tal fato está alinhado ao grau de comprometimento da 

equalização fiscal entre as unidades constituintes e sua capacidade administrativa 

(PIERSON, 1995). Não foi evidenciado nada na pesquisa que resultasse ainda 

dessa articulação, mas os três Conselhos são categóricos em suas falas de que 

atuando conjuntamente, estas organizações aumentaram ainda mais o papel dos 

estados na definição de políticas públicas na área administrativa. 

 
 
 

http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Consad-Bras%C3%ADlia-2015-vFinal-PEDRO-JUCA.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/CONSAD-brasilia-EVELIN-LEVI.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/CONSAD_brasilia-JAIME-MARIZ-Modo-de-Compatibilidade.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/CONSAD_brasilia-JAIME-MARIZ-Modo-de-Compatibilidade.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/CONSAD_brasilia-JAIME-MARIZ-Modo-de-Compatibilidade.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Lais-Lopes-1.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Lais-Lopes-1.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/1CONSAD-Juan-Carlos.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/2PPT-SFD-FISCAL-GSN-Brasil-Nov19-GUSTAVO-GARCIA.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/2PPT-SFD-FISCAL-GSN-Brasil-Nov19-GUSTAVO-GARCIA.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/3CONSAD-brasilia-RICARDO-GAZEL-Modo-de-Compatibilidade.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/3CONSAD-brasilia-RICARDO-GAZEL-Modo-de-Compatibilidade.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/4APPDs-Desafios-e-Atividades-Comit%C3%AA-nov2015-ANA-LUCIA.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/4APPDs-Desafios-e-Atividades-Comit%C3%AA-nov2015-ANA-LUCIA.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/5BID-COMPRAS-PUBLICAS-TRIPARTITE-..pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/5BID-COMPRAS-PUBLICAS-TRIPARTITE-..pdf
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Sim, trata-se de Conselhos políticos mais com grande peso técnico que ao 
atuar conjuntamente fortalece a posição dos governos estaduais nas 
relações e enfrentamentos com o governo federal. Esse peso técnico 
fortalece muito essa questão (INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO 
COMSEFAZ, 2017). 
 
Considero que sim, embora não tenha essa finalidade, a finalidade é 
apenas trazer as questões que são comuns aos Conselhos, daquilo que foi 
debatido durante o ano e fazer uma forma de troca de ideias sobre a 
questão, tem sido muito bom, e considero que sim, de qualquer forma 
fortalece a nossa posição (INFORMAÇÃO VERAL, PRESIDENTE DO 
CONSEPLAN, 2017). 
 

 

 Carvalho (2015) explica que os estados não se articulam e não desenvolvem 

mecanismos de advocacy federativo no enfrentamento político com a União. A partir 

da articulação em fóruns conjuntos, os conselhos intensificam suas ações para 

práticas colaborativas. 

 O fato de promoverem fóruns conjuntamente já apresentam uma forma 

articulada para resolver os problemas. ―Essa perspectiva de promover eventos 

conjuntos fortalecem os estados tanto da perspectiva interna quanto externa‖ 

(INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO CONSEPLAN, 2017). 

 Do ponto de vista interno por trazer os secretários das respectivas pastas 

estaduais para discutir os problemas de forma integrada. Do ponto de vista externo, 

por sua vez, há uma interelação maior de gestores públicos estaduais, aumenta 

consideravelmente a troca de novas informações e experiências.   

 De acordo com os entrevistados, os Fóruns conjuntos também se mostrou 

importante para a troca de conhecimentos de forma integrada, em sua maioria, os 

Estados apresentam discussões integradas, e acabam trabalhando também de 

forma integrada os seus problemas, o que quase nunca é possível em seus 

respectivos Estados. 

 Também foi possível perceber, nas entrevistas, que a questão fiscal é o maior 

tema de debate entre os Conselhos se configurando como o principal evento que 

ativou a rota de trajetória para as RIGs entre os Conselhos foi o próprio mecanismo 

de criação do CONSAD. Pois todos compartilham da ideia de que a questão fiscal é 

um tema ligado a todos os três conselhos, tratados nesta tese, e que precisa ser 

encarado de forma articulada pelos estes atores. 

 



89 

 

 

 

4.2 O CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DO 

PLANEJAMENTO – CONSEPLAN 

 

O CONSEPLAN foi criado para atuar nos debates acerca do planejamento 

em nível federativo. Sua fundação se deu no final do ano de 2006, no âmbito do 

Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, que já existia há 6 anos.  

Com reuniões realizadas a cada três meses, o Fórum dos Secretários do 

Planejamento se constitui como uma arena de debate da gestão pública e da troca 

de experiências e de informações entre os Secretários de Estados. De acordo com o 

Presidente do CONSEPLAN, com o Fórum, a respeito do que ocorreu em outras 

áreas da administração pública, os secretários passaram a ter uma arena própria 

para apresentar propostas e discutir alternativas que pudessem contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social do  país, com base em um discurso alinhado 

entre os entes da Federação. 

 

O CONSEPLAN é relativamente novo, igualmente como ocorre no CONSAD 
o que se trata dentro do CONSEPLAN são temas voltados para a 
administração pública e que estejam ligados à atividade de planejamento na 
perspectiva dos Estados, temos trabalhado muito nesse sentido 
(PRESIDENTE DO CONSEPLAN, 2017). 
 

 

Entre as suas atribuições, o fórum visava contribuir para o aperfeiçoamento 

do Sistema Nacional de Planejamento e Orçamento no que concerne à formulação e 

avaliação das Políticas Públicas, atuar como agente catalisador das aspirações 

estaduais e regionais de desenvolvimento, promover e articular a interação dos três 

níveis de governo e as três esferas de Poder visando à efetividade da 

implementação das Políticas Públicas. 

No campo do planejamento, a Constituição Federal em 1988 firmou marco 

institucional para o processo orçamentário e de planejamento no Brasil, 

considerando-o como um processo evolutivo observado desde a crise econômica 

mundial ocorrida em 1929 até a publicação da Lei nº. 4.320, de 1964, que instituiu 

Normas Gerais de Direito Financeiro, onde se previu a obrigatoriedade de 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços para os entes da federação, na 

forma do Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, cuja abrangência atingiria 

pelo menos três anos. 
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Somente a partir de governo FHC, houve a regulamentação de vários 

mecanismos para o planejamento que estavam previstos na Constituição de 1988, 

como: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e a Lei 

orçamentária Anual (LOA). De acordo com o CONSEPLAN (2012) tais mecanismos 

implicam num planejamento de médio prazo, e o país deve ser pensado de forma 

estratégica para o longo prazo. 

 

Ampliar os esforços de planejamento de médio e longo prazos é condição 
sine qua non. Às estruturas de planejamento cabe um novo e ainda mais 
importante papel. Espera-se das secretarias estaduais de Planejamento 
respostas à altura dos novos desafios e oportunidades. O CONSEPLAN em 
muito contribui para catalisar e aprofundar esses esforços, assim como para 
reunir e difundir experiências de destaque e identificar regiões com maior 
carência de infraestrutura. Nesse sentido, saliento a importante iniciativa 
desse Conselho de coordenar a formulação de projetos e programas 
prioritários em cada uma das regiões (ATA – CONSEPLAN, 2012). 

  

 

A partir da estrutura do próprio Conselho, apreende-se que houve, no 

momento de sua constituição, uma atenção para criar diretorias regionais, conforme 

quadro 7, a seguir.  

 

Cargo 

PRESIDENTE 

1º VICE-PRESIDENTE 

2º VICE PRESIDENTE 

3º VICE-PRESIDENTE 

DIRETOR DA REGIÃO NORTE 

DIRETOR DA REGIÃO NORDESTE 

DIRETOR DA REGIÃO CENRO-OESTE 

DIRETOR DA REGIÃO SUL 

DIRETOR DA REGIÃO SUDESTE 

1º CONSELHO FISCAL 

   Quadro 9-Estrutura da Direção do CONSEPLAN 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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De acordo com o Presidente do CONSEPLAN, de certa forma, a criação de 

diretorias regionais visou aproximar estados que estivessem mais próximos 

geograficamente, pois se pressupõe que estes enfrentam problemas semelhantes. 

Há no Brasil, diferenças entre as regiões que devem ser consideradas na criação de 

políticas públicas, pelo qual os Estados inseridos em contextos semelhantes tem 

maior facilidade de fechar uma questão sobre o problema, do que tratando com 

outros que não passam pelos mesmos problemas. 

 

Sim, de fato há essa estrutura regionalizada no CONSEPLAN, e de certa 
forma, sim, foi pensado para que se pudesse debater os problemas 
regionais, funcionou por um tempo (INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE 
DO CONSEPLAN, 2017). 

 

 

No entanto, a concepção regionalizada dentro do próprio Conselho ainda 

não encontra-se institucionalizada, atualmente as diretorias regionais não têm se  

reunido, o que sugere uma baixa articulação entre os atores do ponto de vista 

regional, para tratar de problemas locais, conforme a própria concepção do 

Conselho. De acordo com o Presidente do CONSEPLAN, a ideia foi boa, tinha de 

fato esse objetivo, mas não se fortaleceu. 

Como resultado mais forte da articulação regional, encontra-se a Carta de 

Salvador e da Região Norte, pelos quais defenderam o desenvolvimento regional 

integrado. Os investimentos federais no âmbito do Plano Nacional de Logística e 

Transporte (PNLT) é que até 2023 fossem aplicados, mais R$ 300 bilhões em ações 

como a expansão da malha ferroviária, a duplicação e pavimentação de rodovias, e 

a ampliação e modernização de portos e aeroportos em todo o país.  

Atente-se para o fato de que as cartas originadas a partir das reuniões de 

diretorias partiram das regiões menos desenvolvidas, nordeste e norte, do Brasil, 

que marcam posição justamente na questão central das assimetrias regionais, o 

problema do desenvolvimento. Por outro lado, segundo o Presidente do Conselho, é 

preciso realmente pensar o Brasil de forma integrada, e esta é uma característica do 

CONSEPLAN, mas não há objetivamente que se fechar questões nas reuniões do 

Conselho.  

 

se fecha questão quando se pode, quando não se pode se trabalha os 
assuntos de diferentes pontos de vistas, antes de tudo, o CONSEPLAN é 
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um órgão político (INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO 
CONSEPLAN, 2017). 

 

Na Carta de Salvador e na Carta da Região Norte, encontram-se a 

necessidade de se procurar o desenvolvimento integrado das regiões e estados do 

Brasil, destacando o papel do CONSEPLAN como coordenador dessa integração 

entre os entes da Federação. Neste aspecto encontram-se nas respectivas Cartas: 

 

1. Compreensão do desenvolvimento brasileiro recente e o papel da 

infraestrutura para a integração da região Nordeste do país 

2. Pauta de ações e projetos estruturantes no Nordeste para construir um 

desenvolvimento brasileiro socialmente mais equilibrado e territorialmente 

articulado 

3. Uma agenda dos secretários de Planejamento para o desenvolvimento do 

Nordeste (CARTA DE SALVADOR). 

 

 

1.   Aprovar e pleitear a implementação das 73 obras previstas nos 9 Eixos    

Integrados de Transportes priorizados pelo Projeto Norte Competitivo da 

Confederação Nacional das Indústrias CNI; 

2.   Pleitear a elaboração de estudos de viabilidade econômico-financeiros mais 

detalhados sobre os projetos; 

3.   Pleitear recursos apoio junto aos órgãos competentes do governo federal; 

4.   Em articulação com o CONFAZ – Conselho de Secretários da Fazenda 

buscar a revisão dos critérios de partilha e cálculo dos coeficientes para a 

distribuição dos Fundos de Participação (Fundo de Participação do Estado – 

FPE (CARTA DA REGIÃO NORTE). 

 

 

No 50º Fórum do CONSEPLAN essa discussão foi abordada a partir da 

concepção de criação de uma agenda nacional, que poderia por fim as práticas 

competitivas entre os estados para um projeto que ajudaria a desenvolver a 

cooperação federativa. 

A questão do desenvolvimento regional foi um dos temas mais debatidos 

dentro do Conselho entre os anos de 2006 e 2013, há registro do tema em diversas 

Atas do Conselho, nesse período, alinhando um discurso voltado ao planejamento 

estratégico das regiões, por meio de uma política voltada à logística e transporte; 

infraestrutura de energia, ciência e tecnologia, redes de comunicação e formação de 

capital humano.  
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Fórum Mês/Ano Tema Agenda Local 

67º Dezembro/2016 Reforma do 
Estado 
 
 

Pacto pela Reforma do Estado 
Brasileiro;  
Política Tributária; 
Melhoria da qualidade do gasto 
público: os efeitos da PEC do 
teto de gastos sobre os 
Estados. 

Brasília (DF) 

66º Julho/2016 Gestão dos 
Estados 
 
 

Gestão orçamentária para diminuir 
os efeitos da crise econômica  

São Paulo 
(SP) 

65º Março/2016 Desenvolvime
nto 

Índice de Desenvolvimento 
Estadual 

Brasília (DF) 

63º Novembro/2015 Gestão dos 
Estados 

Situação Fiscal e Financeira 
dos Estados: LRF diante da 
Crise Econômica Nacional.  
Gestão Pública em um cenário 
de restrição fiscal: Promovendo 
Inovação e Fortalecendo 
Capacidades Institucionais. 

Brasília (DF) 

62º Julho/2015 
 

Gestão dos 
Estados 

Pacto Federativo: Indicadores 
Comuns para a melhoria da 
gestão 

Brasília (DF) 

61º Abril/2015 Desenvolvime
nto Econômico 

Desenvolvimento Econômico; 
Crise econômica 

Brasília (DF) 

60º Novembro/2014 Gestão dos 
Estados; e 
 
Recursos 
Financeiros 

Situação Fiscal e Financeira 
dos Estados: possíveis 
consequências  
Transferências da União: 
impacto financeiro e 
orçamentário  
Projetos de Lei que impactam 
as finanças estaduais  
Convênios de Custeio  
FPE, CIDE e Energia Elétrica  

Brasília (DF) 

59º Setembro/2014 Recursos 
Financeiros 

Lei Kandir. ICMS, FPE Goiania (GO) 

58º Maio/2014 Gestão dos 
Estados 

Conjuntura e Perspectivas da 

Economia  
Brasília (DF) 

56º Dezembro/2013 Reforma 
Previdenciária 

Reforma Previdenciária Canela (RS) 

55º Setembro/2013 Gestão dos 
Estados 

Conjuntura Econômica Salvador 
(BA) 

54º Junho/2013 Recursos 
Financeiros 

Mudança no FPE Cuiabá (MT) 
 

53º  Fevereiro/2013 Desenvolvime
nto Regional 
 

Parceria Público Privado São Paulo 
(SP) 

52º Dezembro/2012 
 

Desenvolvime
nto Regional 
 

Pacto federativo – Agenda de 
desenvolvimento articulado 

Belo 
Horizonte 
(MG) 

51º Março/2012 Gestão dos 
Estados; e 
 
 

Nova linha de financiamento 
para a melhoria da gestão 
estadual 

Fortaleza 
(CE) 

50º Agosto/2012 Desenvolvime
nto Regional 

Política Nacional de 
Transportes 

São Luis 
(MA) 

 

http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Consad-Bras%C3%ADlia-2015-vFinal-PEDRO-JUCA.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Consad-Bras%C3%ADlia-2015-vFinal-PEDRO-JUCA.pdf
http://consad.org.br/wp-content/uploads/2015/11/Consad-Bras%C3%ADlia-2015-vFinal-PEDRO-JUCA.pdf
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49º Março/2012 Gestão dos 
Estados; e  
Desenvolvime
nto Regional 

Planejamento Integrado e 
Gestão Pública 

João Pessoa 
(PB) 
 

48º Dezembro/2011 Recursos 
Financeiros 
 
 

Recomposição do FPE Brasília (DF) 

47º Outubro/2011 Recursos 
Financeiros 

A divisão dos royalties do 
petróleo da camada Pré-sal 
entre os Estados 

Palmas (TO) 

46º Junho/2011 Gestão dos 
Estados 
 

PPA 2012-2015, Investimentos 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e 
Assinatura do Acordo de 
Cooperação Técnica entre o 
Ministério do Planejamento e o 
Conseplan 

Gramado 
(RS) 

45º Abril/2011 Desenvolvime
nto Econômico 

Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico e 
a Questão Energética 

Salvador 
(BA) 

Quadro 10-Agenda de discussões dos Fóruns do CONSEPLAN 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em atas do Conselho 

 

Percebe-se a partir do quadro que o Conselho tem pautado as suas ações a 

partir de três vertentes, i) Gestão dos Estados, na qual procura difundir as boas 

práticas de gestão na arena do planejamento governamental; ii) o desenvolvimento 

regional, pelo qual busca se inserir na definições da política nacional de 

planejamento, colaborando para que se possa estabelecer um desenvolvimento 

integrado, estratégico e de longo prazo; e iii) no enfrentamento com o governo 

federal das políticas de transferências de recursos. 

No que concerne ao item ―i)‖, percebe-se que o Conseplan trilha o mesmo 

caminho do CONSAD, ao debater os problemas de gestão tendo como meio a 

difusão das práticas de gestão. Tal questão denota um processo de feedback 

positivo, uma vez que os atores buscam percorrer a mesma trajetória de sucesso 

alcançados por outro. A prática de difusão de boas práticas, igualmente como 

ocorreu com o CONSEPLAN, também ativou novas formas de cooperação no 

âmbito horizontal, sobretudo, para as cooperações informais. 

 

Sim, nesse processo de troca de experiências e de boas práticas surgiram 

acordos cooperativos informais bilaterais, outros que estiveram mais de 

duas secretarias estaduais. Isso é comum ainda hoje e são importantes 

para o desenvolvimento (INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO 

CONSEPLAN, 2017). 
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Para clarificar melhor, apresenta-se na tabela a seguir o quantitativo dos 

temas tratados no âmbito do CONSEPLAN, a partir de 2011. 

 

 
 

 

Ano Recursos 
Financeiros 

Reforma 
Previdenciária 

Gestão dos 
Estados 

Desenvolvimento 
Regional 

2011 2  1 1 

2012   2 3 

2013 1  2 1 

2014 2  2  

2015   2 1 

2016  1 1 1 

Soma 5 1 10 7 

 
Tabela 2-Discussões no CONSEPLAN por tema 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em atas do Conselho 

 

 

A tentativa de criação de uma agenda para o desenvolvimento do nordeste 

recebeu novamente atenção na diretoria regional do nordeste, passando a ser 

debatidos tópicos para a construção de uma agenda para o Planejamento do 

Nordeste, conforme quadro 9 a seguir: 

ÁREA FOCO TÓPICOS 

Logística Desenvolver 
articulação com 
outros atores 

1. Instituir uma instância técnica composta por 
representantes das secretarias estaduais do Planejamento e 
demais instituições afins às temáticas do desenvolvimento, 
planejamento e infraestrutura logística, para compatibilizar 
os projetos de interligação entre as redes logísticas que 
passam por vários estados da região e subsidiar as decisões 
no âmbito do CONSEPLAN; 

Escolha de 
Políticas 

Públicas e 
Capacitaçã
o técnica 

Fortalecer as 
articulações entre os 
setores público, 
privado e 
universidades 

2. Concentrar esforços no sentido de fortalecer as 
articulações entre os setores público, privado e 
universidades, tendo em vista dar suporte aos processos de 
escolha das políticas públicas e decisões de investimentos 
privados e a capacitação dos quadros técnicos que atuarão 
como interlocutores junto às instituições públicas e privadas; 

Logística Articulação regional 
(diretorias) 

3. Introduzir na agenda de planejamento de seus estados a 
elaboração/atualização dos planos de logística estaduais e 
de um plano de logística regional, ajustado às proposições 
do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste 
(PRDNE); 

Desenvolvi
mento 

regional 

Articulação/Coopera
ção federativa 

4. Articular ações políticas no sentido de:  
4.1.  Priorizar a inclusão dos investimentos; 
4.2.  Participar ativamente das discussões da I Conferência 
Nacional de Desenvolvimento Regional, para direcionar as 
estratégias de desenvolvimento; 
4.3.  Construção de políticas e promoção de ações que 
levem à redução das desigualdades regionais; 
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4.4.  No âmbito dos seus estados, acelerar as tramitações de 
licenças e relacionamento com os órgãos estaduais de 
fiscalização; 
4.5.  Estar presente junto às bancadas de cada estado na 
escolha dos projetos prioritários para a região;  
4.6.  Fortalecer o CONSEPLAN como colegiado de elevada 
qualificação para subsidiar as ações dos agentes políticos 
dos estados; e  
4.7. Integrar nas discussões do CONSEPLAN e outros 
colegiados, os órgãos regionais de desenvolvimento 
(SUDENE, BNB). 

Desenvolvi
mento 

regional 

Articulação 5. Elaborar estudos e construir um sistema de informações 
capazes de:  
5.1. Subsidiar a atualização do plano para o 
desenvolvimento do Nordeste;  
5.2. Indicar as possíveis e necessárias articulações entre os 
eixos logísticos estruturantes do Nordeste e as economias 
regionais; e  
5.3.  Analisar o comportamento espacial da pobreza e da 
riqueza no Nordeste, buscando entender as repercussões 
dos projetos federais e estaduais incluídos nas propostas de 
projetos prioritários para a região Nordeste, com o objetivo 
de subsidiar a elaboração de políticas públicas  

Logística Articulação 6. Discutir questões não incluídas na pauta logística, mas 
que são fundamentais no processo de decisão de 
investimentos públicos e privados, tais como a questão 
ambiental, visto as repercussões próprias do 
desenvolvimento do processo produtivo e da dinâmica 
urbana, e o uso da água como insumo produtivo e para 
consumo humano. 

Quadro 11-Tópicos para a criação de uma agenda para o Planejamento do Nordeste 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 O Quadro 9 explicita que as discussões da diretoria da região nordeste 

buscaram estabelecer pontos para uma agenda de desenvolvimento regional, tendo 

entre as suas maiores preocupações colocar os problemas estruturais, tendo como 

finalidade uma ação voltada para a articulação e cooperação.  

No entanto, essas propostas de desenvolvimentos regionais, por vezes, 

dificulta o processo de articulação interna no CONSEPLAN, pelo qual os 

conselheiros passam a defender o seu ponto de vista, diante da realidade a qual 

estão inseridas. Nesse sentido, de acordo com o Presidente do Conselho,  

 

fica difícil de estabelecer consensos, pois cada secretário convive com uma 
realidade diferente, tem visões de mundo diferente (INFORMAÇÃO 
VERBAL, PRESIDENTE DO CONSEPLAN, 2017).  
 

 

De acordo com o Presidente do CONSEPLAN, o Conselho debateu e 

continua debatendo propostas de melhorias para os estados, mas a integração com 
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o governo federal ainda é difícil. Conforme o entrevistado, o CONSEPLAN é, ainda, 

o menos articulado com o governo federal, entre os conselhos da área 

administrativa, como o CONSAD e o COMSEFAZ, mas debater propostas de nível 

federativo e procurar a cooperação do governo federal e outros atores têm sido 

procurado pelo Conselho. 

 

O CONSEPLAN não é, ainda, tão articulado como o CONSAD, e talvez não 
seja tão articulado quanto o COMSEFAZ, também. O COMSEFAZ porque 
tem o CONFAZ direto, já se reúnem mesmo antes da própria criação do 
Conselho, e o CONSAD pelo tempo que vem trabalhando nesse debate 
político (INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO CONSEPLAN, 2017). 
 

  

Percebe-se que as tentativas de fazer das pautas discutidas no âmbito da 

diretoria regional do nordeste em uma agenda de desenvolvimento para a região 

não foram suficientes, não houve consenso entre os secretários para fortalecer o 

projeto. Tomando os discursos apresentados pelo Presidente do CONSEPLAN, 

percebe-se que as relações horizontais no âmbito das diretorias regionais se 

esgotaram, porque não foi possível estabelecer consensos para uma agenda 

comum, no âmbito nacional. Ainda que pese o fator da articulação interna, na 

diretoria regional, os secretários de outras regiões, não compartilhavam da defesa 

de uma ―única bandeira ou poucas bandeiras‖ no âmbito do CONSEPLAN, 

explicitando visões diferentes acerca do processo de planejamento, que dificultaram 

o consenso interno e enfraqueceram o projeto de planejamento para o nordeste, 

dando lugar à perspectiva de um plano integrado para as regiões. 

 Como forma de promover o desenvolvimento internamente, os estados 

continuaram desenvolvendo políticas de incentivos e benefícios para atrair novos 

investimentos, que pode ser visto, como resultado de um feedback negativo, já que 

passou a ser prática recorrente entre os Estados, desencadeando um processo de 

guerra fiscal.  

Na ausência de mecanismos colaborativos, a forma que os Estados menos 

desenvolvidos viram para atrair investimentos foi concedendo incentivos fiscais, que 

desencadearam práticas competitivas entre os Estados, daí o processo de feedback 

negativo, pois ativou práticas que prejudicaram a ação cooperativa em detrimento de 

uma competitiva. 
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A partir de Pierson (1995), pode-se inferir que a representação dos interesses 

das partes no centro, pela qual os estados podem influenciar as ações da União 

(PIERSON, 1995) não foi alcançada, uma vez que não foi possível ocorrer 

cooperação para o planejamento integrado. No entanto, o CONSEPLAN buscou 

fortalecer a ideia de ação integrada dos Estados a partir da concepção de uma 

agenda comum. 

 

4.2.1 A ARTICULAÇÃO HORIZONTAL DOS ESTADOS: A BUSCA POR 

DESENVOLVER UMA AGENDA COMUM DE PLANEJAMENTO 

 

 Para além das discussões na região Nordeste e Norte do país, em suas 

diretorias regionais, encontram-se nos documentos do CONSEPLAN, também, 

propostas de articulações horizontais entre os estados, nos quais os Grupos 

Técnicos do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, trataram 

da questão da Reforma Tributária e a Revisão da Distribuição do Fundo de 

Participação dos Estados. 

Entre as questões, foi defendida a ideia de que se faz necessária a 

importância da manutenção da autonomia dos Estados e o aumento da competência 

tributária, uma vez que o Fundo de Participação dos Estados (FPE) que tinha 

representação de 16,4% das receitas administradas pelo Governo Federal passaram 

a ter na época 9,8% de participação. A partir do fato, deliberou-se que a 

necessidade de mudança do cálculo do FPE deveria ser discutida com a presença 

do governo federal. A presença do governo federal foi explicada a partir da 

entrevista, que ela ocorre moderadamente, 

 

Há a participação sim do governo federal, mas poderia ser melhor essa 
integração, tudo bem que o Ministro tem suas responsabilidades, mas é 
preciso sentar junto com o Conselho, aí quando não pode manda um 
representante... as vezes também não vai ninguém, então eu acho que 
deveria haver mais força nesse elo, principalmente nas reuniões que são 
feitas lá em Brasília (DF) (INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO 
CONSEPLAN, 2017). 

 
 

  

A baixa articulação entre o COSEPLAN e o Ministério do Planejamento pode 

ser verificada, também, a partir da perspectiva do Conselho no projeto da RENOP, 

que trataremos mais adiante. 
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No âmbito do Conseplan, independentemente da portaria, a Renop já está 
acontecendo. Mas precisamos que a União também participe das decisões 
junto aos estados e que não tome decisões unilaterais. É necessário que, 
de uma forma ou de outra, ela escute os estados. Hoje, o Conseplan não 
tem ‗amarração‘ com o Ministério (ATA - CONSEPLAN, 2014). 

 

 

Como o diálogo entre o governo federal e os estados não mantiveram um 

canal aberto, nos Fóruns e a União não se colocou para discutir as questões dos 

repasses do FPE, em 2011, o Conselho encaminhou ao Supremo Tribunal Federal 

solicitação para revisão dos critérios de transferências do FPE.  

Como forma de incrementar os mecanismos de planejamento governamental, 

os estados se articularam, em 2013, por meio do CONSEPLAN e foram ao Chile, a 

iniciativa, teve o objetivo de compreender o modelo de gestão, processos decisórios 

e a gerenciamento por resultados. Conforme o entrevistado, o país sul-americano é 

referência em áreas como planejamento, orçamento, governo eletrônico e 

transparência. A ―Missão Chile‖, como foi denominada, fez parte de um projeto de 

cooperação internacional financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e foi coordenada pelo CONSEPLAN como forma de integrar os estados para a 

visita. Participaram dessa missão, os secretários de planejamento e alguns gestores 

públicos das Secretarias Estaduais do Planejamento.  Esse modelo de cooperação 

não resultou em uma agenda comum. A finalidade desse projeto, contudo, foi de 

verificar como o país, que era referencia na administração pública, utilizava 

mecanismos para a gestão, os processos decisórios e o gerenciamento por 

resultados. Outro aspecto importante, foi ver no Chile a Lei de Transparência, já que 

lá, o processo está bem institucionalizado. 

 

É preciso entender, primeiro que tanto a sociedade como o governo 
chilenos são absolutamente rigorosos com a corrupção. Este é um dos 
motivos porque a lei da transparência é muito consolidada por lá. No Brasil, 
ainda estamos no processo de consolidação, que vem com o 
amadurecimento da nossa legislação (INFORMAÇÃO VERBAL, 
PRESIDENTE DO CONSEPLAN, 2017). 
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Esse projeto de missão ao Chile foi desenvolvido pelo BID como forma de 

contribuir para a promoção da Modernização do Estados, que previa missões 

internacionais para intercâmbio de experiências.  

Após decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2014, de determinar a revisão 

dos critérios e a sistemática do Fundo de Participação dos Estados, o CONSEPLAN 

expressou por meio da Carta de Brasília, a urgência da recomposição do Fundo, de 

forma que o volume de recursos por transferência federativa seja compatível com as 

crescentes demandas que os estados e municípios são chamados a atender. 

 

[...] urgente necessidade da recomposição desse Fundo, para o seu retorno 
a um montante que seja compatível com as crescentes demandas que os 
estados e municípios são chamados a atender (CARTA DE BRASÌLIA). 

 

Na Carta de Brasília o Conselho buscou também fortalecer a relação com a 

União, por meio de cooperações técnicas, pela qual seria necessário aprofundar o 

processo de cooperação entre os estados e a Secretaria de Orçamento Federal, 

envolvendo as áreas de interesse comum, em especial aquelas envolvendo a 

transferência de experiências e tecnologia voltadas para o aperfeiçoamento dos 

processos de planejamento, orçamento e gestão. Conforme o Presidente, ―esta ação 

resultou mais tarde em acordos de cooperação técnicas informais, inclusive 

bilaterais‖ (INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO CONSEPLAN, 2017). 

Conforme Colino (2011) a cooperação informal é muito importante, mas é de 

difícil identificação, uma vez que muitas vezes não há registros sobre elas por se 

tratar de acordos de cavalheiros, parceiras para trocas de tecnologias e sistemas. 

De fato nas atas do Conselho não há registro. 

  

 

4.2.2 A REDE NACIONAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (RENOP): UM 

CASO DE SUCESSO DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA? 

 

O resultado mais efetivo da articulação do Conselho para a cooperação 

federativa se deu através da criação da Rede Nacional de Planejamento e 

Orçamento (ReNOP). A Rede tem por missão promover a coordenação entre os 

órgãos de planejamento e orçamento federal e estadual, de forma a avançar na 

integração, no alinhamento e na coerência da ação federativa. 
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A, então, Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Mirian 

Belchior, regulamentou por meio de portaria a criação da  ReNOP considerando dois 

fatores. i) O Acordo de Cooperação Técnica – ACT, assinado em 6 de setembro de 

2011 entre o Ministério e o CONSEPLAN que objetivou a elaboração de estudos e 

pesquisas de interesse mútuo, a transferência de tecnologia, a difusão de 

conhecimento técnico, o intercâmbio de boas práticas, o desenvolvimento de 

técnicas e metodologias que promovam a melhoria da gestão e o aperfeiçoamento 

dos instrumentos normativos, metodológicos, bem como uniformização de 

procedimentos para o planejamento; e ii) Considerando a própria demanda do 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento no sentido de 

formalizar a Rede Nacional de Planejamento e Orçamento, como instrumento oficial 

de articulação de questões estratégicas para o planejamento e orçamento público.  

A ReNOP, foi constituída em caráter permanente, por técnicos das áreas de 

planejamento e orçamento da União, Estados e Distrito Federal, caracterizando-se, 

assim, como um mecanismo de cooperação federativa. No âmbito da Rede alguns 

objetivos foram estabelecidos de forma a fortalecer a cooperação, tais como: 

 

 

 

Art. 2º A ReNOP tem como finalidade:  
I – contribuir para a harmonização de normas e procedimentos entre os 
entes da Federação; 
II – contribuir para o processo de integração do planejamento e dos 
orçamentos anuais dos estados e da União;  
III – disseminar as melhores práticas, procedimentos e metodologias 
aplicáveis ao planejamento e orçamento públicos; 
IV – produzir análises, estudos e diagnósticos de caráter técnico-científico 
voltados ao planejamento e orçamento público; 
V – promover a qualificação dos servidores públicos das áreas de 
planejamento e orçamento de todas as esferas de governo;  
VI – apoiar as deliberações e demandas do Conseplan, por meio de 
análises, estudos, diagnósticos e proposições sobre os temas de sua 
competência.  

 

  

Com a criação da ReNOP, os estados passaram a ter um mecanismo de 

cooperação federativa efetiva, por meio do qual as relações horizontais pudessem 

ser ainda mais consolidada, já que passaram a afazer parte da rede, os funcionários 

públicos dos órgãos estaduais, como também a partir das relações verticais uma vez 

que os estados passaram a ter um instrumento para uma comunicação mais efetiva 



102 

 

 

 

com a União. Outrossim, com a ReNOP a capacidade administrativa dos Estados 

tenderia a aumentar, por todos os fatores associados à sua criação descrita no Art 

2º, supracitado. 

Esse aspecto faz referência ao explicitado por Pierson (1995), pelo qual o 

nível de comprometimento do controle fiscal entre as unidades constituintes e sua 

capacidade administrativa deve ser evidenciada na análise de políticas públicas, 

bem como, o apontado por Abrúcio e Gaetani (2006) que explicam que a questão 

fiscal é um dos aspectos condicionantes para a formação de alianças entre os entes 

federativos. Tal afirmativa foi possível após constatação por meio da pesquisa de 

que um dos fatores que permitiram a criação da ReNOP se referia, sobretudo, para 

melhoraria da questão do gasto público e trazer maior eficiência na aplicação dos 

recursos. 

 

Entre as recomendações, estão o compartilhamento dos indicadores 
macroeconômicos entre os estados e a União na hora da elaboração dos 
instrumentos de planejamento, a melhor organização do gasto público, com 
clara priorização dos gastos, para que os recursos para as ações 
estratégicas não sejam ―consumidos‖ pelo cotidiano, e a ―tradução‖ do 
orçamento para uma linguagem que os cidadãos possam entender, 
passando a conhecer os desafios da administração pública (CONSEPLAN 
2014). 

 

 

 A integração dos estados com a União avançou com a ReNOP, tendo os 

representantes das secretarias estaduais e da Secretaria de Orçamento Federal 

(SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão participaram, debatido 

temas como gestão de contratos e convênios; gestão de investimentos; impacto dos 

investimentos nas Despesas Correntes; previdência do servidor público; reforma 

fiscal; gestão de dados territoriais por meio da Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais (INDE); os Planos Orçamentários (PO) e o Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento (SIOP). 

 Para a implantação da ReNOP, foram desenvolvidas algumas reuniões, 

conforme quadro a seguir. 
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Encontro Local Data Pauta 

1º Escola de 
Administração 
Fazendária (ESAF), 
em Brasília - DF 

29 a 30 de out/2012 implementar a Rede por meio 
da participação dos 
representantes estaduais 
indicados junto ao Conselho 
Nacional de Secretários 
Estaduais de Planejamento 
(Conseplan) e ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, para a elaboração 
da agenda de trabalho. 

2º Escola Nacional de 
Administração 
Pública (ENAP) em 
Brasília - DF. 

10 a 11 de jul/2013 apresentar os resultados do 
grupo de trabalho formado 
para discutir sobre 
previsibilidade orçamentária; 
constituir a comunidade do 
SIOP com os estados 
interessados em implementá-
lo e apresentar as inovações 
orçamentárias como os 
Planos Orçamentários 
(POs).  

3º Secretaria de 
Planejamento e 
Gestão do Estado 
de Pernambuco 
(SEPLAG) 

 
Recife (PE) 

18 fev/2014 discutir sobre os sistemas de 
acompanhamento 
orçamentário e apresentado 
o processo que está sendo 
implementado pela SOF no 
governo federal. Os estados 
do Rio Grande do Sul, 
Espírito Santo e Pernambuco 
também apresentaram os 
seus sistemas de 
acompanhamento. 

4º Hotel IL Campanario 
Villaggio Resort, em 
Florianópolis - SC 

14 mai/2014 A Receita no Processo 
Orçamentário: previsão, 
vinculação, fonte de recursos. 

5º Escola Nacional de 
Administração 
Pública (ENAP) em 
Brasília - DF. 

18 e 19 set/2014 Sistema de Custos no 
Serviço Público. 

6º Auditório 
do Ministério do 
Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão (MPOG), em 
Brasília - DF 

11 e 12 nov/2014 Reflexões para o novo Ciclo 
do PPA 

Quadro 12-Etapas do desenvolvimento da ReNOP 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 

De acordo com o Presidente do Conselho, a ReNOP vinha se consolidando 

como um ambiente de mão dupla, que enriquecia tanto os Estados quanto o 
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Governo Federal, de forma a se constituir como um ―braço técnico do planejamento 

integrado‖. Conforme o entrevistado, o CONSEPLAN é um foro de natureza política, 

na qual a finalidade é a busca de consensos, quando possível, já a ReNOP se 

mostrava como um pilar técnico para a discussão de planejamento governamental 

onde estão presentes os agentes que atuam tecnicamente no planejamento, como 

os diretores de Planejamento, que se reuniam sistematicamente para tratar dos 

avanços que cada Estado vinha obtendo de forma a um alinhamento estratégico. 

A partir da ReNOP outras formas de colaboração federativa puderam ser 

desenhadas a partir de uma relação mais informal, houveram casos de intercâmbios 

e transferência de tecnologias, como o Sistema Integrado de Planejamento e 

Orçamento (SIOP), criado pelo Governo Federal e disponibilizado, de forma gratuita, 

para ser utilizado por todos os Estados e, também, pelos municípios brasileiros. A 

partir do SIOP foi possível a coordenação federativa, desempenhada pela União, de 

investimentos nas esferas federal, estadual e municipal para a formação de uma 

agenda comum de desenvolvimento.  

O SIOP foi desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, por meio da 

Secretaria de Orçamento Federal (SOF), em parceria com a Secretaria de 

Planejamento e Investimentos Estratégicos e o Departamento de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais. Para qualificar técnicos para operar o sistema, 

os governos precisavam assinar o termo de adesão junto ao Ministério. 

Apesar do sucesso inicial da ReNOP a articulação/cooperação federativa foi 

se perdendo com o tempo, conforme coloca o entrevistado: 

 

A ReNOP ela..., trabalhou bem durante dois anos e depois ela fragilizou 
bastante porque o eixo da ReNOP era o Ministério do Planejamento, e 
quando você tem no Ministério do Planejamento alguma secretaria ou 
alguma diretoria que recentemente não valorizou, não deu input, não 
convocou as reuniões né, acaba fragilizando de certa forma. Além disso 
teve um ano muito difícil... o ano passado né, entramos em dificuldades 
fiscais muito grave, tanto o governo federal quanto os estados. Mas, nós 
estamos sempre provocando o Ministério para que ele retome, porque o 
Ministério é o protagonista, nós somos atores da ReNOP, mas quem 
conduz é o próprio Ministério (INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO 
CONSEPLAN, 2017). 

 
 
 

 O fato é que a ReNOP que foi criada justamente para dar maior qualidade ao 

gasto público, não se consolidou, ou pelo menos ainda não se institucionalizou como 

instrumento para o planejamento integrado e estratégico, pelo qual União e estados 
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passariam a tratar de questões dentro de uma política nacional de planejamento 

governamental, como também, não se constituiu no longo prazo como um 

mecanismo de integração vertical entre o governo federal e os governos 

subnacionais. É certo que as trocas de experiências e termos de cooperação técnica 

que dela vieram, resultaram em ganhos significativos para os técnicos que atuam 

como funcionários públicos nos órgãos de planejamento dos estados, mas hoje não 

atua como mecanismo de integração, capaz de contribuir para a coordenação e 

cooperação efetiva.  

 Quanto ao aspecto da coordenação federativa na arena do planejamento, que 

caberia à União, percebe-se que o governo federal relegou esse papel, e, ao não 

exercê-lo contribui para aumentar as dificuldades de planejamento dos governos 

subnacionais dentro de uma perspectiva estratégica, na qual se pense o país para 

um planejamento de longo prazo. 

 Para o presidente do CONSEPLAN,  

 

a articulação entre os estados para esse propósito ainda existe, e a 
integração para uma cooperação vertical com o governo federal do instante 
em que a ReNOP perdeu forças como agente indutor de ligação entre as 
esferas de governo tem sido cíclica, dependendo em vários momentos do 
conjuntura e dos temas a serem tratados (INFORMAÇÃO VERBAL, 
PRESIDENTE DO CONSEPLAN, 2017).  

 

 Nesse caso, o aspecto elencado por Abrúcio e Gaetani (2006) de que as 

inovações administrativas que geraram path dependecy podem explicar a razão para 

a formação de alianças entre governos, também ajuda a entender o porque da 

dificuldade dos governos subnacionais de estabelecer uma relação mais estreita 

com o governo federal, historicamente o pensar sobre o Brasil sempre ficou a cargo 

da União e os estados e municípios tiveram pouca participação nesse processo, 

embora os conflitos tenham resultado em descentralização política e a criação dos 

próprios Conselhos como atores do sistema federativo.  

 Essa análise explicita que o fato de uma baixa integração dos estados com a 

União, não significa, de qualquer forma, ineficiência do CONSEPLAN em 

estabelecer uma relação de cooperação vertical, mas de dificuldade para fazê-la. 

Sano (2008) atentou para o fato de que o período de centralização, na época do 

governo militar, poderia resultar em uma herança nas formas de decisões políticas, 

que também ajudam a explicar esse fato. Ao não considerar o CONSEPLAN um ator 
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importante para discutir políticas públicas na arena do planejamento, acaba-se por 

não consolidar, nessa área, o processo democrático e participativo que as 

abordagens contemporâneas administrativas defendem, centralizando todo o 

processo de pensar o país. 

   

 

4.2.3 A CONJUNTURA DA CRISE FISCAL DOS ESTADOS, A ARTICULAÇÃO 

HORIZONTAL E NOVOS CAMINHOS PARA A COOPERAÇÃO FEDERATIVA. 

 

Em meio à crise econômica e financeira que atingiu o Brasil em 2015, o 

Governo Federal passou, incialmente, a buscar, entre as alternativas para o 

incremento da arrecadação, o aumento de tributos e a implementação de novos 

impostos, como a volta da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF). Contudo, a falta de apoio do Congresso Nacional e a repercussão negativa 

junto à sociedade, as medidas foram tratadas com cuidado pelos governos 

estaduais, que se queixam de que os recursos arrecadados pela União não são 

partilhados com os entes da Federação de modo proporcional às responsabilidades 

que lhe cabiam. 

No jogo político, os estados passaram a pleitear para apoiar a volta da CPMF, 

que a alíquota do tributo teria que ser ampliada de 0,2% para 0,38%, com a garantia 

de que os 0,36% adicionais fossem repassados aos estados e municípios (brito, 

2014). Mais uma vez a questão fiscal defendida por Abrúcio e Gaetani (2006) surge 

como fator para articular o governo federal aos governos estaduais. A articulação 

dos Estados para ampliar suas fatias na arrecadação tributária não obteve sucesso. 

A sociedade passou a exercer forte pressão no Congresso Nacional que inviabilizou 

a ideia de retorno da CPMF. 

A conjuntura de crise fiscal dos estados e da União possibilitou nova 

possibilidade de articulação e cooperação federativa entre os entes, em 2014, mas 

dessa vez, não tendo o MPOG como protagonista. As secretarias estaduais de 

planejamento passaram a contar com um núcleo de pesquisas e troca de 

informações estatísticas para a formação de um banco de dados nacional e a 

uniformização dos indicadores sociais e econômicos.  
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O objetivo é que os estados juntamente com o governo federal, articulem-se a 

partir do CONSEPLAN para a troca de experiências e informações socioeconômicas 

para o acompanhamento das políticas socioeconômicas e a construção de 

indicadores que possam estruturar a análise do desempenho de cada estado 

individualmente e de forma comparativa; e dos estados em relação à União 

(CONSEPLAN, 2014). 

O papel de agente coordenador de todo o processo de articulação nesse 

projeto é do próprio CONSEPLAN, segundo o qual se faz necessária a formação de 

um sistema de informações disponíveis a todos os entes federativos brasileiros que 

articule os órgãos de pesquisas estaduais com as instituições nacionais, tais como o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), além do envolvimento das entidades ligadas à 

Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística 

(ANIPES) e Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) (CONSEPLAN, 

2015). De acordo com o Presidente do CONSEPLAN, 

 

a primeira etapa gerou bons resultados, dando origem a um trabalho 
condensado de dados acerca dos estados que mostram a atual situação 
dos estados em relação às suas finanças e comprometimento das receitas, 
o que denomina de ―Cesta de indicadores‖. A segunda etapa está em vias 
de conclusão, a proposta é que a cada ano se tenha uma nova cesta de 
indicadores para auxiliar na tomada de decisão e que cada estado possa se 
ver de forma comparada, que servirá de parâmetro para a adoção de 
benchmarking. (INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO CONSEPLAN, 
2017). 

 

 

Os resultados dessa ação, do ponto de vista da articulação explicita um novo 

caminho para a cooperação federativa dos estados com a União após a ReNOP ter 

perdido forças. Trata-se de um processo no qual o próprio Conselho tem o papel de 

coordenar e aproximar os atores das áreas de pesquisas no âmbito estadual e 

federal, nesse ultimo, entretanto, são vários atores o que pode desencadear novas 

formas de cooperação do ponto de vista formal ou informal. Para o Presidente do 

CONSEPLAN essa ação fortalece o pacto federativo, pois se trabalha melhor um 

certo problema compactuando recursos, estruturas e conhecimentos (informação 

verbal). 
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A partir dos dados da pesquisa, se apresenta o quadro a seguir com as 

tipologias de cooperação encontradas no âmbito do CONSEPLAN. 

 

 

Cooperação Perspectiva Formal Informal 

Agenda comum 
CONSAD/CONSEPLAN 

Horizontal X  

Difusão de Informações para a 
melhoria da Gestão 

Horizontal  X 

Agenda Comum 
CONSAD/CONSEPLAN/MPOG 

Horizontal / vertical X  

ReNOP Horizontal / vertical X‘  

Cesta de Indicadores Horizontal  X 

Quadro 13-Tipos de Cooperação no CONSEPLAN 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 

 

Quanto aos pressupostos da pesquisa, percebe-se no CONSEPLAN, uma 

situação muito próxima a do CONSAD, sendo possível desenvolver ações que 

promovam a melhoria da capacidade administrativa e equilíbrio fiscal no âmbito do 

Conselho, e entre este e outras organizações, inclusive com o próprio CONSAD. 

Esses fatos permitem inferir que em momentos de dificuldades para o controle fiscal 

e manutenção da capacidade administrativa, por parte dos estados, foi possível 

verificar ações que promoveram maior integração horizontal e cooperação federativa 

promovem maior articulação entre os entes federativos, uma vez que os entes 

federativos passaram a construir juntos, trocando informações e experiências 

confirmando, também que no CONSEPLAN as questões voltadas ao equilíbrio fiscal 

amplia relações do cooperação federativa, embora este conselho tenha sido o que 

apresentou menor força de articulação. Na pesquisa o CONSEPLAN demonstrou ter 

ainda baixa interação com o MPOG, e nas ações aonde o Conselho tem uma 

relação cooperativa firmada com o Ministério do Planejamento, também está 

presente o CONSAD, de certa forma, parece que a cooperação com o MPOG tem 

influência direta das relações do CONSAD com este Ministério, o CONSEPLAN, 

portanto, parece vir na esteira das relações entre o CONSAD e o MPOG, o que de 

certa forma é positivo pois vai construindo uma parcerias importantes como é o caso 

da Agenda Comum, em que as três organizações aparecem como parceiras. 
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O terceiro pressuposto que afirma que a articulação depende do contexto ao 

qual foi criado o CONSELHO, verifica-se que os principais debates acerca do 

planejamento governamental se deram antes mesmo da sua criação, e de certa 

forma pode explicar a, ainda, baixa interação com o governo federal, podendo se 

afirmar que o fato de ter surgido após as mudanças dos mecanismos de 

planejamento e após o CONSAD, a interação com outras organizações dependem 

do trabalho conjunto com o próprio Conselho de Secretários da Administração. 

 

 

4.3 O COMITÊ NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DA FAZENDA - 

COMSEFAZ 

 

 Os Secretários de Estado da Fazenda constituíram uma arena de debates 

própria em 27 setembro de 2012 por meio do Protocolo de Cooperação Técnica 

(PCT), posteriormente revogada pelo PCT de 18.02.2015, que alterou o nome de 

Conselho para Comitê. 

O COMSEFAZ também já foi chamado de Pré-CONFAZ, por ter suas 

reuniões no dia anterior com o intuito de melhorar a organização dos assuntos a 

serem tratados no âmbito do CONFAZ. De acordo com o Presidente do 

COMSEFAZ, a própria denominação de Comitê, não sugere diferenças de papel em 

relação aos demais Conselhos de Secretários, pois trata-se de uma organização 

voltada a discutir temas de interesse comum dos estados. A denominação Comitê foi 

dada apenas para distinguir o COMSEFAZ do CONFAZ, já que este último também 

fora denominado a partir do termo Conselho. Para o Presidente do COMSEFAZ, é 

comum uma confusão por parte da imprensa e da sociedade, de forma geral, entre 

as duas organizações, pela qual é possível encontrar matérias que trazem seu nome 

como exercendo a presidência do CONFAZ (INFORMAÇÃO VERBAL, 

PRESIDENTE DO COMSEFAZ, 2017).  

As reuniões do Comitê, assim como no CONSEPLAN e no CONSAD, 

ocorrem a cada três meses tendo como pauta assuntos de nível federativo, ou seja, 

que se relacione aos interesses dos estados nas relações com a União, dessa forma 

vem propiciando maior articulação intergovernamental, no âmbito estadual, uma vez 
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que passaram a ser tratados assuntos de interesses de todos os Estados no âmbito 

fiscal. 

 O COMSEFAZ tem uma singularidade na relação com o governo federal 

frente aos demais Conselhos analisados nesta tese, tem representatividade direta 

no Conselho de Política Fazendária (CONFAZ) do qual faz parte. Ou seja, 

diferentemente do que ocorreu no processo de criação do CONSAD e do 

CONSEPLAN, os secretários estaduais da fazenda já tinham um espaço federativo 

para discutir as questões tributárias no âmbito do CONFAZ, no qual todos os 

Secretários de Estados participam das reuniões, pelo qual pode-se conforme 

ilustrado na figura 5, a relação dos secretários de Estado da Fazenda dentro do 

CONFAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

A criação do COMSEFAZ traz para os secretários de estado da fazenda a 

possibilidade de se discutir assuntos que sejam do interesse dos estados, sem a 

presença de um representante do governo federal, uma vez que estes já têm espaço 

de debates e de comunicação direta com o governo federal, por meio do CONFAZ, 

essa questão possibilita inferir a existência do CONFAZ ativou o processo de Path 

dependency do COMSEFAZ.  

Para compreender a integração do CONFAZ com o COMSEFAZ e também a 

dependência da trajetória, na área das fazendas federal e estaduais, faz-se 

CONFAZ 

Secretários 
de Estados 
da Fazenda 
e do DF.  

COMSEFAZ 

Secretários 
de Estados 
da Fazenda 
e do DF.  

Governo 

Federal 

Figura 5-Relação COMSEFAZ / CONFAZ 
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necessário inicialmente entender como é a estrutura do Conselho de Política 

Fazendária e como os estados se relacionam a partir dele. 

O Conselho de Política Fazendária foi criado em 1975, ainda no período do 

regime militar, por meio de Decreto Presidencial, trata-se, portanto de uma 

organização criada a partir da ação do governo federal. O CONFAZ é presidido pelo 

Ministro da Fazenda, ou alguém por ele indicado, tem como finalidade a promoção 

das ações de elaboração de políticas e à harmonização de procedimentos e normas 

essenciais ao exercício da competência tributária dos Estados e do Distrito Federal, 

além de atuar junto ao Conselho Monetário Nacional (CMN) na fixação da política de 

dívida pública (interna e externa), dos estados e do Distrito Federal e na orientação 

às instituições financeiras públicas estaduais. 

Fazem parte da estrutura do CONFAZ, algumas Comissões Temáticas – 

Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (GEFIN), Comissão de Gestão 

Fazendária (COGEF), Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores 

Tributários Estaduais (ENCAT), e o Grupo de Desenvolvimento do Servidor 

Fazendário (GDFAZ). 

O GEFIN é um dos principais órgãos de assessoramento do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), sendo responsável pelo 

acompanhamento das questões fiscais e financeiras de ordem nacional, com 

impacto nas finanças dos estados federados. O grupo é integrado por 

Subsecretários, Contadores Gerais e Assessores de Secretarias de Fazenda e de 

Finanças dos 26 estados do Brasil e do Distrito Federal. Seus objetivos são a busca 

do equilíbrio fiscal das contas públicas estaduais, através do estudo, 

desenvolvimento e disseminação de modernas técnicas de Finanças Públicas, bem 

como intercâmbio de experiências, soluções e sistemas, nas áreas de programação 

e gestão financeira, execução orçamentária e financeira, escrituração e 

consolidação de contas (contabilidade pública), transparência fiscal, dívida pública, 

receita e despesa pública, gestão fiscal, legislação e qualidade do gasto público 

(CONFAZ, 2016). 

Na Ata do 13º encontro do COMSEFAZ, em setembro de 2016, verificou-se 

que a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e os 

Estados assinaram o Protocolo de Cooperação para consulta e extração de 

informações fiscais dos Estados e do Distrito Federal, considerando que as 
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administrações tributárias passaram a atuar de forma integrada, inclusive com o 

compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou 

convênio. 

Neste grupo, portanto a cooperação federativa formal entre a União e os 

Estados para a melhoria da gestão fiscal dos estados, se deu para o 

compartilhamento de recursos, mas também foram encontradas formas de 

cooperação informal na perspectiva horizontal, caracterizada por Colino (2011) como 

os acordos de cooperação técnica que envolvam questões de natureza comuns aos 

entes federativos, pelos quais os estados trocam informações e experiências bem 

sucedidas.  

A Comissão de Gestão Fazendária também é composta por técnicos das 

secretárias estaduais da fazenda e tem por finalidade promover e articular soluções 

de cooperação e integração entre as fazendas públicas para a permanente evolução 

da gestão fiscal. 

Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários, é um 

fórum de cooperação fiscal e de compartilhamento das melhores práticas das 

Administrações Tributárias Estaduais e que é também responsável pela implantação 

de outros projetos de relevância para o país, tais como a Nota Fiscal Eletrônica (NF-

e), Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, coordenada pelo ENCAT e 

desenvolvida em parceria com a Receita Federal do Brasil, tendo como finalidade a 

alteração da sistemática atual de emissão de conhecimento de transporte em papel 

por conhecimento de transporte eletrônico; e o projeto Brasil-ID, sistema baseado na 

tecnologia de Identificação por Radiofreqüência (RFID) e outras de comunicação 

sem-fio relacionadas, visa estabelecer um padrão único para implementação de 

Identificação por Radiofreqüência a ser utilizado em produtos e documentos fiscais 

em circulação pelo país, prevê, ainda, a estruturação de serviços de rastreamento e 

verificação de autenticidade. 

Ressalte-se tratar de um grupo que desenvolve meios de cooperação 

federativa não somente para melhorar os processos internos, mas fazê-los a partir 

da concepção de soluções que embora melhore a gestão de dados e de 

fiscalização, soluções que influenciam relações com o mercado.  

A partir desse grupo temático tem-se ações colaborativas informais com 

diversas outras organizações que não se caracterizam por serem públicas, como o 



113 

 

 

 

Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE), Associações 

de empresários, Confederação Nacional das Industrias (CNI). 

O GDFAZ tem como meta aprimorar e fortalecer o papel estratégico da 

gestão de pessoas nas Unidades da Federação, por meio do intercâmbio e 

socialização de experiências e produtos entre os Estados. O GDFAZ se reúne três 

vezes ao ano com a finalidade de socializar experiências, discutir tendências na área 

de gestão de pessoas, buscando soluções comuns, funcionando como uma espécie 

de consultoria na área de gestão de pessoas, focada no segmento fazendário.  

Em recentes estudos (SANO, 2008; SANO; ABRUCIO, 2008; CARVALHO, 

2015) o CONFAZ foi analisado a partir da concepção estadual, mas o fato de ter 

sido instituído pelo governo federal e a presidência couber ao Ministro da Fazenda 

ou pessoa por ele designado o torna diferente, em essência dos demais Conselhos 

de Secretários Estaduais, ainda que aglutine todos os secretários de estado em 

suas reuniões. 

 O CONFAZ, portanto, caracteriza-se por ser uma organização criada para 

desenvolver o papel da coordenação federativa no âmbito da questão fiscal, de 

forma a propiciar a harmonização tributária interestadual. Destaca-se que na época 

da sua criação o governo federal já visualizava os problemas decorrentes da 

competitividade entre os estados, por meio da guerra fiscal, travada por estes entes 

federativos a partir de isenções totais ou parciais do ICM. 

 

Sua principal atividade seria promover a harmonização do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (ICM) e, dessa forma, evitar o acirramento da 
guerra fiscal que já se pronunciava durante o regime militar (SANO, 2008, p. 
21). 
 
 
 

Pesquisas mostraram que o papel de coordenador do CONFAZ, nas políticas 

tributárias dos Estados, no que concerne a coordenação das políticas de incentivos 

fiscais concedidos pelos estados, de modo a não permitir ações competitivas, falhou 

(SANO, 2008; CARVALHO, 2015). Mas, ainda que pesem os resultados apontados 

por Sano (2008) e Carvalho (2015), o CONFAZ demonstrou ser fundamental para a 

articulação entre os estados e, também para a cooperação federativa entre o 

governo federal e os governos estaduais ao se analisar o COMSEFAZ, por três 

fatores. 
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Primeiro porque é o no próprio CONFAZ que os Secretários de Estados têm 

inicialmente um espaço federativo para discutir assuntos com o governo federal; 

segundo, porque é a começar do CONFAZ que os secretários passam a 

desenvolver relações horizontais; e terceiro porque a criação do COMSEFAZ se dá 

através de publicação do PTC de 28 de setembro de 2012, pelo próprio CONFAZ, 

considerando o disposto no inciso XXII do art. 37 da Constituição Federal , incluído 

pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. 

 

"as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, atuarão 
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 
informações fiscais, na forma da lei ou convênio"; 

 
 

Ressalte-se que ainda que pese a característica do COMSEFAZ de ser uma 

arena de discussão própria dos Estados, este se diferencia do CONSAD e do 

CONSEPLAN em sua própria essência, uma vez que, enquanto o conselho de 

administração e o do planejamento nasceram da articulação horizontal por meio dos 

Fóruns e foram institucionalizado por Estatutos, o COMSEFAZ teve a sua criação 

alicerçado pelo CONFAZ com a publicação do Protocolo de Cooperação Técnica. 

 Percebe-se que o modelo federativo no campo fazendário se caracteriza, 

inicialmente, por ser do tipo hierárquico, com autoridade inclusiva (WRIGHT, 1998 

APUD SANO, 2008). É o próprio governo federal que inclui os secretários estaduais 

no CONFAZ e traz para si, o papel de coordenação federativa, nas políticas 

tributárias dos estados. 

 O fracasso do CONFAZ na coordenação dessas políticas, ao não conseguir 

impedir que os estados promovam ações competitivas, enfraqueceu o CONFAZ 

nesta perspectiva e fortaleceu o surgimento de uma arena em que os próprios 

estados passassem a desenvolver a coordenação, fazendo surgir o COMSEFAZ. 

Para o Presidente era preciso o surgimento de uma forma de organização dos 

estados para tratar dos problemas da assimetria de desenvolvimento regional, pelo 

qual os estados mais pobres precisam estabelecer políticas de incentivos.  

 

Era preciso que os Estados tratassem de certas questões fora do CONFAZ, 
para você entender qualquer ação que um Estado queira desenvolver para 
promover o desenvolvimento, como a isenção de impostos, por exemplo, 
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tem que ter unanimidade. Como assim? Eu que sei os problemas do meu 
Estado (INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO COMSEFAZ, 2017). 
 

 

Ressalte-se que enquanto no CONSAD e no CONSEPLAN a articulação 

sugere a participação do governo federal em suas reuniões, no campo fazendário, 

os secretários criaram o COMSEFAZ para terem um espaço de discussão no qual só 

estivessem presentes os próprios secretários de estados, já que o espaço de 

discussão com o governo federal já estaria garantido no cerne do CONFAZ. Acerca 

desta questão foi possível entender que o COMSEFAZ se caracteriza como um 

espaço de articulação dos estados para discutir temas com o governo federal, após 

um alinhamento interinstitucional (entre os estados). 

Assim foi criado, a partir da parceria dos estados, o COMSEFAZ que já foi 

denominado, anteriormente, de: i) Pré-CONFAZ, por ter as suas reuniões no dia 

anterior às reuniões do CONFAZ, com o intuito de melhorar a organização dos 

assuntos a serem tratados; ii) Consórcio de Secretários Estaduais da Fazenda; e iii) 

Conselho Nacional de Secretários da Fazenda.  

O COMSEFAZ, portanto, tem por finalidade a melhoraria da gestão financeira 

e tributária das unidades federativas e o diálogo com o Governo Federal, foi criado a 

partir do Protocolo de Cooperação Técnica de 28 de setembro de 2012, retificado 

pelo Protocolo de Cooperação Técnica de 18 de fevereiro de 2015, considerando a 

necessidade de aproximar a interação entre as Fazendas Estaduais e os demais 

entes do Poder Público de promover a reflexão sobre as questões fiscais e 

tributárias, cuja abordagem conjunta potencializa, na prática, o federalismo 

cooperativo. 

 
Cláusula primeira Fica instituído o Comitê Nacional dos Secretários de 
Fazenda dos Estados e do Distrito Federal - COMSEFAZ, incumbido de 
promover a integração entre as Secretarias de Fazenda, Finanças, Receita 
e Tributação dos Estados e do Distrito Federal e a articulação conjunta 
desses órgãos em matérias de interesse comum, visando otimizar a gestão 
financeira e tributária das respectivas unidades federativas (BRASIL, 
Protocolo de Cooperação, 2015). 

 

 

Desse modo, o COMSEFAZ, tem de forma normativa a sua 

Institucionalização e a sua forma de articulação e cooperação federativa, tanto do 

ponto de vista horizontal, quanto vertical.  
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Cláusula terceira Compete ao COMSEFAZ: 
 
I - promover ações e atividades de interesse da gestão fiscal, financeira e 
tributária dos Estados e do Distrito Federal; 
 
II - promover e estimular o amplo debate sobre matérias de natureza fiscal, 
notadamente, quando concernentes à tributação e às finanças dos Estados 
e do Distrito Federal, inclusive por meio da realização de encontros, mesas 
redondas, seminários, conferências, estudos, pesquisas e cursos; 
 
III - incentivar e apoiar o desenvolvimento, a cooperação, a troca de 
experiências e a harmonização de projetos, estudos e pesquisas de 
interesse da área fiscal, tributária e financeira dos Estados e do Distrito 
Federal; 
 
IV - promover a cooperação técnica e científica no âmbito nacional e 
internacional nas áreas de administração financeira e tributária, contábil, de 
gestão, comportamental, de Modernização e de outras de interesse dos 
signatários; 
 
V - desenvolver soluções e sistemas de interesse das áreas da 
administração tributária, financeira e fiscal dos estados; 
 
VI - envidar e direcionar esforços conjuntos no sentido de viabilizar a 
instalação física adequada à hospedagem e abrigo das soluções e sistemas 
tecnológicos desenvolvidos; 
 
VII - promover ações para o fortalecimento da gestão de recursos humanos, 
com ênfase em áreas de conhecimento e de capacitação; 
 
VIII - firmar parcerias e acordos com entidades públicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais, visando ao fortalecimento da infraestrutura de 
tecnologia da informação, repartição de custos e soluções na criação e 
desenvolvimento de programas tecnológico para uso e interesse comum 
das unidades federadas, realização de estudos e pesquisas, bem como a 
capacitação de servidores, assim como realizar as diversas competências 
previstas neste protocolo; 
 
IX - promover a troca de experiências, ideias e propostas com o objetivo de 
contribuir para o aperfeiçoamento do federalismo fiscal no Brasil. (BRASIL, 
Protocolo de Cooperação, 2015). 

 

 

O COMSEFAZ tem nos dispositivos de Protocolo de Cooperação Técnica, 

mecanismos institucionalizados para a cooperação federativa, de sorte que estes lhe 

conferem poder para atuar na articulação intergovernamental, por meio dos 

secretários de Estados e na relação direta com a União, por meio do CONFAZ. 

Têm-se a partir da criação do COMSEFAZ, uma ação articulada entre os 

secretários de estado da fazenda, de modo a tratar as questões fiscais em um fluxo 

diferente daquele realizado pelo CONFAZ. As relações entre as esferas de governo 
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apenas quando da existência do CONFAZ, tinham as discussão e pautas sobre forte 

influencia do governo federal. Essa questão fica mais evidente quando se 

compreende as medidas anticíclicas, do Governo Federal, para estabilização da 

economia, quando da redução das alíquotas a zero do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) para automóveis e caminhões; bem como, para produtos da 

linha branca (eletrodomésticos). De acordo com o Presidente do COMSEFAZ, foi 

solicitado pelos Secretários de Fazenda/Finanças estaduais, nas reuniões do 

CONFAZ, a recomposição das receitas do Fundo de Participação dos Estados 

(FPE), uma vez que, constitucionalmente, 21,5% do que a governo federal arrecada 

de IPI e Imposto de Renda (IR), devem ser transferidos para os Estados, mediante 

FPE. No entanto, o Governo Federal não se envolveu nas discussões, não 

exercendo o seu papel de coordenação nas questões fiscais, essa questão também 

é encontrada na tese de Carvalho (2015). 

 Para o Presidente do COMSEFAZ, questões como essas, em que o governo 

federal decide, de forma isolada, acerca das políticas para o enfrentamento dos 

problemas e impacta negativamente os estados, fortalece a articulação e a ação 

conjunta entre os governos estaduais, mas provocam rupturas no pacto federativo, 

uma vez que o FPE consiste numa política redistributiva de recursos que são 

fundamentais, sobretudo, para os estados mais pobres.  

Conforme o presidente, não há como implantar e desenvolver políticas sem 

recursos, salientando que descentralizar responsabilidades sem dar a condição 

necessária para que os estados possam enfrenta-los, quebra a ideia de pacto. De 

acordo com Abrucio e Gaetani (2006) a assimetria entre os estados é um fator que 

caracteriza o federalismo brasileiro, e o Governo Federal tem um papel importante 

na correção das desigualdades regionais. 

 

Se fala em pacto federativo, que a União tem determinadas competências, 
os Estados outros, e os municípios também. Aí, veja bem, se descentraliza 
responsabilidades e se centraliza os recursos, porque o maior arrecadador 
tributário do país é a União. Como cuidar de saúde, educação sem 
recursos? (INFORMAÇÃO VERBAL – PRESIDENTE DO COMSEFAZ, 
2017). 
 

 

 De acordo com o Presidente do COMSEFAZ, a própria denominação de 

Comitê, não sugere diferenças de papel em relação aos demais Conselhos de 
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Secretários, pois trata-se de uma organização voltada a discutir temas de interesse 

comum dos estados. A denominação Comitê foi dada apenas para distinguir o 

COMSEFAZ do CONFAZ, já que este último também fora denominado a partir do 

termo Conselho. Para o Presidente do COMSEFAZ,  

 

é comum uma confusão por parte da imprensa e da sociedade, de forma 
geral, entre as duas organizações, pela qual é possível encontrar matérias 
que trazem seu nome como exercendo a presidência do CONFAZ 
(INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO COMSEFAZ, 2017). 

 

 

De acordo com o Presidente do COMSEFAZ, os Estados passaram a ver a 

necessidade de se criar uma arena própria dos Estados por duas razões. A primeira 

porque as reuniões do CONFAZ, que ocorrem no sábado eram pouco produtivas por 

que a pauta, quase sempre eram quebradas por discussões colocadas pelos 

secretários de Estado por falta de consenso, e segundo porque nem todo tema, que 

remeta a questão fiscal dos estados, são colocadas na mesa, nas relações com o 

governo federal.  

 

Há questões que os Secretários trabalham internamente, no âmbito do 
COMSEFAZ, e há ainda outros que nem são publicizados no COMSEFAZ, 
como o caso da dívida de cada Estado, que cada um trabalha internamente 
(INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO COMSEFAZ, 2017). 

 

Para o presidente do COMSEFAZ, o fato do COMSEFAZ ter sido criado a 

partir do CONFAZ, possibilita certa integração entre os Conselhos, pelo qual foi 

possível identificar que as relações no campo fazendário estão imbricados 

facilitando o fluxo de informações, de troca conhecimento e de recursos tecnológicos 

e humanos por meio de mecanismos de cooperação vertical, formais e informais. 

 O imbricamento entre o CONFAZ e o COMSEFAZ ficou evidenciado, com os 

compartilhamentos de suas respectivas estruturas. As reuniões do COMSEFAZ se 

dão na própria estrutura do Ministério da Fazenda, especificamente no mesmo local 

das reuniões do CONFAZ. Outro aspecto de colaboração se dá quando se percebe 

que as comissões temáticas do Conselho de Política Fazendária, como o GEFIN, a 

COGEF, o ENCAT, e o GDFAZ, são nomeados pelos Secretários Estaduais, sendo 

compostos por  funcionários públicos dos próprios Estados, como visto no início 

desta seção ao se tratar do CONFAZ, estas comissões temáticas, fazem parte do 
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CONFAZ, mas a sua composição é feita por indicação dos próprios secretários de 

estado, e o COMSEFAZ tem acesso direto aos trabalhos desenvolvidos por estas 

comissões, tendo competência, inclusive para convocar os grupos para 

apresentarem dados e informações. 

 Ressalte-se que embora as comissões temáticas tenham sido criadas no 

âmbito do CONFAZ, a coordenação dos trabalhos dessas comissões passou a ser 

realizada pelo COMSEFAZ, facilitada pela própria composição das comissões que 

contempla em sua maioria, servidores estaduais da fazenda. A pauta de cada 

reunião do COMSEFAZ, é aberta pelas comissões temáticas que têm cada uma 

vinte minutos para apresentar os trabalhos aos secretários. 

 Há, portanto, forte interdependência do COMSEFAZ com o CONFAZ, pela 

―troca de recursos tecnológicos e humanos de forma que se possa alcançar 

objetivos compartilhados para a melhoria da gestão fiscal dos estados e do DF‖ 

(INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO COMSEFAZ, 2017). 

 Essa interdependência distancia a configuração dos relacionamentos 

federativos, na arena fazendária do modelo hierárquico e de autoridade inclusiva, ao 

mesmo tempo que aproxima para o modelo em que a autoridade é interdependente 

ou sobreposta. Nesse modelo Wright explica que duas esferas de governo podem 

atuar conjuntamente sobre uma mesma questão (SANO, 2008). A figura 6 foi criada 

como forma de ilustrar a interdependência desses atores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

COMSEFAZ 
CONFAZ 

GDFAZ 

GEFIN 

COGEF 

ENCAT 

Figura 6- Modelo de Interdependência entre o CONFAZ e o COMSEFAZ 
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De acordo com Pierson (1995), em sistemas federais, autoridades do nível 

central coexistem com autoridades territorialmente distintas, nesse caso os próprios 

estados da federação. Conforme Pierson (1995) embora os entes demostrem certa 

autonomia, suas iniciativas de políticas sociais são altamente interdependentes, mas 

de forma geral modestamente coordenada. Desse modo, estes governos podem 

competir entre si, desenvolver projetos independentes cujos propósitos se chocam, 

ou cooperar para atingir fins que não poderiam alcançar sozinhos (PIERSON, 1995; 

ABRÚCIO; GAETANI, 2006). 

Para Sano (2008), a ausência de uma coordenação mais efetiva, como 

identificada por Pierson (1995), é uma das questões primordiais em sistemas 

federativos, principalmente com o aumento das áreas de intersecção entre os níveis 

de governo. Esta coordenação é tanto mais difícil quanto menor for a cultura política 

nesse sentido. Sano (2008) advoga que o período do regime militar trouxe 

consequências para a articulação/cooperação/coordenação federativa, uma vez que 

as decisões sempre desconsideravam um modelo inclusivo, no qual os estados são 

atores importantes no processo, considerando uma forma centralizada de definir 

políticas públicas. 

A pesquisa mostrou que os trabalhos desenvolvidos pelas comissões 

temáticas fortalecem as relações horizontais e reduzem as diferenças entre os 

estados na capacidade de desenvolver efetivamente a fiscalização tributária. As 

relações horizontais serão explicadas na seção a seguir. 

 

4.3.1 A ARTICULAÇÃO HORIZONTAL NO COMSEFAZ E AS IMPLICAÇÕES PARA 

A COOPERAÇÃO FEDERATIVA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA PATH 

DEPENDENCY. 

 

 Nessa seção se apresenta a rota de dependência no âmbito da administração 

fazendária, de forma a explicar como as relações horizontais são impactadas pelos 

eventos do passado. 

 A trajetória histórica no campo fazendário mostra que o governo central 

sempre se preocupou em estabelecer as ―regras do jogo‖, a Legislação tributária não 

teve uma discussão federativa, entre os estados e o governo federal; e a Carta 
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Constituinte de 1988, apesar de dar autonomia aos governos estaduais e 

municipais, centraliza a maior parte dos recursos tributários na mão do governo 

federal, instituindo uma forte dependência dos governos subnacionais às 

transferências de recursos constitucionais (BARBOSA, 1998; ARRETCHE, 2005; 

BAIÃO, 2013; BRITO, 2014). Portanto, As mudanças e a evolução histórica nas 

regras tributárias brasileiras se constituem como path dependecy. 

 Essas questões trouxeram consequências nas formas de relacionamentos 

entre os estados e destes com a União. Historicamente o processo de 

desenvolvimento regional esteve centralizado no eixo sul/sudeste, provocando 

graves assimetrias entre os estados e as regiões brasileiras (BAIÃO, 2013). Como 

forma de minimizar os efeitos dessas diferenças, foram instituídas por meio da 

Constituição Federal as transferências de recursos. A maior autonomia política dada 

aos governos subnacionais, bem como as regras para as transferências de recursos, 

possibilitam inferir que a Carta Constituinte de 1988, se constitui como uma path 

dependency. 

A centralização de maior parte dos tributos, pela União, gerou um processo 

de feedback negativo, os governos passaram a utilizar-se de meios para dar 

incentivos fiscais, culminando na prática de guerra fiscal, a cada nova concessão de 

incentivo/benefício fiscal que contrariava as regras do CONFAZ, outros estados 

foram adotando a mesma prática, aprofundando os efeitos negativos da guerra 

fiscal. 

 Como já visto na seção anterior, o CONFAZ não foi efetivo no combate a 

essas práticas competitivas (SANO, 2008; CARVALHO, 2015). A criação do 

COMSEFAZ, de forma a debater tais questões um dia antes das reuniões do 

CONFAZ, possibilita que os entes subnacionais possam fechar um consenso, para 

deliberar essas questões naquele conselho, uma vez que para ser aprovada uma 

política de incentivos no âmbito do CONFAZ, é preciso unanimidade entre os 

secretários de estado da fazenda. 

 De acordo com o Presidente do COMSEFAZ, essa unanimidade para 

aprovação do CONFAZ era difícil de ser atingida, e quase sempre as reuniões 

acabavam sem uma definição. A partir do COMSEFAZ, essas questões passaram a 

ser discutidas um dia antes, nas reuniões do Comitê (INFORMAÇÃO VERBAL, 

PRESIDENTE DO COMSEFAZ, 2017). 



122 

 

 

 

Percebe-se, contudo, que há no COMSEFAZ contextos que atrapalham uma 

integração mais densa na perspectiva horizontal. Tal fato se dá porque as práticas 

de guerra fiscal caracterizadas por ações competitivas entre os estados, permeiam 

as discussões e as próprias relações no Comitê. Dessa forma, a guerra fiscal se 

constitui como uma path dependency. 

De acordo com o Presidente do COMSEFAZ as diferenças de visões entre os 

secretários, também são entraves para a ação conjunta entre os estados sobre 

determinados temas, o que não considera um problema para a articulação de forma 

geral. Para o Presidente, o Comitê é articulado, mas há pontos no qual é difícil 

estabelecer uma convergência pelas práticas competitivas adotadas pelos estados, 

em vários momentos, como forma de promover o desenvolvimento regional. 

 Outro fator compartilhado pelo presidente que vem provocando diferentes 

visões dentro do Comitê, tem sido a forma pela qual o governo Michel Temer vem 

negociando a dívida dos estados brasileiros. As negociações estão sendo realizadas 

de forma direta entre um estado e o governo federal, o que ele considera natural, 

pois dificilmente seria possível fechar uma questão como essa, negociando com 

todos ao mesmo tempo. Mas, segundo o Presidente, o governo Temer negociou 

recentemente com o estado do Rio de Janeiro e com outros estados que estão 

inseridos no eixo Sul/Sudeste e depois informou que o processo de ajustes com os 

estados para o pagamento da dívida estava encerrado. ―como assim? E os outros 

estados que compõem a região Nordeste? e a região Norte?‖ questionou o 

presidente durante a entrevista. Esse fato dificulta o papel do Comitê como agente 

articulador por que aqueles que não são incluídos nesse tipo de negociação se 

sentem prejudicados e vão até a presidência do Comitê para que se cobre posição 

de forma institucionalizada. Para o presidente do Comitê, ninguém é contra a ajuda 

dada aos estados que já negociaram, mas demandam tratamento igual. 

 Embora existam no COMSEFAZ, fatos que por vezes dificultam a articulação 

horizontal, há outros que a fortalece. Há no Comitê uma gama de termos 

cooperativos que ajudam uma cooperação federativa tanto horizontal como vertical. 

O PNAFE, abordado nesta tese, na seção que tratou das relações federativas no 

âmbito do CONSAD, foi um importante mecanismo para a modernização das 

secretarias estaduais da fazenda. A coordenação do PNAFE foi feita pelo CONFAZ, 

pois ainda não existia o COMSEFAZ, a articulação entre os estados em torno do 
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PNAFE, praticamente não existiu, e o programa só atingiu os estados com 

condições de dar contrapartidas nos projetos de melhoria, diferentemente do que 

ocorreu com o PNAGE, no qual os secretários de administração marcaram forte 

posição para que todos os estados fossem atendidos pelo programa. 

 Assim, por ser um Conselho novo, a primeira ação articulada entre os estados 

membros da federação no âmbito do COMSEFAZ se deu em 2013, por meio de 

protocolo de cooperação técnica. Este mecanismo instituiu o Sistema de Inteligência 

Fiscal (SIF), integrando as Unidades de Inteligência Fiscal - UnIF - da União, dos 

Estados e do Distrito Federal, tendo como coordenador um representante de UnIF. 

Trata-se portanto, de um acordo de cooperação vertical, provocado pelos estados da 

federação como forma de aprimorar os meios para a fiscalização ou gerencia fiscal 

dos entes federativos, mas que dependeu diretamente da efetividade da articulação 

entre os estados.  

 Atente-se para o fato de que o primeiro protocolo de cooperação já dispõe da 

integração vertical, corroborando as análises feitas anteriormente, que caracteriza o 

Comitê como sendo uma organização que se criou com os mecanismos para a 

articulação vertical já presentes. 

 Como forma de promover melhorias nas secretarias fazendárias os estados, 

por intermédio de suas secretarias da fazenda, e a União, por meio da Escola de 

Administração Fazendária (ESAF), desenvolveu uma parceria para o 

desenvolvimento de pessoal nas áreas técnicas e humanas. Atente-se que muitas 

das parcerias formalizadas entre os Estados, a partir do COMSEFAZ estão 

relacionadas à formação técnica, pela qual é importante o desenvolvimento de 

mecanismos que equilibrem melhor as competências e habilidades dos servidores 

da fazenda. 

No quadro a seguir, apresenta-se as formas de cooperação realizados 

estabelecidas no âmbito do COMSEFAZ. 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 

Reunião Data Acordos/Convênios de Cooperação Técnica 

1ª 25/07/2013 

Convênio celebrado pelo Estado do Rio Grande do Sul e o 
Estado de Alagoas, relativo à disponibilização dos serviços 

do sistema "SEFAZ/VIRTUAL", destinado ao processamento 
da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos- 

2ª 10/10/2013 
Altera o Protocolo ICMS 66/09, que dispõe sobre a instituição 

do Sistema de Inteligência Fiscal (SIF) e intercâmbio de 
informações entre as unidades da Federação 

3ª 05/12/2013 - 

4ª 20/03/2014 

Proposta de Protocolo, de Regimento do Instituto de Estudos 
Fiscais dos Estados e do Distrito Federal – IEFE-BRASIL, 

para cooperação visando à formação, qualificação e ao 
desenvolvimento de servidores fazendários 

5ª 14/08/2014 
Institui o Sistema de Inteligência Fiscal - SIF -, integrado 

pelas Unidades de Inteligência Fiscal - UnIF - da União, dos 
Estados e do Distrito Federal 

6ª 04/12/2014 - 

7ª 09/04/2015 - 

8ª 16/07/2015 

Aprova a criação de um Novo Programa de Modernização da 
Gestão Fiscal dos Estados e do DF; e 

 
Termo de cooperação acadêmica e de intercâmbio técnico, 

científico e cultural que entre si celebram o Instituto 
Brasiliense de Direito Público (IDP) e os estados 

9ª 01/10/2015 - 

10ª 10/12/2015 Agenda para a saída da crise fiscal 

11ª 07/04/2016 - 

12ª 07/07/2016 - 

13ª 22/09/2016 - 

14ª 08/12/2016 
Convênio de Cooperação Técnica entre o estado do Rio 

Grande do Sul e Minas Gerais relativo à disponibilização dos 
serviços do sistema "SEFAZ/VIRTUAL" 

Quadro 14-Acordos de cooperação no COMSEFAZ 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

  

 O quadro mostra que o COMSEFAZ tem se preocupado em desenvolver 

mecanismos de cooperação informal, para melhoria da gestão fiscal dos estados. De 

acordo com Colino (2011) e Zimermman (2011), os acordos de cooperação técnica e 

convênios se caracterizam como sendo importantes para a desenvolvimento de 

parceiras. Em alguns casos, foi possível identificar nas atas, acordos bilaterais entre 

os estados, como foi o caso da disponibilização dos serviços do sistema 

SEFAZ/VIRTUAL, por parte do Rio Grande do Sul, com outros estados. 
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Cooperação Perspectiva Formal Informal 

SEFAZ/VIRTUAL Horizontal X  

Sistema de Inteligência fiscal Horizontal / vertical X  

Agenda Comum 
CONSAD/CONSEPLAN/MPOG 

Horizontal / vertical X  

Termos de Cooperação Técnica 
para transferência de Tecnologias 

e Sistemas 
Horizontal X  

PNAFE Horizontal / Vertical X  

Capacitação dos Servidores da 
Administração 

Horizontal / Vertical X  

Troca de Conhecimento por meio 
de visitas técnicas  

Horizontal  X 

Quadro 15-Tipos de Cooperação no COMSEFAZ 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 

A troca de informações tem aproximado os estados, para além disso, o 

trabalho desenvolvido pelo ENCAT na questão da NFCe, possibilitou os estados 

com maior dificuldade de desenvolver mecanismos de fiscalização mais eficientes. 

Outrossim, conforme o entrevistado o GDFAZ tem tido um papel muito importante. 

 

o GDFAZ tem exercido um papel importante no desenvolvimento dos 
servidores públicos das fazendas estaduais, possibilitando também reduzir 
distorções de conhecimentos e práticas de gestão (INFORMAÇÃO 
VERBAL, PRESIDENTE DO COMSEFAZ, 2017).  

 

O trabalho realizado pelas Comissões Técnicas se constituem como um 

feedback positivo, pelo qual os governos estaduais vão implementando as práticas 

bem sucedidas de outros estados. 

Diferentemente do que ocorreu com o primeiro PNAFE, o segundo ciclo de 

modernização da gestão fiscal foi iniciado em 2009 com a aprovação do Programa 

de Apoio a Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO), em 2015. Nesse 

novo Programa, o COMSEFAZ debateu acerca das questões que possibilitaram a 

inclusão de todos os entes subnacionais no Projeto, a exemplo do que ocorreu no 

PNAGE, por meio do CONSAD. Por se tratar de uma Linha de Crédito, este 

Programa foi desenvolvido com apoio permanente das comissões temáticas 

vinculados ao CONFAZ, que participaram ativamente da construção deste 

documento. 
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 A agenda para a saída da crise fiscal, também foi desenvolvida por meio do 

trabalho desenvolvido nas Comissões Técnicas entre 2014 e 2015, Neste aspecto, 

os servidores públicos estaduais, que compõem estas comissões, juntamente com 

os secretários de estados da fazenda puderam traçar planos para superar os 

desafios que a crise fiscal tem imposto aos governos subnacionais. 

A crise fiscal dos estados tem sido trabalhada no âmbito do COMSEFAZ a 

partir de duas perspectivas. A primeira é na questão da melhoria da qualidade da 

arrecadação e dos gostos públicos. A segunda por meio do enfrentamento do 

debate frente ao governo federal dos repasses constitucionais que precisam ser 

revistos. 

 Para o Presidente do COMSEFAZ, em ambas as situações, é necessário 

fazer a repactuação federativa. Nesse caso, é preciso revisar as formas de divisão 

de competências e de tributação para não haver contraposição dos pesos na 

balança. 

 A situação econômica dos estados brasileiros é crítica e a solução passa pelo 

aumento de impostos, segundo o presidente do Comitê de Secretários de Fazenda, 

o Brasil é um país com uma densidade demográfica muito alta e precisa equalizar 

melhor a tributação para fomentar benefícios para a sociedade 

 

O Brasil é um país com dimensões territoriais muito grandes, diferentemente 
de outros países que gozam ter menor carga tributária. Não dá para 
enfrentar os problemas do país sem que haja esse entendimento de 
aumento de tributos (INFORMAÇÃO VERBAL, PRESIDENTE DO 
COMSEFAZ, 2017). 
 

 

A temática da reforma tributária também está sendo discutida no âmbito do 

COMSEFAZ, desde 2013, mas essa é uma questão de duros embates, visto que há 

muitas percepções diferentes acerca do problema, um dos fatores explicado pelo 

próprio Conselho é que há questões que ainda demandam maiores discussões, fruto 

das assimetrias regionais e estaduais, que distanciam as perspectivas dos estados 

mais ricos dos mais pobres, para o fechamento de uma agenda comum, neste 

sentido. Se não bastasse as diferenças de estruturas dos Estados que dificultam um 

processo articulado, pois cada um defende o que é seu, há também visões 

diferenciadas de como tratar o problema, segundo o qual a ―formação dos 

Secretários da Fazenda e as formas de ingresso na Administração Pública são muito 
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diferentes e trazem visões igualmente distintas‖ (INFORMAÇÃO VERBAL, 

PRESIDENTE DO COMSEFAZ, 2017). 

A partir das atas pode-se constatar que o COMSEFAZ também se diferencia 

do CONSAD e do CONSEPLAN por deliberar assuntos de natureza fiscal, enquanto 

que os outros dois Conselhos não têm essa função deliberativa. No COMSEFAZ 

isso ocorre porque os secretários votam as pautas do CONFAZ. Essa característica 

do Comitê torna as reuniões muito mais densas e conflituosas do que nos outros 

Conselhos. 

 Os dados da pesquisa permitem inferir que a natureza do COMSEFAZ é 

diferente da encontrada no CONSAD e no CONSEPLAN, possibilitando 

compreender que certos temas, apesar de serem de interesses comuns aos 

Conselhos, são trabalhados de forma diferente, pois a resolução do problema em 

cada um dos Conselhos é tratada dentro da trajetória dos relacionamentos entre os 

estados ao longo do tempo. Nesse caso, o COMSEFAZ convive com a dicotomia de 

ser, diferente do CONSAD e do CONSPELAN, como um Conselho fortemente 

articulado verticalmente e moderadamente articulado horizontalmente, pois o 

processo de desenvolvimento dos estados consideraram por vezes práticas 

competitivas ao invés de colaborativas e as regras mal definidas de coordenação 

federativa, bem como a não efetividade do CONFAZ para inibir ações caracterizadas 

pela competição entre os estados, ainda estão presentes nas relações dos 

secretários estaduais da fazenda. 

 Considerando os pressupostos da pesquisa, verifica-se a partir do 

COMSEFAZ que a ações voltadas a melhoria da capacidade administrativa e 

equilíbrio fiscal estão presentes nas formas de articulação horizontal, por meio dos 

aspectos relacionados ao desenvolvimento de mecanismos que assegurem no 

Conselho a troca de experiências de sucesso, a capacitação dos servidores públicos 

e os outros tipos de acordos de cooperação técnicas desenvolvidos com a finalidade 

de melhorar a gestão dos estados, o que se pode concluir que em momentos de 

dificuldades para o controle fiscal e manutenção da capacidade administrativa, por 

parte dos estados, promovem maior articulação entre os entes federativos. 

O COMSEFAZ apresentou-se ora com uma forte articulação horizontal, pelo 

qual foi possível desenvolver posições mais fortes nas relações com o governo 

federal e ações conjuntas, ora com baixa articulação. Esse fator é explicado pela 
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Path dependency na qual as praticas competitivas entre os estados, originadas pela 

não efetividade do CONFAZ no combate a políticas predatórias da guerra fiscal 

(SANO, 2008), potencializam visões diferentes entre os secretários para a questão 

de mecanismos para o desenvolvimento das regiões, constituindo-se como um 

problema para a cooperação governamental. Dessa forma, a partir do COMSEFAZ é 

possível afirmar que visões não compartilhadas dificultam a articulação/cooperação 

federativa e aumenta a necessidade de coordenação. 

Por fim, o pressuposto 3 que afirma que a efetividade da articulação 

horizontal e suas implicações para a cooperação federativa a partir dos Conselhos, 

dependem do contexto ao qual os próprios Conselhos foram criados, tem-se no 

COMSEFAZ que o fato de ter sido criado a partir dos secretários da fazenda que já 

têm assento e direito a voto no CONFAZ, este Conselho usufrui de forte inserção 

com o governo federal, fato não presente no CONSAD e no CONSEPLAN, mais que 

também explica que a articulação depende do contexto em que o próprio Conselho 

foi criado. 

Em virtude do imbricamento das relações entre o COMSEFAZ e o CONFAZ, é 

comum a formação de acordos de cooperação técnica que beneficiem os estados 

para o equilíbrio fiscal ou melhoria na administração encontrar o Conselho de 

Política Fazendária presente. Portanto, enquanto no CONSAD e no CONSEPLAN as 

articulações entre os conselheiros visam além de uma integração horizontal o 

fortalecimento de uma relação vertical, no COMSEFAZ, os secretários da fazenda 

fazem o caminho inverso, pois estes já integram o CONFAZ e a criação do Comitê 

Nacional de Secretários se configura em um espaço no qual os secretários podem 

debater assuntos que só dizem respeito a eles mesmos, não sendo necessária a 

presença de uma ator federal. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta Tese teve como problema de pesquisa: Como ocorrem as articulações 

horizontais nos Conselhos Nacionais de Secretários de Estados do campo da 

administração e quais as suas implicações para a cooperação intergovernamental? 

Para responder ao problema de pesquisa, foram elaborados alguns objetivos 

específicos, o primeiro deles - caracterizar os Conselhos Nacionais de Secretários 

de Estado, da área administrativa, de forma a compreender suas origens, 

finalidades, estrutura administrativa, e natureza, possibilitou compreender como 

estas organizações têm naturezas distintas, que por sua vez é influenciada pelos 

eventos passados. No caso do CONSAD, percebeu-se que esta organização busca 

estabelecer suas ações, no campo da administração pública, sob a perspectiva da 

reforma administrativa, essa questão ficou clara a partir da identificação dos temas 

que são mais tratados no âmbito dos Fóruns, a path dependecy é vista a partir do 

participação dos secretários no Plano Diretor, pela qual se constituiu um feedback 

positivo. A estrutura do CONSAD contempla Grupos de Trabalhos que se mostraram 

importantes para a difusão do conhecimento, o desenvolvimento de trabalhos 

técnicos e o estabelecimento de articulações horizontais. 

No caso do CONSEPLAN, foi possível entender que o Conselho tem se 

pautado em fomentar indicadores para o planejamento governamental, a rota da 

dependência se iniciou com a ReNOP, que possibilitou aos estados o acesso a 

informações no nível macro e microeconômico para que os estados pudessem 

consolidar os seus respectivos planejamentos, além disso, foi a partir da ReNOP 

que os estados passaram a desenvolver melhor a articulação vertical e horizontal. 

Na relação vertical verifica-se que a ReNOP foi o projeto que inseriu um canal de 

comunicação e interação entre os governos federal e estadual. Quanto a sua 

estrutura, a concepção de diretorias regionais não se fortaleceu por ausência de 

consenso. As visões não compartilhadas, sob as quais os indivíduos podem ter 

visões diferentes dentro do Conselho, influenciou o enfraquecimento dessa 

concepção. 

No COMSEFAZ, por sua vez, foi possível verificar que embora tenha se 

constituído pela articulação dos secretários, este se distancia muito em termos de 

concepção, uma vez que antes de sua existência, os secretários já se articulavam e 

debatiam assuntos federativos no âmbito do CONFAZ. Portanto, se um dos fatores 
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que levaram a criação do CONSAD e do CONSEPLAN foi o de colocar os Estados 

no plano de debate nacional, além da própria articulação horizontal, no COMSEFAZ 

o motivo se deu para que os Estados pudessem ter um espaço de discussão da qual 

o governos federal não estivesse presente, uma vez que os secretários já têm 

acesso ao debate federativo na perspectiva vertical deste 1975, com a criação do 

CONFAZ. 

As similaridades entre os Conselhos ficam pela natureza de promover maior 

integração, por suas estruturas funcionarem com grupos de trabalho. No entanto, foi 

visto no caso do COMSEFAZ que a formação desses grupos determinam uma 

interligação com o governo federal, constituindo-se uma interdependência entre os 

dois Conselhos. 

No segundo objetivo específico da pesquisa - analisar as articulações 

horizontais entre os estados a partir dos Conselhos, verificou-se que estas 

organizações apresentaram caminhos diferentes. No caso do CONSAD, os 

feedbacks positivos da Plano Diretor e do desenvolvimento do PNAGE, fortaleceram 

as relações horizontais dentro do conselho, fato explicado quando os Estados 

passaram a adotar ações semelhantes aos que obtiveram melhorias na gestão. 

Além disso, mais uma vez, o papel dos grupos de trabalho, puderam fortalecer as 

relações, pelas quais foi possível perceber a adoção de mecanismos de cooperação 

entre os atores. 

Como limitações para as relações horizontais, estas foram mais significativas 

no âmbito do CONSEPLAN e do COMSEFAZ. No caso do COSEPLAN, percebeu-se 

que um dos fatores que estabeleceram um feedback negativo, foi que inicialmente 

os estados passaram a atuar de forma articulada nas diretorias regionais. Esse fato 

foi mostrou a falta de consenso no Conselho de forma geral, levando os estados a 

intensificarem as estratégicas de guerra fiscal, motivo pelo qual também é 

caracterizado no âmbito do CONSEFAZ um feedback negativo. 

No terceiro e ultimo objetivo específico - analisar as implicações das 

articulações horizontais para a cooperação federativa vertical e/ou horizontal, 

percebeu-se que os processos de path dependecy das articulações entre os atores 

influenciaram a formação ou não de cooperação federativa. No caso dos três 

Conselhos, foi possível identificar que os conselheiros buscam estabelecer relações 

cooperativas informais para a melhoria da gestão dos Estados, como visitas 
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técnicas, difusão de informações e boas práticas; e formais para fortalecer a 

articulação vertical e horizontal. Neste sentido, foram identificados termos de 

cooperação técnica para desenvolvimento de servidores e trocas de tecnologias e 

sistemas. 

No período de redemocratização, os conselhos ainda não haviam sido 

criados, mas foi um marco importante para a compreensão de como os eventos 

passados acabam interferindo nas formas de relacionamentos intergovernamentais 

nas três organizações. Os governos estaduais passaram pela mesma conjuntura 

crítica, mas as assimetrias entre as regiões e Estados, influenciaram cada ator a 

tomar uma posição, principalmente no caso do planejamento que, orienta suas 

ações dentro da perspectiva do desenvolvimento regional, a redemocratização 

acabou por descentralizar a concepção de políticas públicas entre os entes 

federativos, a qual os governos subnacionais passaram a ter competências para 

criar suas próprias políticas. Este fato, é encontrado em Pierson (1995) que a explica 

por meio da reserva de poderes específicos para as unidades federativas, que 

atribuiu competência para os estados desenvolverem políticas próprias. Esse 

período de redemocratização não exerceu a mesma influencia no COMSEFAZ, uma 

vez que este Conselho é fortemente impactado pelo CONFAZ, dentro de um modelo 

federativo hierárquico e centralizado, além disso, como o COMSEFAZ, atua no 

cerne da questão tributária, também sofre influencias da path dependency originada 

pela regras da Constituição de 1988. 

A mudança de um estado centralizador para uma administração pública mais 

descentralizada na década de 1980 promoveu alterações no modelo federativo, 

representando também transformações nas formas de relações 

intergovernamentais, passando de um modelo mais hierárquico, onde se caracteriza 

uma autoridade inclusiva, para o modelo de autoridade independente. 

As relações entre os governos ainda se caracterizam por um federalismo 

compartimentalizado (ABRÚCIO; GAETANI, 2006, p. 26), conforme apontou Sano 

(2008), uma vez que há poucos incentivos ao entrelaçamento e compartilhamento 

de tarefas entre os níveis de governo, o que por vezes dificulta a articulação entre as 

várias competências comuns e concorrentes estabelecidas pela Constituição de 

1988. Esse fato torna a coordenação federativa frágil no Brasil (ABRÚCIO; 

GAETANI, 2006). 
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Quanto à articulação horizontal, é possível compreender que o período de 

redemocratização culminou na eclosão de novos atores políticos, no âmbito do 

federalismo brasileiro, como consequência de uma ação articulada entre os estados, 

surgiram inicialmente os Fóruns de Estaduais de Secretários e depois dos próprios 

Conselhos Nacionais de Secretários.  

Em 2008, Sano advertiu que a principal dificuldade para o fortalecimento do 

CONSAD era a baixa capacidade de articulação com o Ministério do Planejamento. 

De lá até os dias atuais, as RIGs foram se modificando, sobretudo, pelo 

aparecimento e fortalecimento de outros atores no campo da administração pública, 

como o CONSEPLAN e o COMSEFAZ, permitindo que os Estados pudessem 

desenvolver maior articulação horizontal. Na pesquisa foi possível identificar pela 

atuação conjunta do CONSAD e do CONSEPLAN no desenvolvimento de uma 

agenda comum com o MPOG, além disso, os três conselhos passaram a atura 

conjuntamente como forma de fortalecer suas posições. 

As políticas de reformas do estado promovidas no início do primeiro governo 

FHC tiveram o MPOG e o CONSAD no centro do debate, o surgimento de mais um 

ator, no âmbito do planejamento governamental, vem fortalecendo a articulação 

horizontal, em muitos casos o CONSAD e o CONSEPLAN conseguiram se articular 

para constituir ações conjuntas, com o apoio institucional do Ministério do 

Planejamento. Essa articulação fez surgir no início da década de 2010, uma agenda 

comum no campo da administração pública.  

O que se apreendeu a partir da pesquisa é que O CONSEPLAN e o CONSAD 

marcaram forte posição a partir de ações articuladas entre os Conselhos, seja na 

discussão conjunta de problemas e soluções para a melhoria da administração 

pública, seja pelo alinhamento para integrar suas ações junto ao governo federal. 

Isso foi possível porque os gestores das pastas de administração e do 

planejamento em muitos casos são os mesmos, explicitando certa convergência 

para a atuação articulada dos Conselhos. Por outro lado o COMSEFAZ embora 

tenha se inserido no âmbito das discussões para melhoria dos problemas financeiros 

pelos quais atravessam os estados junto ao CONSAD e o CONSEPLAN, não 

criaram ainda fortes vínculos, sendo o fator principal as diferenças de visões entre 

os secretários que constituem estes Conselhos, com os dois outros. Para o 

COMSEFAZ, a saída para a melhoria dos problemas fiscais dos estados, está no 
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aumento da tributação, enquanto que os outros Conselhos têm debatido outras 

saídas para a crise fiscal. 

Entre os pressupostos desta Tese, tem-se que a questão fiscal seria um fator 

determinante para que os estados passassem a se articular de forma mais efetiva. A 

pesquisa permitiu concluir que a atual crise financeira dos estados tem motivado os 

secretários a trabalharem conjuntamente temas associados a essa questão, seja no 

âmbito de cada conselho, ou nos fóruns conjuntos estabelecidos por estes, além 

disso, foi possível identificar a formação de acordos técnicos de cooperação, tanto 

vertical, como horizontal. Esses acordos englobam quase que exclusivamente o 

desenvolvimento de servidores públicos, transferências de tecnologias e de 

informação, como o objetivo de melhorar a tomada de decisão, e o 

compartilhamento de recursos humanos, fatores presentes tanto no CONSAD como 

no CONSEPLAN. 

O fator limitador para a articulação horizontal foi compreendida por visões não 

compartilhadas entre os secretários, quando se analisou a interação entre os três 

conselhos, potencializada pelas diferenças entre as regiões. Nesse aspecto, os 

estados, em alguns casos, buscam maximizar seus resultados em negociações 

diretas com o governo federal. Ou seja, buscam atuar isoladamente para barganhar 

melhor os benefícios de uma negociação junto ao governo federal do que se atuasse 

em conjunto com outros estados, ou mesmo com outras regiões. Esse fator foi 

explicado pela baixa coordenação federativa, que permite que os estados possam 

praticar ações competitivas redação. Outro fator limitador, encontrado em pesquisas 

anteriores (ABRÚCIO; GAETANI, 2006; SANO, 2008; CARVALHO, 2015) está 

relacionado a questão de ações competitivas de guerra fiscal, também decorrente da 

ausência de coordenação federativa por parte do CONFAZ, já apontada nos estudos 

acima citados. Ressalte-se que este problema de coordenação/articulação já 

decorre de muitos anos, e os atores ainda não evoluíram para minimizar os efeitos 

negativos dessas práticas competitivas e nocivas à articulação federativa. 

No âmbito interno dos Conselhos, é possível concluir que o CONSAD é a 

organização que melhor se articula internamente, a exemplo do que ocorreu no 

PNAGE, o Conselho busca atuar integrando todos os estados para o 

desenvolvimento de políticas públicas. Além disso, o Conselho vem trabalhando 

bem os grupos técnicos que compõem a sua estrutura organizacional. 
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Diferentemente do que foi encontrado no CONSEPLAN, no qual a estrutura de 

diretorias regionais passaram a tratar das questões de desenvolvimento de forma 

regionalizada, que embora tenha sido importante para a articulação dos atores 

regionalmente, passaram a produzir consequências negativas para uma integração 

entre todas as diretorias regionais do próprio Conselho, configurando-se como uma 

atuação integrada regionalmente entre os anos de 2010 e 2013. 

No COMSEFAZ, por sua vez, verificou-se que a articulação horizontal é 

reduzida em face dos limites apontados na pesquisa, práticas isoladas nas 

negociações com a União e ações voltadas à guerra fiscal. Mas, embora seja o 

conselho mais novo dos três analisados, o COMSEFAZ é o que detém maior 

integração com o governo federal advinda da estrutura do CONFAZ, na qual todos 

os secretários de estados têm assento e direito a voto. O quadro a seguir sintetiza a 

articulação horizontal nos três Conselhos. 

A menor ou maior potencialidade para a articulação foi identificada pela 

dependência da trajetória. Neste caso Pierson (1995) ajudou a compreender que as 

inovações administrativas que geraram path dependency (dependência da 

trajetória), interferem no comportamento dos atores, seja para cooperar seja para 

competir. No sentido da cooperação federativa foi identificado que os atores se 

articulam para resolver problemas, essas parcerias se dão mais facilmente no 

âmbito da cooperação informal, definida por Colino (2011) como sendo aquelas 

decorrentes de práticas em que as regras constitucionais não se fazem presentes. 

Já no escopo das RIGs a partir das relações formais, a fragilidade federativa 

apontada por Abrúcio e Gaetani (2006) se apresentam mais uma vez, pois a 

Constituinte de 1988 não estabelece formas de coordenação cooperativa. 

Se o CONSAD conseguiu obter sucesso na coordenação federativa por meio 

do PNAGE e pela sua inserção nas discussões em torno da Lei 8.666 que trata do 

processo de compras, por meio de licitações, o CONSEPLAN, não o obteve com a 

RENOP, pois não articulou os estados de modo a estruturar a Rede conforme havia 

sido projetada na sua análise é importante reforçar a explicação de por que não 

conseguiu articular os estados. Esse fato demonstrou a passividade do Conselho 

quanto ao papel do governo federal na RENOP, contribuindo de certa forma para o 

enfraquecimento da própria Rede. Outra questão que demonstrou a baixa inserção 

do Conselho nas questões federativas de nível nacional, foi que em muito poucas 
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reuniões do CONSEPLAN o governo federal se fez presente, uma queixa colocada 

explicitamente pelo presidente, na realização das entrevistas. 

Em termos mais gerais do federalismo, o CONSAD e o CONSEPLAN se 

assemelham por se caracterizarem dentro de um modelo mais autônomo, enquanto 

que o COMSEFAZ, apresenta inicialmente uma característica mais hierarquizada 

inicialmente, se considerarmos que os secretários estavam presentes no CONFAZ, 

organismo criado por meio do governo federal, ainda durante o regime militar. 

Somente a partir de 2015, com a publicação do Acordo Técnico entre os Estados, 

que criou o COMSEFAZ é que os secretários estaduais passaram a se articular para 

ter uma organização independente do governo federal, herdando toda a capacidade 

de integração que antes tinham no CONFAZ. Isso explica que o COMSEFAZ tem, 

entre os três Conselhos estudados, a maior integração com o governo federal.  

Portanto, embora os três Conselhos se insiram dentro da área da 

administração pública, apresentam formas de articulação horizontais distintas que 

interferem também de forma diferente na cooperação vertical. O pressuposto da tese 

de que os problemas fiscais implicam para a articulação horizontal foi confirmada, 

desde que a crise fiscal dos estados foi evidenciada em 2012, os Conselhos tem 

debatido temas e criados mecanismos de cooperação como forma de superar os 

problemas financeiros dos estados. Seja num aspecto interno, dentro dos próprios 

conselhos, seja externo, entre conselhos ou outras organizações que compõem a 

estrutura do governo federal.  

O pressuposto que coloca que as diferenças de visões entre os secretários é 

um fator limitador, pode ser considerada em parte na tese, já que dos três 

conselhos, o único que demonstrou essa realidade foi o COMSEFAZ, que também 

decorre da dependência da trajetória dos eventos passados, como as práticas de 

guerra fiscal, que influenciam os estados a buscarem soluções isoladas como forma 

de ampliar os seus resultados. Esse pressuposto se mostrou interligado ao terceiro e 

último, que pressupõem que as relações horizontais são influenciadas por eventos 

passados. Neste caso, foi possível concluir que o período de redemocratização 

contribuiu para a criação dos Conselhos Nacionais de Secretários como atores no 

sistema federativo brasileiro e que o período de reformas administrativas introduzido 

pelo governo federal, contribuiu para o fortalecimento do CONSAD. Por outro lado, 

as fragilidades do federalismo brasileiro, apontadas por Abrucio e Gaetani (2006) 
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contribuíram para a ausência de coordenação federativa, culminando em ações 

competitivas que dificultaram o processo de articulação horizontal. 

 

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

  Na realização das pesquisas desta tese algumas limitações surgiram, mas 

com o intuito de não comprometer os resultados foram traçadas algumas 

estratégias. 

  A primeira delas surgiu ainda no decorrer da coleta de dados secundários, os 

Conselhos analisados têm tempos de fundação diferentes e apresentaram-se com 

organizações de documentos também distintas. Nesse caso, não se pode ter acesso 

as atas de Conselho desde o tempo de sua fundação para que se pudesse fazer 

uma análise documental dos dados desde a época de criação, dificultando também 

a apresentação dos dados das atas em quadros e tabelas na tese. Como forma de 

superar essa limitação se buscou compreender a partir das entrevistas e, da análise 

de conteúdo, tudo o que não se pode obter por meio das atas e de documentos 

oficiais dos três Conselhos. 

  A limitação, ora apresentada, apesar de contornada por meio das entrevistas, 

como forma de não impactar as análises do estudo, resultaram em modo 

apresentação dos resultados distintos entre os Conselhos, uma vez que a natureza 

dos dados obtidos influenciam a forma de apresenta-los no texto. 

  A segunda limitação do estudo, também se deu por meio dos dados da 

pesquisa, em todos os Conselhos, há documentos que são apenas de utilidade 

interna e, segundo os secretários executivos dos Conselhos e dos próprios 

presidentes, não se pode torna-los públicos. Questão apresentada em todos os 

conselhos. Mais uma vez, buscou-se compreendê-los a partir das entrevistas com os 

presidentes, obtendo a informação por meio de discurso direto para análise de 

conteúdo, não sendo possível, porém, tecer comentários a partir de uma análise 

documental. 

  Durante toda a fase da análise documental e de conteúdo surgiram algumas 

inquietações que foram se mostrando importantes para serem trabalhadas, para 

além da presente tese. Essas inquietações estão colocadas a seguir como forma de 

sugestões para estudos futuros. 
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 Analisar os três Conselhos utilizando as lentes teóricas da Advocacy Coalition 

Framework (ACF) que pressupõe que o processo para a formulação das 

políticas públicas resulta de coalizões de atores que estão envolvidos ou 

interessados em uma determinada política pública. Como os conselhos, aqui 

analisados, constituem a atividade meio da administração pública, e encontram-

se imersos na questão fiscal dos estados, pode-se compreender através dos 

conceitos e constructos da ACF, as formas de coalizões entre os atores. 

 

 Analisar as articulações entre os Conselhos da área da administração como 

forma de se compreender o desenho institucional das políticas públicas que 

poderão surgir a partir das relações entre os três Conselhos. Nesta tese, ainda 

não foi possível fazer essa análise por identificar que as relações ainda 

encontram-se incipientes, ou em fase inicial, de modo que estas objetivam 

apenas tratar de temas comuns aos três Conselhos. Contudo, é preciso verificar 

os desdobramentos futuros dessas relações, uma vez que essas organizações 

se constituem como atores para a promoção de políticas públicas. 

 

 Estudar os Conselhos a partir da perspectiva da advocacy federativa no Brasil. 

De acordo com Carvalho (2015) os Conselhos de Secretários Estaduais têm 

atuado pouco nesse sentido. 

 

 Por se tratar de um estudo com abordagem institucional histórica, desenvolver 

outros estudos que considerem esses e/ou outros Conselhos de forma a se ter 

continuidade das análises das questões aqui apresentadas, dentro de uma 

perspectiva longitudinal. 

 

  Por fim, sugere-se neste estudo, que os três conselhos possam ampliar a 

perspectiva de atuação em conjunto, sobretudo para tratar de questões como o 

equilíbrio fiscal dos Estados, uma vez que tal problema tem sido recorrente na 

gestão destes entes e que acabam produzindo efeitos negativos para a sociedade. 

Nesse estudo, foi possível identificar e compreender vários mecanismos que 

produziram efeitos positivos em cada uma das áreas de atuação dos Conselhos, 
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mas não se verificou como as ações ou políticas de um Conselho são integradas 

com as das outras de forma efetiva. Ainda há uma orientação de ação que seguem 

os interesses próprios ou departamentalizada. Um mecanismo para desenvolver 

ações integradas já foi implantado, os Fóruns integrados 

CONSAD/CONSEPLAN/COMSEFAZ. 
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APÊNDICE - A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS – 01 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - 

CONSEPLAN 

 

Objetivo Específico (1): Caracterização do CONSEPLAN 

1. Como surgiu o Fórum Nacional de Secretários de Estado do 

Planejamento? 

2. Qual o papel e a importância do CONSEPLAN para os Estados? 

3. Você acredita que os atuais desafios enfrentados pelos Estados 

contribuem para aumentar a importância do CONSEPLAN? Porque? 

4. Qual é o papel do CONSEPLAN na disseminação de experiências de 

gestão e planejamento? 

5. Quais são os principais fatores que contribuem e/ou contribuíram para o 

fortalecimento do CONSEPLAN? 

6. O que deve ser feito para melhoria do CONSEPLAN? 

 

Objetivo Específico (2): Análise da articulação horizontal (articulação entre os 

Estados). 

1. De que forma o CONSEPLAN promove a articulação entre os Estados? 

2. Quais são os principais desafios enfrentados pelos Estados?  

3. Quais são os principais programas/temas desenvolvidos pelo 

CONSEPLAN como forma de superar estes desafios? 

4. Estes desafios também são tratados nas relações com outros 

Conselhos/Fóruns/Comitês? De que forma?  

5. Você acredita que estes desafios têm demandado maior articulação entre 

os Estados? E entre os Conselhos? 

6. Que tipo de informações ou experiências são trocadas entre os Estados? 

7. Existem relações informais (entre os secretários) para a troca de 

experiências? 

8. O que dificulta uma melhor articulação entre os Estados? o que tem sido 

feito pelo CONSEPLAN para superar? 
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9. O fato da União negociar com os Estados, em separado, como no caso da 

dívida dos Estados, compromete a articulação entre os Estados? 

10. O CONSEPLAN desenvolve algum tipo de articulação com outros atores 

de maneira informal? Quais? Como ocorre? 

 

Objetivo Específico (3): Implicação das articulações na cooperação 

intergovernamental 

1. Qual o papel do CONSEPLAN na formulação e implementação de 

programas nacionais?  

2. Como é a relação com órgãos do governo federal? Que tipo de parcerias 

têm sido desenvolvidas a partir dessa relação? 

3. O que levou o CONSEPLAN, o CONSEPLAN e o COMSEFAZ a 

desenvolverem Fóruns Conjuntos? Quais os resultados dessa articulação? 

4. Qual é o papel do CONSEPLAN na articulação com outros 

Conselhos/Fóruns/Comitês? 

5. A partir dessas articulações foi possível desenvolver agendas de interesse 

comum? Qual(is)? 

6. Há alguma relação/articulação do CONSEPLAN com outros atores 

(governos municipais, associações de prefeitos, sindicatos, associações 

empresariais)? Alguma delas ajuda a tratar dos atuais desafios dos Estados? 

Como? Quais os resultados? 
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APÊNDICE - B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS – 02 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - 

CONSAD 

 

Objetivo Específico (1): Caracterização do CONSAD 

1. Como surgiu o Fórum Nacional de Secretários de Estado do 

Planejamento? 

2. Qual o papel e a importância do CONSAD para os Estados? 

3. Você acredita que os atuais desafios enfrentados pelos Estados 

contribuem para aumentar a importância do CONSAD? Porque? 

4. Qual é o papel do CONSAD na disseminação de experiências de gestão e 

planejamento? 

5. Quais são os principais fatores que contribuem e/ou contribuíram para o 

fortalecimento do CONSAD? 

6. O que deve ser feito para melhoria do CONSAD? 

 

 

Objetivo Específico (2): Análise da articulação horizontal (articulação entre os 

Estados). 

1. De que forma o CONSAD promove a articulação entre os Estados? 

2. Quais são os principais desafios enfrentados pelos Estados?  

3. Quais são os principais programas/temas desenvolvidos pelo 

CONSEPLAN como forma de superar estes desafios? 

4. Estes desafios também são tratados nas relações com outros 

Conselhos/Fóruns/Comitês? De que forma?  

5. Você acredita que estes desafios têm demandado maior articulação entre 

os Estados? E entre os Conselhos? 

6. Que tipo de informações ou experiências são trocadas entre os Estados? 

7. Existem relações informais (entre os secretários) para a troca de 

experiências? 
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8. O que dificulta uma melhor articulação entre os Estados? o que tem sido 

feito pelo CONSAD para superar? 

9. O fato da União negociar com os Estados, em separado, como no caso da 

dívida dos Estados, compromete a articulação entre os Estados? 

10. O CONSAD desenvolve algum tipo de articulação com outros atores de 

maneira informal? Quais? Como ocorre? 

 

Objetivo Específico (3): Implicação das articulações na cooperação 

intergovernamental 

1. Qual o papel do CONSAD na formulação e implementação de programas 

nacionais?  

2. Como é a relação com órgãos do governo federal? Que tipo de parcerias 

têm sido desenvolvidas a partir dessa relação? 

3. O que levou o CONSEPLAN, o CONSEPLAN e o COMSEFAZ a 

desenvolverem Fóruns Conjuntos? Quais os resultados dessa articulação? 

4. Qual é o papel do CONSAD na articulação com outros 

Conselhos/Fóruns/Comitês? 

5. A partir dessas articulações foi possível desenvolver agendas de interesse 

comum? Qual(is)? 

6. Há alguma relação/articulação do CONSAD com outros atores (governos 

municipais, associações de prefeitos, sindicatos, associações empresariais)? 

Alguma delas ajuda a tratar dos atuais desafios dos Estados? Como? Quais os 

resultados? 
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APÊNDICE - C 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS – 03 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - 

COMSEFAZ 

 

Objetivo Específico (1): Caracterização do COMSEFAZ 

1. Como surgiu o Fórum Nacional de Secretários de Estado do 

Planejamento? 

2. Qual o papel e a importância do COMSEFAZ para os Estados? 

3. Você acredita que os atuais desafios enfrentados pelos Estados 

contribuem para aumentar a importância do COMSEFAZ? Porque? 

4. Qual é o papel do COMSEFAZ na disseminação de experiências de 

gestão e planejamento? 

5. Quais são os principais fatores que contribuem e/ou contribuíram para o 

fortalecimento do COMSEFAZ? 

6. O que deve ser feito para melhoria do COMSEFAZ? 

 

Objetivo Específico (2): Análise da articulação horizontal (articulação entre os 

Estados). 

1. De que forma o COMSEFAZ promove a articulação entre os Estados? 

2. Quais são os principais desafios enfrentados pelos Estados?  

3. Quais são os principais programas/temas desenvolvidos pelo 

CONSEPLAN como forma de superar estes desafios? 

4. Estes desafios também são tratados nas relações com outros 

Conselhos/Fóruns/Comitês? De que forma?  

5. Você acredita que estes desafios têm demandado maior articulação entre 

os Estados? E entre os Conselhos? 

6. Que tipo de informações ou experiências são trocadas entre os Estados? 

7. Existem relações informais (entre os secretários) para a troca de 

experiências? 

8. O que dificulta uma melhor articulação entre os Estados? o que tem sido 

feito pelo COMSEFAZ para superar? 
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9. O fato da União negociar com os Estados, em separado, como no caso da 

dívida dos Estados, compromete a articulação entre os Estados? 

10. O COMSEFAZ desenvolve algum tipo de articulação com outros atores 

de maneira informal? Quais? Como ocorre? 

 

Objetivo Específico (3): Implicação das articulações na cooperação 

intergovernamental 

1. Qual o papel do COMSEFAZ na formulação e implementação de 

programas nacionais?  

2. Como é a relação com órgãos do governo federal? Que tipo de parcerias 

têm sido desenvolvidas a partir dessa relação? 

3. O que levou o CONSEPLAN, o CONSEPLAN e o COMSEFAZ a 

desenvolverem Fóruns Conjuntos? Quais os resultados dessa articulação? 

4. Qual é o papel do COMSEFAZ na articulação com outros 

Conselhos/Fóruns/Comitês? 

5. A partir dessas articulações foi possível desenvolver agendas de interesse 

comum? Qual(is)? 

6. Há alguma relação/articulação do COMSEFAZ com outros atores 

(governos municipais, associações de prefeitos, sindicatos, associações 

empresariais)? Alguma delas ajuda a tratar dos atuais desafios dos Estados? 

Como? Quais os resultados? 

 


