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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise do processo de difusão de políticas públicas 

tomando como estudo de caso o Projeto RN Sustentável, último Projeto de desenvolvimento 

efetuado entre o governo do estado do Rio Grande do Norte e o Banco Mundial. Neste sentido, 

procura focar na investigação dos mecanismos que a literatura sugere serem explicativos para 

tal processo: aprendizado, emulação, coerção e competição. A difusão de políticas públicas vem 

se configurando enquanto uma teoria para explicar a formulação e padrões de gestão de políticas 

públicas, buscando lançar luz, a partir das análises cognitivas, a questões sobre as motivações 

dos governos a tomarem suas decisões. Mais especificamente, busca-se entender o que motiva 

um governo a tomar decisões anteriormente tomadas por outro governo, levando em 

consideração que estas decisões são influenciadas por fatores externos e internos. O que os leva 

a copiar políticas, aprender com casos de políticas exitosas de outros governos, tomar decisões 

baseados em fatores econômicos tendo em vista a competição com outros governos, e sofrer 

pressões para adotar certas medidas. Neste contexto, se destaca um ator com poder de difundir 

práticas, ideias e modelos: o Banco Mundial. Possuidor de know-how e capilaridade ao redor 

do globo, esta instituição age enquanto difusor de ideias e de modelos para os governos, ainda 

que este papel esteja limitado pela própria ação da burocracia estatal, e, no caso do Rio Grande 

do Norte, já vem atuando desde a década de 1970. O último acordo de empréstimo com este 

estado demonstra que é possível entendê-lo a partir dos mecanismos de difusão já citados. De 

fato, concluiu-se que não é possível compreender este processo analisando somente um único 

mecanismo. No caso do RN Sustentável encontrou-se evidências da ação de todos os 

mecanismos, ainda que de maneira mais acentuada os mecanismos de emulação e aprendizado. 

Utilizou-se como metodologia a análise qualitativa com a ajuda do software NVivo para 

organizar e analisar os dados. 

 

Palavras-Chave: Política Pública. Difusão de Política Pública. Mecanismos de Difusão. RN 

Sustentável.  



 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to make an analysis of the process of diffusion of public policies 

taking as a case study the RN Sustentavel Project, the last development project carried out 

between the government of the state of Rio Grande do Norte and the World Bank. In this sense, 

it seeks to focus on the investigation of the mechanisms that the literature suggests are 

explanatory for such process: learning, emulation, coercion and competition. The diffusion of 

public policies has been configured as a theory to explain the formulation and standards of 

public policy management, seeking to shed light, from the cognitive analysis, into questions 

about the motivations of governments to make their decisions. More specifically, it seeks to 

understand what motivates a government to make decisions previously taken by another 

government, taking into consideration that these decisions are influenced by external and 

internal factors. This leads them to copy policies, learn from successful policies by other 

governments, make decisions based on economic factors in order to compete with other 

governments, and/or undergo pressure to take certain measures. In this context, an actor with 

the power to spread practices, ideas and models stands out: the World Bank. With know-how 

and capillarity around the globe, this institution acts as a diffuser of ideas and models for 

governments, although this role is limited by the very action of the state bureaucracy, and in 

the case of Rio Grande do Norte, already has been operating since the 1970s. The last loan 

agreement with this state demonstrates that it is possible to understand it through the 

mechanisms of diffusion already mentioned. In fact, it was concluded that it is not possible to 

understand this process by analyzing only a single mechanism. In the case of RN Sustentável, 

evidence of the action of all mechanisms was found, although in a more marked way the 

mechanisms of emulation and learning. Qualitative analysis was used as a methodology with 

the help of NVivo software to organize and analyze the data. 

Key words: Public policy. Policy Diffusion. RN Sustentavel.  
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INTRODUÇÃO 

Os modelos, teorias e tipologias de políticas públicas são recursos teórico-

metodológicos que têm sido crescentemente utilizados para dar luz à diversidade dos processos 

de formação e de gestão de políticas no mundo contemporâneo. Na realidade, é esta profusão 

de tipos de políticas públicas, de abordagens teóricas, de vertentes analíticas e de formas 

articuladas de ação pública entre os atores estatais e não estatais que constituem a preocupação 

dos estudiosos das políticas públicas na atualidade. 

Isso porque se tona cada vez mais evidente a incapacidade dos modelos tradicionais de 

interpretação dos mecanismos de intermediação de interesses – como o pluralismo e o 

corporativismo – de dar conta da diversificação e da complexificação dos processos de 

formulação e implementação de políticas públicas (KENIS e SCHNEIDER, 1991). Embora 

ainda tenham extrema relevância enquanto explicações também possuem limitações para a 

compreensão da realidade política – a exemplo de análises de micro-level1. Deste modo, estas 

novas interpretações representam a existência de “novos olhares sobre fenômenos mal 

compreendidos” (MARQUES, 2000, p. 36). Percebe-se, assim, a emergência de novas formas 

de compreender os cenários políticos.  

No caso brasileiro, por exemplo, ao contrário do passado, quando prevalecia o Estado 

burocrático-autoritário, a verticalização e a hierarquia no processo político, o novo momento 

histórico marcado pelo processo de redemocratização e pela Constituição de 1988, foi 

caracterizado por interações não hierárquicas, baixo grau de formalização no intercâmbio de 

recursos e informações e participação de novos atores, entre os quais se incluíram organizações 

governamentais e não governamentais, especialistas e representantes dos usuários das políticas 

públicas e novos arranjos institucionais onde se inclui a formação de redes institucionais e de 

políticas públicas (FARIA, 2003). 

Tais interações, largamente difundidas nas sociedades democráticas consolidadas 

multiplicam-se no Brasil a partir dos anos 1990, sob este impulso de redemocratização e 

descentralização fiscal e político-institucional das políticas públicas, isto é, forma-se uma 

cultura política em que estas interações parecem sobrepor processos formais de policy making, 

                                                 
1
As análises sobre as relações sociais podem ocorrer em diferentes níveis: macro, meso (médio ou intermediário) 

ou micro. A análise de Redes de Políticas Públicas, por exemplo, permite “a realização de investigações 

sofisticadas e diretas de nível intermediário dos padrões de relação entre indivíduos e grupos de forma a chegar 

aos tão decantados microfundamentos sem a perda de visão da estrutura social” (MARQUES, 2000, p. 36). Outras 

vertentes analíticas, por outro lado, prezam por uma análise “do todo”, focando numa visão mais geral da estrutura 

social, a exemplo de perspectivas como a neo-institucional. Não se tratam de perspectivas antagônicas, mas que, 

de fato, são analises complementares. 
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ou seja, da formulação de políticas públicas. 

Deste modo, a partir da observação destes fenômenos, os estudiosos buscaram criar 

aportes teóricos que possibilitassem compreender estes panoramas, estas interações e estes 

resultados políticos. Dentre estes estudos e abordagens, estão aqueles que colocam a variável 

conhecimento na centralidade de suas explicações. Estas buscam entender o policy making 

através do papel das ideias e do conhecimento, uma vertente teórica comumente chamada de 

análise cognitiva. Para Faria (2003), “uma abordagem do processo de produção das políticas 

públicas que enfatize a aquisição e a utilização do conhecimento pode produzir explicações 

mais adequadas do que aquelas derivadas das teorias do mainstream [convencionais], centradas 

no conflito” (p. 3). Neste arcabouço de análise, estão contempladas as policy networks (Redes 

de Políticas Públicas), as comunidades epistêmicas, as advocacy coalitions (coalizões de 

defesa), os processos de difusão e transferência de políticas públicas, bem como aqueles que 

estudam o policy learning (aprendizagem política), entre outros (FARIA, 2003). 

Segundo Faria (2003), é possível agregar os estudos sobre difusão e transferência de 

políticas públicas sob o mesmo rol de estudos, aqueles ligados ao policy learning2. O 

aprendizado na policy science advém do próprio aprendizado social, do entendimento como o 

ser humano aprende o que aprende e quem influencia este processo (Freeman, 2008) e, ainda 

mais importante, o que de fato significa aprender. A partir dos anos 1960 cresce o interesse por 

esta área de estudos, motivados por dois fatores específicos, em paralelo ao crescimento social, 

político, econômico e tecnológico dos países desenvolvidos: em primeiro lugar, a necessidade 

de saber como os governos deveriam agir e as incertezas em torno desta ação; e, em segundo 

lugar, ao passo em que a incerteza de como agir apontava para a necessidade dos governos 

aprenderem, tornava-se claro que eles já pareciam estar aprendendo, o que era observado pelas 

similaridades em relação aos problemas enfrentados e as políticas e programas adotados pelos 

diferentes governos (FREEMAN, 2008). Na miríade de explicações e de teorias que surgem 

destes questionamentos, nascem aqueles que se dedicaram a entender mais precisamente o 

processo da difusão. 

Neste sentido, compreender como uma política se difunde torna-se um importante 

instrumento analítico para compreender seu processo de formulação, sua entrada na agenda 

pública, e seus fatores condicionantes – externos e internos. Isso porque a produção de políticas 

                                                 
2
 O conceito de difusão de políticas públicas é mais amplo que o conceito de aprendizado, incluindo outros 

processos não incluídos na literatura da aprendizagem (FREEMAN, 2008). 
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públicas na atualidade parece se deslocar da esfera única da política local, tendo influências 

globais (STONE, 2008).  

De fato, observa-se que as políticas internas dos países são cada vez mais influenciadas 

pelas políticas internacionais e interdependência entre os países. Acordos internacionais, 

convenções, empréstimos por meio de entidades supranacionais como o Banco Mundial 

(BIRD), o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

e a Organização das Nações Unidas (ONU) pautam as medidas (políticas públicas) a serem 

tomadas pelos países, uma vez que estabelecem parâmetros a serem a adotados pelos países-

membros (Kenis e Schneider, 1991), trazendo à tona questões como governança global, 

soberania nacional, multilateralismo e uma crescente interdependência global num contexto de 

globalização, pautados por uma difusão de ideias, práticas e modelos ao redor do globo. 

O Banco Mundial, por sua vez, é um importante ator nesse contexto. Trata-se de um 

complexo financeiro internacional que compreende duas instituições: o Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento 

(AID). A expressão “Banco Mundial” compreende apenas parte (BIRD + AID) da 

complexidade institucional do Grupo Banco Mundial (GBM) que, além destas duas, é composta 

por outras três organizações: Corporação Financeira Internacional (CFI), Centro Internacional 

para Conciliação de Divergências em Investimentos (CICDI), Agência Multilateral de 

Garantias e Investimentos (AMGI). 

A forma como se organiza o GBM e, mais especificamente, o Banco Mundial, ajuda a 

compreender a Rede das conexões formada por esta instituição, a influência, articulações 

políticas, financeiras e econômicas que exerce ao redor do globo. Aqui, será tratado mais 

especificamente a atuação do Banco no Brasil, com enfoque especial para a ligação com o 

estado do Rio Grande do Norte. Dado que iremos focar a atuação deste organismo no país, ao 

utilizarmos a expressão “Banco Mundial” estaremos nos referimos especificamente ao BIRD, 

tendo em vista que o Brasil não se enquadra nas especificidades inerentes à AID. 

O objetivo aqui, portanto, é propor uma análise que aborde a atuação do Banco Mundial 

enquanto ator de relevância neste processo de difusão de políticas públicas. A atuação do BIRD 

pode ser encarada como uma prescrição para o que os governos devem fazer no que tange as 

policies (PEREIRA, 2014). Possuidor de know-how em diversas áreas de atuação, este 

organismo é capaz de influenciar a ação pública, e de difundir diversas políticas para governos 

ao redor do mundo. Entretanto, cabe destacar que há uma limitação para esta influência, foco 

da nossa investigação ao longo deste trabalho: se por um lado o Banco Mundial é capaz de ditar 

regras a serem seguidas ou mesmo influenciar a ação dos governos, são estes governos que 
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podem, também, escolher estes modelos que a instituição promove. 

Isto significa que, ao contrário da visão predominante sobre a relação do BM com o 

Brasil, que aponta que o país enquanto governo central - ou mesmo os governos subnacionais - 

aceita passivamente os projetos apresentados por esta instituição, dada a condição de país 

periférico e dependente dentro do sistema capitalista global, é imperativo notar que este tipo de 

mecanismo de tipo impositivo (coercitivo) é adotado pelo Banco em contextos específicos 

(conforme será abordado no capítulo 3 deste trabalho), o que não se aplica ao caso aqui 

estudado, revelando que existe sim, contrariamente ao que aponta um gama de estudos3, poder 

e escolhas por parte dos governantes nacionais, capazes de influenciar o processo de decisão e 

moldar as políticas segundo seus próprios interesses. 

Neste contexto de empréstimos e contratos com o Banco Mundial, o Rio Grande do 

Norte se insere em um histórico de contratação de financiamentos, especialmente no que tange 

projetos destinados à redução da Pobreza no meio Rural e aos Recursos Hídricos. O último 

contrato firmado entre esta instituição e o Governo do estado do RN, o Projeto RN Sustentável 

(2013-2018), será utilizado aqui como exemplificação deste processo de difusão de ideias, 

modelos e políticas pelo Banco, e de que modo esta difusão é influenciada também pelos 

aspectos internos dos governos. 

O chamado Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte 

tem como marco legal a Lei Ordinária Estadual n.º 9.558, de 14 de outubro de 2011 e alteração 

introduzida pela Lei nª 9.616, de 29 de 12 de 2012, que autoriza a negociação do empréstimo. 

Tem início de sua implementação em dezembro de 2013, tendo como data prevista para o 

término deste processo de implementação novembro de 2018, e estimativa de encerramento 

proposta para maio de 2019. 

A justificativa do Projeto se deu num contexto de indicadores econômicos e sociais do 

Rio Grande do Norte bem abaixo da média nacional. A taxa de crescimento do estado inferior 

à da Região Nordeste, desigualdade de renda, analfabetismo, mortalidade infantil, desigualdade 

de gênero, e pobreza rural também apresentando desempenho ruim, levam ao diagnóstico de 

ineficiência e ineficácia do setor público (MANUAL OPERATIVO DO RN SUSTENTÁVEL, 

2017). 

Este financiamento externo alinha o Rio Grande do Norte com as estratégias de 

                                                 
3
 Leher (1999), por exemplo, para o caso da educação. O que se procura evidenciar aqui é que o Banco atualmente 

se utiliza de outras estratégias para difundir seus modelos, ideias e práticas. Mais que impositor de política o BM 

promove modelos e ideias que passam a ser vistos como desejáveis pelos governos e são esses governos, que não 

são apáticos nesse contexto, mas tomadores de decisão - no caso do Brasil, ainda que, em alguns casos, seja 

possível observar instituições, como o Banco Mundial, enquanto impostores de modelos de política. 
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desenvolvimentos promovidas pelo governo federal (Governo Lula - 2002 a 2010, e Dilma - 

2010 a 2016; e, no RN, inicia-se no governo Rosalba Ciarlini - 2011 a 2014) de erradicação da 

pobreza extrema com a promoção de maior integração regional, inclusão produtiva e acesso aos 

serviços públicos, bem como com os objetivos estabelecidos pelo Banco Mundial para o Brasil 

e para o Nordeste brasileiro. 

Seguindo a lógica territorial desenvolvida pelo Governo Federal4, o Projeto atua em 

todos os 10 territórios do Rio Grande do Norte, e tem como foco atuar para promover o 

dinamismo socioeconômico e regional do estado, fortalecer e melhorar os mecanismos de 

gestão, resultando na melhoria da prestação de serviços e da qualidade de vida da população do 

RN. Teve um custo total de 400 milhões de dólares, sendo que 360 milhões são do Banco 

Internacional para Recuperação e Desenvolvimento (MANUAL OPERATIVO, 2017). 

Apesar de sua grandiosidade no que tange a abrangência da atuação – tanto territorial 

quanto nos diversos gargalos de desenvolvimento do Rio Grande do Norte – este ainda não foi 

alvo de análise por parte da Academia, de maneira que esta pesquisa pretende contribuir para 

uma análise científica da atuação do Projeto, somando-se às demais análises já existentes sobre 

outras negociações do Banco Mundial nos países subdesenvolvidos, no Brasil, no Nordeste 

brasileiro e no próprio Rio Grande do Norte. O RN Sustentável, por sua vez, inaugura um novo 

tipo de intervenção, abandonado uma perspectiva localizada e setorial e partindo para uma 

abordagem multisetorial e multifocal como estratégia para o desenvolvimento regional 

integrado e sustentável. 

Ainda que com uma ideia inovadora, trabalha-se aqui com a hipótese de que, na 

realidade, esta política faz parte de um processo maior de difusão de práticas, efetuadas por um 

ator de grande peso no cenário nacional e internacional e nas políticas de desenvolvimento do 

nordeste brasileiro: o Banco Mundial. Sendo assim, problematiza-se até que ponto há pressão 

desta instituição no processo de formação desta política, e de que modo se pode observar o 

processo de difusão em prática: como ocorre, por que acontece, e quais são seus efeitos. 

                                                 
4
 A política brasileira de desenvolvimento territorial para o setor rural procura articular as políticas públicas 

federais, e está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). A partir do primeiro governo Lula, em 2003, quando o SDT foi criado, inicia-

se o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (Pronat). Segundo Delgado e Leite (2011): 

“A intenção dos programas é garantir que os processos de desenvolvimento envolvam múltiplas dimensões, cada 

qual contribuindo de uma determinada maneira para o conjunto do território em diferentes áreas, como a 

econômica, sociocultural, político-institucional e ambiental" (p. 433). Em 2008, passou a ser efetivamente 

executado um programa adicional, o Programa Territórios da Cidadania (PTC) buscando incentivar a participação 

dos atores sociais locais no processo de escolha, implantação, gestão e controle dos investimentos nos territórios. 

O PTC foi implantado pelo governo federal com o objetivo de contribuir para a universalização das polít icas 

básicas de inserção social por meio da estratégia da participação social nos territórios. 
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Deste modo, o objetivo principal deste trabalho é fazer uma análise sobre o processo de 

difusão de políticas públicas, a partir do caso do RN Sustentável no Rio Grande do Norte. 

Para atingir o objetivo proposto serão necessários 4 objetivos específicos: 

1) Fazer uma análise de como ocorre o processo de difusão, por que acontece, e quais 

são seus efeitos; 

2) Evidenciar o papel do Banco Mundial enquanto difusor de práticas, ideias e modelos 

3) Fazer um retrospecto do RN Sustentável, criando uma linha do tempo que permita 

visualizar o percurso formal para sua aprovação, a fim de identificar as disputas, 

conflitos e negociações inerentes a este processo e, consequentemente, avaliar o 

processe de difusão aí inserido; 

4) Identificar o(s) mecanismo(s) de difusão envolvidos no processo de elaboração do 

RN Sustentável no Rio Grande do Norte. 

Este trabalho está divido, além deste capítulo inicial de introdução e das considerações 

finais, em outros três capítulos.  

O primeiro capítulo tem por objetivo apresentar ao leitor os procedimentos 

metodológicos utilizados para a elaboração desta pesquisa, tendo como principal foco a análise 

de entrevistas utilizando o software N’Vivo5. 

O segundo capítulo dedica-se a fazer uma revisão da literatura acerca da temática da 

difusão de políticas públicas. Apesar de ainda não ser muito utilizada para estudos no Brasil, já 

existem estudos que procuram aplicar esta teoria à realidade nacional e da América Latina 

(como em Faria, Coêlho e Silva, 2016), e a literatura internacional já se debruçou largamente 

sobre esta temática. A ideia de como uma ideia se difunde entre municípios, estados, países, 

instituições, não é nova na literatura da ciência política. De fato, já no final do século XIX, 

estudiosos se interessaram em desvendar o que levava um Estado a adotar uma medida que já 

havia sido anteriormente adotada. A partir daí, desenvolveram-se teorias e hipóteses que 

buscaram entender especificamente os mecanismos pelos quais este processo ocorre, sendo 

estes divididos em quatro grandes grupos: aprendizado, emulação, competição e coerção.  

A terceira parte do trabalho visa, então, apresentar o Banco Mundial enquanto ator dessa 

difusão, tratando de compreender e explicar ideias, práticas e modelos, para analisar não apenas 

a forma como ocorre esse processo, mas também como surgem projetos como o RN 

Sustentável, objeto de estudo deste trabalho, à luz dos projetos e modelos desenvolvidos pelo 

                                                 
5
 Trata-se de uma ferramenta para organização e análise de dados. O Software Qualitative Solutions Research 

Nvivo (QSR) para análise qualitativa de dados foi desenvolvido pela Universidade de La Trobe, Melbourne, 

Austrália. 
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próprio Banco através de suas cartilhas e documentos.  

O quarto capítulo tem por objetivo fazer a análise teórica a partir do caso do RN 

Sustentável. Incia-se uma rápida apresentação do RN Sustentável, objeto do estudo aqui 

apresentado, a fim de contextualizar o leitor nos períodos de sua criação, governantes 

envolvidos e fazer um panorama geral de seus objetivos e áreas de abrangência, tendo em vista 

que se trata de um Projeto de grande magnitude para o estado do Rio Grande do Norte, tendo 

abrangência em todos os seus territórios, municípios e aparato governamental. Por fim, este 

capítulo pretende como esta análise da difusão se torna útil (ou não) para compreender um 

fenômeno real, caso do RN Sustentável, política de desenvolvimento do Rio Grande do Norte 

resultado de um acordo de empréstimo entre este governo e o Banco Mundial. O processo de 

elaboração, negociação e o Programa como se apresenta hoje por meio de entrevistas coletadas 

por atores relevantes nestes processos – já apontados no quadro 1 – e por material documental, 

podem ajudar a compreender de fato como e por que os decisores políticos do estado elencaram 

esta como política de desenvolvimento e, para além deste fato, de que maneira isto se conecta 

à teoria apresentada – da difusão de políticas públicas, procurando responder ao 

questionamento: o RN Sustentável se encaixa em que modelo de difusão? 
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1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para atingir os objetivos já evidenciados no capítulo de introdução deste trabalho, será 

realizada uma pesquisa de tipologia exploratória, contemplando basicamente três 

procedimentos técnicos: 

a) Pesquisa bibliográfica; 

b) Pesquisa documental; 

c) Entrevistas 

A base bibliográfica foi composta por textos que contemplam a literatura da área, 

focando no referencial teórico adotado - o da difusão de políticas públicas. Além do referencial 

adotado, foram utilizadas literaturas em relação a atuação do Banco Mundial no Brasil, dando 

ênfase aos textos que contemplam a relação do Banco com o Nordeste brasileiro, com os 

governos estaduais e como ator de difusão de políticas. 

A pesquisa documental, por sua vez, visa contribuir no sentido de entender o 

funcionamento do RN Sustentável, buscando documentos de origens diversas – atas, relatórios, 

projetos e decretos de lei, minutas de propostas, assessoramentos, que ajudaram a compor a 

trajetória da construção do RN Sustentável, seu projeto de gestão, atores envolvidos, objetivos 

centrais e resultados concretos, a fim de observar o panorama no qual se inserem as relações 

que serão estudadas nesta pesquisa. Além destes documentos, os documentos de um dos atores 

desta política, o Banco Mundial, foram utilizados como forma de compreender o modo de 

atuação deste organismo, bem como as relações prévias existentes entre esta instituição e o 

estado do Rio Grande do Norte. 

As entrevistas, no contexto deste trabalho, buscam exatamente identificar as influências 

e relações que permeiam a formulação e efetivação da política em questão (o RN Sustentável). 

Deste modo, estas foram realizadas mediante aplicação de questionário semiestruturado6 com 

atores chave do processo de formulação e execução do RN Sustentável bem como atores 

relevantes no contexto dos Governos nos quais foi criado (Governo Rosalba) e efetivado 

(Governo Robinson Faria) a política, com o objetivo de contribuir com uma ampla análise 

acerca da concepção, organização e implementação do projeto do ponto de vista dos atores 

envolvidos.  

A identificação destes atores ditos “relevantes” foi feita, em um primeiro momento, a 

partir dos documentos do próprio RN Sustentável (Manual Operativo), verificando aqueles 

                                                 
6 Cf. Apêndice D 
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atores que se apresentavam na própria estruturação do Projeto enquanto centrais para sua 

execução – pessoal da Unidade de Gerenciamento do Projeto, Gerentes das Unidades 

Executoras estaduais, Beneficiários7. A partir daí, tentou-se buscar o contato destes atores, e 

novos nomes foram surgindo por meio destas entrevistas, utilizando a técnica metodológica 

conhecida como snowball sampling ("Bola de Neve")8.  

Buscou-se entrevistar atores de diferentes origens, conforme pode ser visualizado no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Sistematização dos Entrevistados9 

NOME 

FICTÍCIO 

GESTÃO EM QUE ESTEVE 

INSERIDO NO PROJETO 
ORIGEM 

“A” Não se aplica 
AACC (Associação de Apoio às Comunidades 

no Campo do RN) 

“B” Robinson Faria (2015-2018) SETUR (Secretaria de Turismo) 

“C” Robinson Faria (2015-2018) 
Secretaria de Estado da Administração e dos 

Recursos Humanos (SEARH) 

“D” Ambas (Rosalba e Robison) Assessoria Técnica e, posteriormente, SEPLAN 

“E” Ambas (Rosalba e Robison) Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) 

“F” RosalbaCiarlini (2011-2014) 
Secretaria de Planejamento e Finanças 

(SEPLAN) 

“G” RosalbaCiarlini (2011-2014) SEPLAN 

“H” Ambas (Rosalba e Robison) UGP 

Fonte: Elaboração própria com base nas entrevistas. 

 

O primeiro grupo de entrevistas foi feito entre os atuais participantes do Projeto, onde 

se incluem técnicos do RN Sustentável, membros da Unidade de Gerenciamento do Projeto, 

atuais membros do corpo governamental tais como secretários e subsecretários responsáveis 

pela ligação das secretarias com o Projeto (ou seja, os gerentes das Unidades Executoras do 

Projetos).  

Em seguida, buscou-se realizar entrevistas com atores relevantes no contexto da 

                                                 
7
 Conferir anexos A e B. 

8
 Trata-se de uma metodologia para coleta de amostragem não-probabilística onde os participantes iniciais de um 

estudo indicam novos participantes que, por sua vez, indicam novos participantes, e assim ocorre sucessivamente 

até que seja atingido um ponto de saturação - este ponto é atingido quando os novos entrevistados passam a repetir 

conteúdos já obtidos em entrevistas anteriores sem que haja acréscimo de informações relevantes à pesquisa 

(BALDIN e MUNHOZ, 2011). 
9
 Apesar da distinção entre os governos, é válido destacar que muitos destes atores, ainda que em sua maioria 

ocupantes de cargos de confiança (comissionados), faziam parte do governo anterior (caso daqueles que entraram 

em contato com o Projeto a partir do governo Robinson) ou continuaram a fazer parte do atual governo (caso 

daqueles que entraram em contato com o Projeto durante o governo Rosalba), ainda que não em suas funções de 

origem. Interessante observar também que, quanto aos atores técnicos, em sua maioria se tratam de pessoas com 

experiência em acordos internacionais – com o Banco Mundial – no estado e fora dele. Mesmo a AACC, como 

outras associações de consultoria também são parceiras de longa data da instituição, tendo sido parceiras em outras 

ocasiões, como nos Projetos de Combate à Pobreza Rural. 
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formulação e anterior gestão do projeto, isto é, priorizou-se buscar pessoas relevantes no 

contexto político e social da aprovação e/ou formulação do Projeto, durante a gestão Rosalba, 

de modo que foram entrevistados não somente membros deste governo (como seus Secretários 

de Finanças e Articulação Política), como também os membros do Legislativo, a fim de 

compreender o processo de aprovação da lei por este poder. É válido destacar que apesar da 

diferença temporal entre o início das negociações para o Projeto (2011) até o presente momento 

(2018), ainda existem diversos atores que flutuam entre o primeiro e o segundo grupo de 

entrevistas, isto é, estão presentes desde sua etapa da formulação – como se verá ao longo deste 

trabalho, trata-se de metodologia comum ao Banco a exigência da permanência de um corpo 

técnico ao longo da implementação das políticas que financia.  

Há ainda um terceiro grupo no qual está inserido um ator afetado e/ou diretamente ligado 

ao Projeto, mas que não se encaixava diretamente nas categorias anteriormente descritas. Sua 

contribuição recai pela vivência como beneficiário e prestador de serviços para o programa, 

oferecendo um importante subsídio à compreensão do desenvolvimento do RN Sustentável em 

relação aos beneficiários e prestadores de serviços, dando oportunidade de fazer uma avaliação 

deste Projeto, até o presente momento, na visão destas pessoas afetadas. 

A partir da coleta de entrevistas, prosseguiu-se uma análise de conteúdo, buscando 

identificar aquelas palavras-chave, parágrafos ou eixos temáticos das falas dos atores que 

embasassem as hipóteses propostas. Deste modo, seguiu-se uma combinação de uma 

abordagem dedutiva-indutiva, que foi considerada mais eficaz para a análise das entrevistas 

semiestruturadas realizadas. Neste sentido, buscou-se organizar a análise da seguinte forma: 

 

Figura 1 – Metodologia de Análise 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Trata-se de uma mistura das duas metodologias porque, ao passo em que se inicia a 

análise com hipóteses já pré-estabelecida (os mecanismos) a fim de se confirmar ou rejeitar a 

teoria proposta (de que estes mecanismos são uma boa explicação para o caso do RN 

Sustentável), a análise dos dados, como se verá a seguir, parte de um processo que vai do 

específico (falas dos atores, “citações”) para o geral (temas gerais das falas, “temas”), conforme 

aponta a figura 2. 

A análise das entrevistas foi feita utilizando como ferramenta pela análise e organização 

dos dados coletados o software Qualitative Solutions Research Nvivo (QSR), em sua 11ª versão. 

Para isto, seguiu-se os seguintes passos: 

O primeiro passo foi a criação de temas antes de iniciar a análise. Esta etapa também 

pode ser chamada de “categorização” ou codificação. Trata-se da criação de categorias 

analíticas que irão servir como instrumentos para analisar os dados coletados. Para Minayo 

(2001), trabalhar com categoriais significa agrupar elementos (ou ideias e expressões, por 

exemplo) em torno de um único conceito, que é capaz de abranger todos estes elementos. As 

categorias devem partir do objetivo geral e dos objetivos específicos (MINAYO, 2001). Para 

este trabalho, optou-se por trabalhar com quatro categoriais analíticas, referentes aos quatro 

mecanismos de difusão que serão melhor explorados no próximo capítulo desta dissertação. 

São eles: aprendizado, emulação, coerção e competição econômica. Neste sentido, as categorias 

estão relacionadas à difusão de modelos, políticas e ideias. No N’Vivo essas categorias são 

denominadas “nós”. Estes “nós” são, por sua vez, conceituados para agrupar as informações 

obtidas nas entrevistas. 

Após a categorização e conceituação de cada categoria, seguiu-se o Agrupamento das 

informações. Essa etapa consiste em quebrar as entrevistas em “pedaços de informação” 

(sentenças ou parágrafos). As transcrições das entrevistas – no caso das que foram gravadas em 

áudio –, bem como outras informações oriundas de reportagens, documentos e atas, foram 

adicionadas ao software, onde prosseguiu o recorte e agrupamento de informações, processo 

que pode ser observado a partir da figura 2: 
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Figura 2 – Árvore de Classificação de Dados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme observado na figura 2, o trabalho foi organizado de maneira que fosse 

possível reunir as falas dos atores em categorias analíticas específicas, gerando um quadro 

(Quadro 1) que permitisse embasar as teorias e as interpretações feitas a partir dos relatos 

coletados e das outras fontes de pesquisa (documentos, notícias, atas).  

Para isso, tendo em vista que se trabalhou com categorias analíticas pré-estabelecidas, 

foi preciso analisar as citações e classificá-las em sub-temas que, por sua vez, pudessem auxiliar 

a chegar na temática principal da análise. Isso porque, durante o processo de entrevistas ou na 

análise dos documentos não há a utilização exata de uma destas ditas categorias (emulação, 

aprendizado, competição ou coerção), de modo que é preciso fazer uma “triagem” das falas, e 

interpretá-las em relação a estas categorias. Essa triagem ocorreu da seguinte forma: 

● Para a categoria Emulação, foram enquadradas as falas que apresentavam certo 

imediatismo na implementação da política, pouca reflexão sobre a dinâmica do 

Projeto, na visão do ator, a exemplo de falas como “o RN Sustentável era a única 

alternativa para o RN” (ENTREVISTADO F); “Não tem mais nenhum recurso 

do governo, só esse empréstimo que foi feito” (ENTREVISTADO A). Neste 

sentido, procurou-se captar falas que refletiam essa tendência de entender a 

política enquanto importação de um modelo pronto, que buscasse sanar 

problemas mais imediatos. 

● Para a categoria Aprendizado, por outro lado, buscou-se as falas que aludiam ao 

projeto a partir de seu longo processo de preparo, e que relacionavam algum tipo 

de incrementalismo entre o atual Projeto e outras experiências – quer seja com 

o próprio governo do RN, quer seja com outros estados. Neste sentido, citações 

como “Existem alguns projetos financiados pelo Banco Mundial em estados com 

desenho multissetorial, porém, nenhum na escala e magnitude do Projeto 

Governo Cidadão” (ENTREVISTADA H), ou “[...] Esse novo projeto vai 
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integrar os esforços que o Governo tem feito pelo desenvolvimento e pela 

inclusão” (ASSECOM, 2013), ou ainda “esse Projeto teve muita qualidade na 

sua preparação” (ENTREVISTADO E). Aqui, por outro lado, foram colocadas 

as falas que elencam a política a partir de um processo que é gradual e parte do 

princípio que existe uma evolução entre o momento atual e o passado. 

● Já a categoria Coerção reúne falas que possuam indícios de atuação do Banco 

enquanto tentativa de influenciar a ação governamental, onde se enquadram 

citações como “O banco já tinha uma linha de crédito agora precisava que os 

estados que se candidatassem a esse recurso, a esse empréstimo, estivessem 

dentro dos padrões, dos critérios que o banco estabelecia” (ENTREVISTADO 

G). 

● Por fim, a categoria de Competição abrigou os “pedaços de informação” que se 

relacionavam a comparações, especialmente quando havia comparação entre o 

RN e outros estados da região, ou quando se apresentava o potencial econômico 

e as oportunidades que poderiam advir do Projeto. Cabe, aí, ainda, algumas 

comparações intraregionais, isto é, as próprias disputas internas entre os 

municípios pelos recursos do Projeto. 

Após este processo de categorização e agrupamento das informações, prossegue-se, 

então, para a análise dos dados e construção da narrativa. Constrói-se a narrativa utilizando 

citações das próprias entrevistas para dar suporte às hipóteses e ideias, bem como procurou-se, 

após o agrupamento, tecer relações entre as ideias. 

É importante destacar, finalmente, a necessidade de coerência entre as interpretações 

finais advindas do uso dessas metodologias. As interpretações devem, necessariamente, derivar 

de padrões e ideias contidas nas falas coletadas. 
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2. CONEXÕES GLOBAIS: AS REDES DE DIFUSÃO DE IDEIAS, PRÁTICAS, 

MODELOS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Nos estudos clássicos de políticas públicas, a elaboração de policies ocorre dentro do 

espaço do estado-nação. Embora o termo “política global” tenha crescido no meio acadêmico, 

ainda há pouca especificação e ressonância deste no que diz respeito à elite política ou ao 

público geral. Outros termos e conceitos se estabeleceram melhor, como “governança global” 

e “governar sem governo” (STONE, 2008, p. 23). Conforme aponta Stone (2008): “em outros 

momentos, a ‘política global’ é equiparada ao financiamento e entrega de bens públicos globais 

(Kaul et al., 2003). Outro sinônimo é a ideia de ‘parcerias públicas privadas mundiais’ ou os 

‘programas globais’ patrocinados pelo Banco Mundial (2004)” (STONE, 2008, tradução 

própria, p. 23).  

Para outros estudiosos, no entanto, “novas formas de autoridade estão emergindo através 

de processos de políticas globais e regionais que coexistem ao lado dos processos do Estado-

nação” (STONE, 2008, tradução própria, p. 23). Essas novas formas passam a representar os 

novos formatos de governança que podem ser formais e/ou informais e emergir de “interações 

estratégicas e parcerias de burocracias nacionais e internacionais com atores não estatais no 

mercado e na sociedade civil” (STONE, 2008, tradução própria, p. 23).  

É importante destacar que, embora essas mudanças de escala na forma como são tratados 

os problemas e como são discutidas as soluções sejam notáveis, os governos nacionais ainda 

estão na centralidade deste processo; entretanto, para Stone (2008), a chamada Ágora Global10 

- locus onde ocorre este processo, em contraste com a Policy Arena tradicional – é também 

criada por outros atores não-estatais que “adquiriram ou se apropriaram de autoridade pública 

ao responder unilateralmente ou em parceria a problemas de política global” (STONE, 2008, 

tradução própria, p. 25).  

Neste tipo de abordagem, o foco está justamente nas interações horizontais, não 

                                                 
10

 Ágora Global” é um termo que surge para identificar a reestruturação do locus onde ocorre o processo político 

global. Embora isso não sugira uma cisão entre o processo de criação de uma política nacional e 

transnacionalmente, certamente sugere que existe uma reconfiguração da policy arena, agora a Arena Global, 

tradicional da elaboração de políticas. Na Grécia Antiga, a Ágora era o lugar onde ocorriam as interações humanas 

- comerciais, sociais, intelectuais, políticas (STONE, 2008). Em seu trabalho, Stone (2008), irá colocar outras 

definições, metáforas e vocábulos que identificam essa "nova estrutura política": "esfera pública transnacional" 

(Nanz e Steffek, 2004); "esfera pública global" (Dryzek, 1999); "O retorno do domínio público (Drache, 2001); 

"A arena global" (Ronit e Schneider, 2000) ou a "a arena política global" (Banco Mundial); "campo de jogo de 

novos níveis e espaços" (Cerny, 2006); "uma acéfala política global moderna" (Drori, Meyer e Hwang, 2006) 

(STONE, 2008, tradução própria, p. 22). Importante destacar ainda que “como na antiga ágora ateniana, a global 

é caracterizada principalmente pela falta de participação e pelo governo da elite” (STONE, 2008; tradução própria, 

p. 22).  
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hierárquicas e de baixa formalização entre diferentes atores, públicos e privados, e os meios 

pelos quais esta interação pode ser estimulada, mantida ou mudada a partir dos próprios 

consensos e conflitos entre as organizações, inclusive quanto ao intercâmbio de recursos e 

informações e a participação de organizações não-governamentais – nacionais e internacionais 

– e redes de especialistas (FARIA, 2003, p. 50). 

Para Heclo e Wildavsky (1974), a existência de redes pessoais entre civis e políticos é 

um importante fator para moldar as decisões políticas. Estas Redes podem ser descritas como 

conjuntos de instituições formais e conexões informais entre os governos e demais atores 

interessados no processo de criação de policies e na implementação das mesmas; são, ainda, 

auxiliares para a compreensão de arranjos institucionais e relações altamente informais no 

processo da política; um cluster de conceitos focados nas ligações dos governos, e sua 

dependência, com outros agentes estatais e atores sociais (BÖRZEL, 1998; RHODES, 2006; 

KENIS E SCHNEIDER, 1991). 

Mais do que compreender ou perceber a existência dessas conexões globais, interessa 

particularmente entender como estas ligações funcionam para transmitir ideias, modelos e 

políticas públicas. De modo geral, as práticas governamentais são muito influenciadas pelo 

incrementalismo das ideias, isto é, modifica-se programas e práticas já existentes; mais 

recentemente, entretanto, passou-se a lidar com a perspectiva da inovação, e entender como os 

governos adotam práticas novas tornou-se central para entender o policy making. Isso se torna 

particularmente interessante porque a ideia de novo aqui está atrelada a algo novo para o 

governo que o adota, o que significa que pode ser uma política ou prática já comumente adotada 

em outras localidades há um longo tempo (BERRY e BERRY, 2007)11. 

Se os governos são estimulados a inovar suas práticas a partir de novas políticas criadas 

por outros, como ocorre esse processo? Como uma ideia se difunde em escala global? Mais 

precisamente, por que e como uma política, ou novos desenhos institucionais adotados por um 

determinado governo, em um determinado espaço e tempo, se disseminam no sistema político 

– local, nacional ou internacional? Essas perguntas não são um questionamento novo no campo 

das políticas públicas e mesmo na área das Relações Internacionais, mas vem se apresentando 

como um ramo de estudos específico para compreender esse fenômeno (COÊLHO, 2008; 

                                                 
11

 Aqui, Berry e Berry (2007) fazem uma interessante distinção entre inovação política e invenção política. A 

inovação seria a adoção de uma prática inovadora em determinado cenário para determinado governo, ainda que 

não se trate de uma política exatamente nova (do ponto de vista de tempo ou originalidade). Invenção, por outro 

lado, é o processo no qual uma nova política é concebida, onde ideias originais são criadas (p. 223). 
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STONE, 2004). A este campo são empregados diversos termos12, dentre os quais a difusão de 

políticas públicas. Para Benson e Jordan (2011), “a transferência [difusão] de políticas pode 

tanto ser causa como resultado das atividades de inovação política” (p. 366, tradução própria), 

isto é, ao passo em que os governos se espelham em outros, da mesma maneira suas práticas 

são espelho para outros. 

Entender esse fenômeno passa, portanto, por compreender sua definição, suas principais 

características e os mecanismos pelos quais se expressa. 

 

2.1. A DIFUSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Segundo o dicionário Aurélio (2001), difusão refere-se ao “ato ou efeito de difundir [...] 

espalhamento, disseminação, propagação, divulgação”. Trata-se de uma ideia de como as 

coisas, ideias, e mesmo políticas se dispersam. Como campo de estudos dentro da Policy 

Science, se desenvolve nos Estados Unidos para explicar a adoção de uma mesma política em 

diferentes estados da federação13 (COÊLHO, 2016; STONE, 2004). Como afirma Coêlho 

(2016), estes estudos procuram responder ao questionamento de por que algumas políticas 

serem consistentemente mais adotadas que outras. Trata-se, portanto, não de fenômeno novo, 

já que data de pelo menos o final do século XIX14, mas que vem despertando interesse 

acadêmico na contemporaneidade e que busca entender o fenômeno e observar padrões 

explicativos. Embora essa temática já tenha considerável amadurecimento na literatura 

internacional, apenas atualmente vem começando a ser utilizada pelos analistas no Brasil. 

Surgem então, definições para o que seria difusão de políticas públicas que, como já 

explicitado anteriormente neste trabalho, é uma terminologia que possui múltiplos sinônimos 

para designar um mesmo processo. Difusão é o processo pelo qual uma escolha política feita 

em um país afeta a escolha política feita em outro país (SIMMONS e ELKINS, 2004, p. 171). 

Neste trabalho utilizaremos a terminologia de transferência de políticas públicas como 

sinônimo do processo de difusão, embora exista uma literatura que aponte estes processos como 

                                                 
12

 Segundo Coêlho (2016), Graham, Shipan e Volden (2006) apontam para o uso de 104 termos diferentes 

utilizados pelos estudiosos para descrever esse processo de difusão de políticas públicas. 
13

 MCVOY, Edgar C. Patterns of Diffusion in the United States. American Sociological Review, p. 219-227, 

Abr. 1940.  
14

 Conferir Ross e Homer (1979). Além destas pesquisas, Neu e Ocampo (2007), aludem para o fato de que 

diversos atores consideram que as próprias práticas coloniais e de missões às nações menos desenvolvidas – com 

objetivos ditos civilizatórios - como um processo de difusão de modelos, ideias e práticas. 
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diferenciados (como DOLOWITZ e MARSH, 2000 e MARSH e SHARMAN, 200915). Sendo 

assim, a difusão/transferência refere-se, ainda, ao processo em que uma inovação é comunicada, 

o que ocorre por meio de certos canais através do tempo e entre membros de um sistema social 

(ROGERS, 1995, apud BERRY e BERRY, 2007); é também um processo no qual o 

conhecimento sobre como políticas, arranjos administrativos, instituições e ideias em dado 

momento político (passado ou presente) é usado no desenvolvimento destes mesmos objetos 

e/objetivos em outro momento político (DOLOWITZ e MARSH, 2000 apud STONE, 2004). 

Portanto, “difusão descreve uma tendência de sucessivas ou sequenciais adoções de uma 

prática, política ou programa” (STONE, 2004, tradução própria, p. 546).  

Podem ser objetos de transferência ou difusão: políticas, instituições, ideologias ou 

justificativas, atitudes e ideias, lições negativas, que podem ocorrer por diferentes graus de 

transferência, como cópia de políticas, legislação ou técnicas, formas diferentes de emulação, 

síntese ou hibridização e inspiração. (STONE, 2004). 

Percebe-se que: 

 

Os decisores políticos contam com exemplos e insights daqueles que 

experimentaram políticas no passado. Os funcionários do governo se 

preocupam com o impacto que as políticas de outros terão em suas próprias 

jurisdições. O mundo está conectado hoje como nunca antes, e essas conexões 

estruturam as oportunidades políticas e as dificuldades enfrentadas pelos 

decisores políticos nos níveis local, regional, estadual, nacional e 

internacional. (SHIPAN e VOLDEN, 2012, p. 1) 

 

Na teoria da difusão de políticas públicas, os governos aprendem das experiências de 

outros governos (MICHAELS, GOUCHER e MCCARTHY, 2006; SHIPAN e VOLDEN, 

2008, 2012). Para que o processo de difusão de política exista, é necessário algum grau de 

interdependência e conexão entre os governos, porque estes dependem destas ligações para 

auxiliar no desenvolvimento de prescrições políticas. Neste sentido, o processo de globalização, 

auxilia nesta interdependência, uma vez que este facilita a troca de bens, serviços e ideias entre 

os governos. Num mundo cada vez mais globalizado e interconectado, os atores políticos se 

mostram influenciados por ações de outras localidades - seja pelo êxito ou pela falha de suas 

escolhas políticas - de modo que estão mais inclinados a adotar soluções políticas que já foram 

testadas em outras regiões. 

Essas conexões são analisadas pelo campo dos teóricos que se debruçam nas relações 

                                                 
15

 Para estes autores, a transferência política se ateria mais especificamente aos agentes de difusão e à transferência 

de conhecimento político. 
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entre atores e as analisam por meio da formação de ligações entre elas – as Redes Sociais ou 

mais especificamente para o campo das políticas, as Redes de Políticas Públicas. As Networks 

podem ser entendidas enquanto estruturas relacionais, de comunicação, ou ainda como Keck e 

Sikkink (1998) irão evidenciar, também enquanto espaços políticos. Este conceito também 

pode ser desdobrado para um sentido ainda mais amplo: o conceito de redes transnacionais, 

que evoca "as dimensões estruturadas e estruturantes destes agentes complexos, que não 

somente participam de novas arenas políticas, mas também as formam" (KECK e SIKKINK, 

1998, tradução própria, p. 90). Com a importação desse conceito sociológico e sua aplicação 

transbordando as fronteiras nacionais, há uma superação do desenho "progressivamente 

artificial entre realidade internacional e nacional" (KECK e SIKKINK, 1998, tradução própria, 

p. 90). Deste modo, o que se torna interessante para a análise aqui desenvolvida é a possibilidade 

de entender tais Redes de um ponto de vista global, a partir de atores de expressão no cenário 

internacional, e maneira como essas conexões carregam ideias, pressupostos, modelos que, de 

uma forma ou de outra, se materializam enquanto políticas públicas em diferentes lugares do 

mundo. 

Estas mudanças no que diz respeito ao entendimento das conexões interpessoais e 

internacionais nos dá subsídios para compreender como esta nova realidade que conecta 

burocratas locais, atores internacionais, comunidades de políticas, entre outros, irá influenciar 

ou participar desse processo no que tange a agenda política contemporânea (COÊLHO, 2016). 

Conforme questiona Coêlho (2016): “de que forma o modo tradicional de se formular política 

dá lugar às ondas de difusão?” (p. 38). 

Para entender o processo de difusão é necessário, então, compreender suas 

características, aquilo que a literatura já entendeu a respeito deste processo e também os 

mecanismos pelos quais este se processa. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE DIFUSÃO 

 

Weyland (2005) irá caracterizar o processo de difusão de políticas nos estados norte-

americanos como detentores de três características principais, dimensões nas quais a difusão 

ocorre: temporal, espacial e substantivo.  

Em primeiro lugar, há uma dimensão temporal, pois é possível observar que a difusão 

ocorre numa onda distinta, que pode ser vista em um padrão ao longo do tempo (WEYLAND, 

2005). Na literatura tradicional da difusão, Rogers (1962), irá destacar que há um padrão típico 

de difusão, em que uma parte da população adota uma inovação nos estágios iniciais, uma parte 
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irá seguir e há ainda uma terceira parte, retardatária, que fica para trás, num mecanismo 

conhecido como “curva-S” (FREEMAN, 2008). Schön (1973), por outro lado, critica esse 

modelo centro-periferia. Em sua teorização, o processo de inovação é mutável e não estático (a 

política é variante), de modo que a difusão seria o processo de inovação até a chegada em seus 

usuários finais, o que o leva a conclusão de que “não somente a política não é invariável, é 

virtualmente inventada durante o processo de difusão” (FREEMAN, 2008). 

Em termos espaciais, percebe-se que há uma concentração geográfica – a difusão ocorre 

primeiro na região onde a inovação foi projetada e só então atinge outras partes (Weyland, 

2005), como uma pedra que é jogada em um lago, cuja perturbação causada na água causa um 

movimento em ondas para todas as direções a partir do ponto de impacto do centro. Weyland 

(2005) irá fazer uma alusão a este fenômeno destacando como exemplo desta difusão o caso do 

seguro social bismarckiano: é primeiro emulado por outros países europeus, como a Suécia, 

chegando aos países menos desenvolvidos no século XX, a exemplo do sistema de pensões no 

Chile (WEYLAND, 2005). 

E por fim, em termos substantivos, o processo de difusão implica a adoção de um mesmo 

quadro político em diferentes nações, produzindo algo comum na diferença (WEYLAND, 

2005). Isto quer dizer que a difusão é definida por uma característica básica: a adoção da mesma 

inovação mesmo em locais e situações com características políticas, sociais, financeiras e 

institucionais distintas. Weyland (2005) acrescenta: “embora muitas vezes existam algumas 

adaptações às necessidades específicas das nações, todas as reformas promulgadas em uma 

onda de difusão incorporam o desenho do modelo original” (p. 268, tradução própria). 

A gênese das discussões sobre difusão posicionou os teóricos num debate em duas 

correntes exatamente acerca dos fatores propulsores da disseminação: os dos determinantes 

internos e dos determinantes externos. O modelo dos determinantes internos pressupõe que o 

fator propulsor da transmissão de uma política está associado a características locais. Deste 

modo, são levados em consideração “elementos como as condições sociais e econômicas da 

população, capacidade institucional, ideologia e o grau de competição política” (COÊLHO, 

CAVALCANTE e TURGEON, 2016, p. 149). Esta corrente se apoia no fato de que as escolhas 

políticas sofrem constrangimentos, processo que envolve posicionamentos ideológicos e custos 

– monetários e políticos, tanto no que diz respeito à relação com o eleitorado quanto na relação 

Executivo-Legislativo (COÊLHO, CAVALCANTE e TURGEON, 2016). 

O modelo dos determinantes externos, por outro lado, trabalha com o pressuposto de 

que a adoção de políticas é fruto da propagação por meio de redes informais e formais. Leva-

se em consideração ainda, nesta abordagem, duas divisões que se diferenciam pela forma como 
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abordam a variável proximidade geográfica (uma considera que a interação ocorre em todo o 

território de um país, a segunda que a interação ocorre por região)16.  

Segundo Coêlho, Cavalcante e Turgeon (2016), Berry e Berry (1990) são autores que 

contribuíram para a teoria a fim de unificar as duas correntes para avaliar a influências de 

múltiplos fatores no processo de difusão, revelando a insuficiência da análise utilizando como 

base apenas um conjunto de explicações, tendo em vista que “a tomada de decisão diz respeito 

ao comportamento individual, mas também às dificuldades internas e externas que constrangem 

os atores políticos” (COÊLHO, CAVALCANTE e TURGEON, 2016, p. 148) 

Se as políticas se difundem, e isso pode ocorrer tanto por pressões internas quanto 

externas, através de quais mecanismos se dá este processo? O que explica a tomada de decisão 

de um segundo governo em adotar uma política já posta em prática por um primeiro? 

 

2.3. MECANISMOS DE DIFUSÃO 

 

Identificar os mecanismos pelos quais ocorre o processo de difusão de uma política 

significa entender a forma como se dá esse percurso, bem como identificar as causas e efeitos 

do processo (HEINZE, 2011). 

No processo de difusão de políticas públicas, “o comportamento de um governo A 

influencia o comportamento de um governo B” (BRAUN e GILARDI, 2006, tradução própria). 

Mecanismos de difusão são, por sua vez, um conjunto de postulados que fornecem razões para 

explicar por que o comportamento de A influencia o de B (BRAUN e GILARDI, 2006). 

Neste sentido, os teóricos da difusão buscam compreender de que forma e com quais 

motivações os governantes tomam suas decisões. Além das discussões aqui apresentadas, é 

válido destacar que existem ainda outros fatores, como o contexto institucional, o legado 

histórico e o papel dos atores que podem afetar as decisões dos policy makers, conforme a larga 

literatura institucionalista aponta.  

Como as causas da interdependência das escolhas não decorrem de uma só classe de 

                                                 
16

 No artigo intitulado “Policy Diffusion: Seven Lessons for Scholars and Practitioners (2012)”, Shipan e Voblen 

irão resumir tópicos chave nas descobertas recentes acerca da literatura da difusão de políticas públicas. A primeira 

lição do texto é identificar que, embora a visão clássica observasse a adoção de política como prática efetuada por 

governos vizinhos, a evolução das telecomunicações torna evidente que a adoção de políticas não se limita a 

territórios próximos; isto é, a integração se sobrepõe às barreiras territoriais e geográficas, suplantadas pelos 

avanços tecnológicos que permitem a formação dessas interconexões e derrubam distâncias físicas. Apesar disso, 

é importante destacar que a questão da proximidade geográfica ainda vem sendo explorada em estudos recentes 

quanto a importância no que tange a adoção de políticas - conforme demonstram Coêlho, Cavalcante e Turgeon 

(2016), enquanto alguns estudos apontam que esta variável tem pouca ou nenhuma importância, outros irão apontar 

para a relevância do efeito de localidades vizinhas. 
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explicações, diversos mecanismos de difusão podem ser identificados (BRAUN e GILARDI, 

2006; SIMMONS e ELKINS, 2004). Usualmente, a literatura utiliza quatro grandes classes de 

mecanismos para explicar como ocorre a difusão de políticas públicas entre diferentes regiões, 

países e setores: aprendizado, emulação (ou imitação, ou ainda mimetismo), competição e 

coerção (BRAUN et al., 2007; SHIPAN e VOLDEN, 2008; MARSH e SHARMAN, 2009)17.  

Shipan e Volden e (2008) apontam que a distinção desses quatro mecanismos serve mais 

a propósitos metodológicos e de compreensão do que como uma visualização real do 

funcionamento empírico. Conforme aponta Gonnet (2016): 

 

Diferentes mecanismos podem operar durante um processo de difusão - 

simultaneamente ou consecutivamente - alimentando todos eles a onda de 

difusão. Além disso, deve ser levado em consideração que as diferenças 

também podem ser observadas dependendo dos países envolvidos ou dos 

setores onde a disseminação ocorre (GONNET, 2016, p. 81). 

 

Isto é, vários mecanismos podem ocorrer simultaneamente porque seus efeitos já 

derivam de causas que se sobrepõe. Torna-se, então, tarefa difícil separar um efeito do outro, 

dado que a adoção de uma política gera uma oportunidade de aprendizado, muitas vezes levanta 

questões econômicas e pode induzir imitação. Deste modo, mais relevante que simplesmente 

identificar os mecanismos de forma separada, é não desprezar seus efeitos conjuntos para a 

análise do fenômeno. Neste sentido, a crítica de Dobbin, Simmons e Garrett (2007) aos estudos 

da difusão se evidencia “com muita frequência eles [os estudos] testam somente sua própria 

teoria ou simplesmente mostram evidências da difusão e imputam que seu mecanismo 

favorecido está atuando” (p. 463)18.  

 

2.3.1. Aprendizado 

 

A aprendizagem ocorre quando novas informações mudam nossas crenças ou, mais 

especificamente, quando estas novas informações permitem a atualização de crenças sobre os 

                                                 
17

 Existe uma variedade de mecanismos que os estudiosos da difusão de políticas usam para explicar este processo. 

Heinze (2011), por exemplo, chega a 29 mecanismos de difusão (p. 8). Os estudiosos, entretanto, tipicamente se 

atêm a estas quatro classes genéricas de mecanismos de difusão. 
18

 Alguns trabalhos, por sua vez, debruçam-se na análise de múltiplos mecanismos para explicar um mesmo fator, 

caso dos estudos de Simmons e Elkins (2004), que leva em consideração tanto a competição quando a 

aprendizagem limitada; Henisz, Zelner e Guilldn (2005), estudando o caso das reformas de mercado vão associar 

a difusão destas tanto à coerção quanto à emulação e à competição (BRAUN et al., 2007), ou ainda o trabalho de 

Shipan e Volden (2008) sobre as múltiplas pressões para adoção de políticas anti-tabagismo em cidades 

estadunidenses. 
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efeitos de uma nova política (DOBBIN, SIMMONS e GARRETT, 2007; BRAUN et al., 2007). 

E este aprendizado pode se dar tanto a partir de experiências próprias como a partir da 

observação das experiências de outros. Dobbin, Simmons e Garrett (2007) indicam, ainda, que 

nem sempre a lição aprendida é a correta, porque “assim como um indivíduo pode aprender 

uma teoria física que mais tarde é refutada, nações podem tirar conclusões erradas de 

observações” (p. 460, tradução própria). 

Nas políticas públicas, os atores podem aprender em dois níveis: num nível tático, que 

se refere a como atingir de melhor maneira um objetivo em particular, e em um nível mais 

profundo que se refere a quais os objetivos devem ser alcançados (DOBBIN, SIMMONS e 

GARRETT, 2007). Meseguer (2005) aponta que existem muitas abordagens sobre 

aprendizagem, e que todas têm por objetivo uma melhor compreensão das relações de causa e 

efeito à luz da experiência. Entre estas abordagens incluem-se: a aprendizagem política, 

orientada para as políticas, e aprendizagem de causa ou de diagnóstico (MESEGUER, 2005). 

Braun et al. (2007) aponta para dois tipos diferentes de aprendizado: um seguindo a 

ideia de aprendizado bayesiano, que advém da economia e segue as regras estatísticas da 

inferência (aprendizagem "racional"), e outro que se baseia em "atalhos cognitivos" 

encontrados pela psicologia cognitiva (aprendizagem "limitada"). 

Neste primeiro caso, segue-se a teoria da inferência bayesiana, um tipo de inferência 

estatística em que as incertezas são modificadas a partir da observação de novos dados ou 

resultados. Neste sentido, a difusão de políticas pode ocorrer quando os policy makers atualizam 

suas crenças sobre o que pode funcionar em suas localidades a partir de outras experiências. 

Deste modo, a hipótese da aprendizagem bayesiana ocorre porque "quando a informação se 

acumula, algumas hipóteses são descartadas e outras são reforçadas. Quanto mais consistente é 

a evidência, mais provável é que os policy makers convirjam para a mesma gama de 

interpretações” (DOBBIN, SIMMONS e GARRETT, 2007). Isso explicaria porque em geral as 

práticas mais adotadas e as que mais se difundem são as que já foram testadas e atingiram níveis 

de eficiência e eficácia (Coêlho, 2016), e a probabilidade é que a inovação política em um país 

mude como resultado de experimentos de políticas similares em outras localidades (DOBBIN, 

SIMMONS e GARRETT, 2007).  

Exemplificando este caso, Braun et al. (2007) irá falar que, até certo ponto, reformas 

econômicas como liberalização do comércio e privatizações foram influenciadas por seu 

sucesso em outros países. Neste sentido, Dobbin, Simmons e Garrett (2007) irão fazer menção 

ao Thatcherismo inglês como exemplo natural das consequências destas políticas: além de 

ajudar na recuperação do governo Thatcher e da indústria recém-privatizada, há uma mudança 
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no pensamento econômico sobre a efetividade das privatizações, resultando na difusão deste 

modelo: “estudos mostram que os governos em todo o mundo atualizaram suas premissas 

anteriores sobre os custos e os benefícios da propriedade estatal e privatizaram” (p. 461, 

tradução própria). 

O principal contra-argumento para esta teoria é de que os decisores políticos procuram 

informações relevantes para tomar suas decisões; entretanto, suas capacidades analíticas são 

limitadas, de modo que utilizam atalhos cognitivos na busca e no processamento destas 

informações (Meseguer, 2005), e é aí que reside o argumento da segunda abordagem. Seguindo 

a teoria da racionalidade limitada, segue-se a teorização da ciência política de que “ainda que 

os policy makers aprendam, a informação relevante para as políticas é canalizada socialmente, 

sendo algumas fontes mais importantes do que outras” (DOBBIN, SIMMONS e GARRETT, 

2007, p. 461, tradução própria), isso significa que as pessoas aprendem de pessoas de suas 

redes, algo também comumente citado nas teorias desta abordagem19. Citando Hall (1993), e 

seu trabalho sobre a difusão das ideias keynesianas, Dobbin, Simmons e Garrett (2007) irão 

evidenciar que o processo de substituição de um paradigma político por outro é mais 

sociológico que científico, isso porque informações políticas podem ser canalizadas pela 

relevância do seu aparente sucesso. 

A racionalidade limitada evoca conceitos da psicologia social e da economia 

comportamental para entender de que forma o processo de tomada de decisão ocorre, levando 

em consideração que a tomada de decisão é limitada, por questões como a limitação cognitiva 

da mente do indivíduo (DA SILVA e PEREIRA, 2013). Neste sentido, Tuckett et al (2015) irá 

apontar para o fato de que a tomada de decisão nem sempre se refere à melhor decisão dentre 

todas as decisões disponíveis/possíveis, porque o excesso de informação e esta limitação 

cognitiva leva ao risco de distorções e adoção de tendências sistemáticas (TUCKETT et al, 

2015). Por isso, para essa abordagem: “uma inovação ousada atrai atenção desproporcional dos 

países vizinhos; é então amplamente adotado com base em sua promessa aparente, e não em 

seu sucesso demonstrado” (WEYLAND, 2005, p. 271). Aponta também que muitos países 

                                                 
19

 Conforme apontam Dobbin, Simmons e Garret (2007): “Vários estudos importantes indicam a importância do 

aprendizado nas redes (Li & Thompson, 1975). O trabalho pioneiro de Gray (1973) sobre a inovação política entre 

os Estados Unidos, por exemplo, demonstrou que a intensidade do contato entre funcionários foi associada à 

difusão de políticas (Lutz, 1987). Pesquisas recentes sobre como os países em desenvolvimento formulam e 

implementam políticas de taxa de câmbio de forma semelhante aponta para o aprendizado social dos vizinhos 

(Khamfula, 1998). Brooks (2005) mostra que os programas nacionais de privatização de pensões se espalharam 

entre grupos de vizinhos regionais, como os da Europa Oriental e os da América Latina. O relato de Levi-Faur 

(2003) sobre a liberalização das políticas e a reforma regulatória na América Latina e na Europa demonstra que, 

apesar de muito aprendizado, ambientes institucionais muito diferentes produzem resultados diferentes, sugerindo 

o aprendizado canalizado ao longo de linhas regionais” (p. 461, tradução própria). 
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importam soluções políticas “sem avaliar minuciosamente o seu ajuste com seus requisitos 

específicos e necessidades” (WEYLAND, 2005, p. 271). 

Um caso comumente citado como exemplo disto é o da Reforma Chilena de privatização 

da previdência ocorrida na década de 1980 (DOBBINS, SIMMONS e GARRETT, 2007; 

BRAUN et al., 2007). A privatização das pensões no Chile foi uma reforma pioneira que atraiu 

grande atenção e foi amplamente copiada, apesar de seu duvidoso sucesso (BRAUN et al., 

2007). Deste modo, o que se percebe é que os policy makers utilizam destes “atalhos 

cognitivos”, onde a atenção está voltada para casos altamente bem-sucedidos, ao invés de 

avaliar todas as informações disponíveis, conforme a abordagem bayesiana sugere (DOBBINS, 

SOMMONS e GARRETT, 2007). Além disso, é válido destacar que muitos estudos mostram 

que as regiões (países) são influenciadas pelas escolhas de seus "pares" (definidos por aspectos 

como religião, língua ou localidade), como aponta Braun et al. (2007). “Países ‘pares’ podem 

ser exemplos ‘disponíveis’, e o fato de suas políticas serem influentes independentemente de 

seus efeitos pode ser tomado como evidência de aprendizagem limitada” (BRAUN et al., 2007, 

p. 43, tradução própria).  

Em resumo, apesar das duas linhas de abordagem, o que se percebe é que, conforme 

apontam Elkins e Simmons (2005): o aprendizado não ocorre quando os policy makers 

simplesmente se adaptam a mudanças políticas de outros, mas sim quando suas crenças sobre 

causa e efeito efetivamente mudam. Essa mudança, entretanto, pode ser muito difícil ou 

virtualmente impossível de mensurar, o que é a grande crítica a este tipo de abordagem. 

 

2.3.2. Emulação 

 

Muito próximo do mecanismo de aprendizado está o mecanismo da emulação, também 

conhecido como mimetismo ou imitação. Neste, e ao contrário da aprendizagem, as escolhas 

dos governos não ocorrem por uma melhor compreensão das consequências de suas escolhas: 

a emulação ocorre quando as ideias são adotadas sem que haja essa compreensão, ainda que 

seja necessário um mínimo de sucesso em uma política para estimular uma imitação por parte 

de um governo (MESEGUER, 2006).  

Como apontado pelo argumento do aprendizado, os governos podem adotar políticas 

que não sejam necessariamente exitosas. Conforme explicam Dobbin, Simmons e Garrett 

(2007), estudos que se concentram fora da área da Arena Política vão apontas para conclusões 

interessantes: é sim possível observar a emulação de casos de insucesso, mas a emulação é mais 

frequente em casos de sucesso: estes autores demonstram a partir dos estudos de Holden (1986), 
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sobre os sequestros de aeronaves e de Conell e Cohn (1995) sobre as greves francesas de 

mineradores que, para o primeiro caso “o sequestro de aeronaves estimula novos sequestros, 

mas os sequestros exitosos (quando o resgate é pago) são mais prováveis de serem copiados”, 

e para o segundo que “as greves francesas de mineradores acendem outras greves, mas que as 

greves bem-sucedidas foram mais propensas a inflamar outras” (p. 462, tradução própria).  

Dois fatores explicariam, de acordo com Masenguer (2006), a racionalidade deste 

processo de imitação de outros modelos: em primeiro lugar, os governos tendem a imitar os 

países de alto nível. Citando o trabalho de Ikenberry (1990) acerca das privatizações, 

Mesenguer (2006) irá apontar para o claro: os estados estão interessados em fazer o que é mais 

exitoso, a cópia é feita daquilo que parece funcionar, a exemplo do processo de 

desenvolvimento industrial japonês na década de 1980, reforçando a busca por imitar o sucesso 

deste país quanto à política industrial.  

Em segundo lugar, as questões de credibilidade e reputação impelem os governos a 

adotar política amplamente endossadas em outros lugares. Segundo Shipan e Volden (2008) 

“Comunidades menos desenvolvidas aspiram ser como as comunidades líderes, e então adotam 

as mesmas políticas que estas, sem necessariamente pensar nas consequências dessa adoção” 

(p. 10, tradução própria), isto significa que a preocupação está na segurança e/ou afirmação de 

suas decisões políticas, o desejo de legitimar-se ou conformar-se em relação a uma medida 

amplamente adotada em busca de validação (Heinze, 2011), ou  ainda como como forma de 

demonstrar modernidade (WEYLAND, 2004). Os decision makers são influenciados pelas 

ações globais e buscam se legitimar por meio da importação de inovações a fim de ser adequar 

às normas internacionais em relação as práticas que adotam: “um novo modelo encontra muitos 

imitadores porque seu surgimento muda o padrão de modernidade e comportamento 

apropriado. O desejo de impressionar a opinião pública global então leva à rápida propagação 

da inovação” (WEYLAND, 2005, p. 270). Weyland (2005) ainda deixa claro que a sociedade 

internacional tem um claro “líder” que é responsável por ditar estar normas e padrões de 

comportamento e ação.  

Trata-se, portanto, de uma iniciativa e de desejo próprio dos governos, impelidos pela 

necessidade de se adequarem às práticas adotadas globalmente. Há uma ênfase ao papel de 

organizações internacionais, especialmente o Banco Mundial; porém, diferentemente do 

argumento da pressão externa, a emulação é vista como algo que é buscado pelos governantes 

que desejam se adequar ao padrão internacional, e não como algo simplesmente imposto 

(WEYLAND, 2005). 

De acordo com Heinze (2011): “ao invés de mudar as crenças sobre a adequação de uma 
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política específica, os padrões de emulação decorrem de uma mudança nos retornos de 

reputação ligados à adoção de uma certa norma e política” (p. 21, tradução própria). Deste 

modo, a emulação está mais ligada à ambição de atores políticos que a uma compreensão dos 

mecanismos políticos postos em práticas, seus resultados e a resolução de problemas. Neste 

sentido, ao optar por adotar uma política desconectada de problemas concretos, a emulação se 

torna um ato meramente simbólico. Se por um lado o processo de aprendizado foca na política 

(ação), o processo de emulação foca no governo (ator) (SHIPAN e VOLDEN, 2008). 

É importante destacar ainda que há pouca distinção entre este mecanismo e o mecanismo 

do aprendizado, essencialmente porque na prática se torna muito difícil determinar se há ou não 

uma mudança de perspectiva nos policy makers, e mesmo os estudiosos que se dedicam a 

compreender a difusão por meio do mecanismo da aprendizagem raramente se preocupam em 

fazer distinções entre este e a emulação (DOBBIN, SIMMONS e GARRETT, 2007). Shipan e 

Volden (2008) tentam clarear essa diferença em seu estudo sobre a difusão de políticas em entes 

subnacionais nos EUA, demonstrando através da análise cruzada de dados que no caso da 

imitação, as mudanças políticas tendem a ser mais passageiras que no caso do aprendizado e da 

competição econômica. 

 

2.3.3. Competição 

 

Algumas políticas se difundem quando os governos disputam por capital e mercados, 

isto é, agem estrategicamente para atrair atividade econômica (DOBBINS, SIMMONS e 

GARRETT, 2007; SIMMONS e ELKINS, 2004). Embora isso possa ser considerado de 

maneira política20, de modo geral refere-se à esfera econômica. A maioria dessas políticas está 

relacionada a contextos em que os governos precisam ser atrativos a investimentos, e os policy 

makers irão considerar o efeito econômico da adoção de uma política antes de seguir com sua 

implementação (SHIPAN e VOLDEN, 2008). 

Muitas vezes, se torna necessário para os governos atraírem ou reterem recursos: "o 

pensamento é de que os governos têm pouca escolha a não ser adotar políticas favoráveis ao 

mercado para atrair investimentos globais e manter as exportações competitivas uma vez que 

seus competidores diretos o fizeram" (DOBBINS, SIMMONS e GARRET, 2007, p. 457, 

tradução própria).  

                                                 
20

 A competição política refere-se a disputas em esferas governamentais, onde a escolha de um governo afeta a 

decisão de outro. 



41 

 

Dobbins, Simmon e Garrett (2007) destacam as evidências da competição entre os 

estados que se expressa de forma abundante, desde os regimes de bem-estar – e suas adoções – 

às loterias. Destacam, ainda, que as medidas econômicas de um país comumente resultam em 

adoção por parte de seus concorrentes: práticas como reduções de barreiras regulatórias, por 

exemplo, incorrem a grande possibilidade da adoção da mesma medida pelos demais países. 

A ideia destes teóricos é de que os governos bem informados disputam por quantidades 

fixas de comércio e/ou investimentos, na medida em que sabem quem são seus concorrentes e 

são capazes de conectar escolhas políticas a vantagens competitivas (DOBBINS, SIMMONS e 

GARRET, 2007). No caso dos países desenvolvidos, a competição é observada por meio de 

políticas que promovem mercados coesos e políticas em conformidade com os mercados, 

enquanto nos países em desenvolvimento, “a metáfora chave [...] é de um ‘nivelamento por 

baixo’ (‘race to the bottom’) jurisdicional” (DOBBINS, SIMMONS e GARRET, 2007, p. 457, 

tradução própria). 

Dobbins, Simmons e Garrett (2007) vão discutir outro aspecto interessante: estudos 

demonstram que os decisores políticos de fato consideram as mudanças no ambiente 

competitivo para elaborar suas políticas econômicas. Deste modo, as teorias concentram-se nas 

decisões políticas com efeitos de curto prazo, como liberalização de capital e desoneração fiscal 

porque políticas que tornam localidades atraentes no longo prazo, como melhorias de 

infraestrutura ou políticas de capacitação da força de trabalho, não influenciariam as decisões 

de investimento de curto prazo (DOBBINS, SIMMONS e GARRET, 2007; SIMMONS e 

ELKINS, 2003). Exemplo disso no caso brasileiro são as guerras fiscais dos anos 1990, prática 

de isenção fiscal com vias a atrair indústrias, praticada pelos estados em todo território nacional 

(COÊLHO, 2016).  

Diferentemente dos argumentos apresentados anteriormente, a competição não precisa 

levar à convergência: utilizando o modelo exposto por Tiebout (1962) sobre a previsão de bens 

públicos locais, Dobbins, Simmon e Garrett (2007) vão demonstrar que os residentes de um 

país (de regime federativo) podem se mudar para jurisdições que estejam mais em 

conformidade com suas expectativas educacionais ou mesmo de taxas de imposto, o que 

aumenta as disparidades políticas; numa perspectiva internacional desse modelo, apresentada 

por Alesina e Apolaore (2003 apud Dobbins, Simmon e Garrett, 2007), estes irão sugerir que o 

aumento na mobilidade de pessoas e capital e trabalho promove uma homogeneização nos 

estados porque as pessoas não aceitam mais viver sob políticas impopulares. Por fim, há a teoria 

de Rogowski (2003), que a partir de um modelo como o de Tiebout com mobilidade de capital 

entre jurisdições, mas onde não há mobilidade de trabalho aponta que: " a mobilidade reforça a 
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liberalização nas jurisdições para as quais o capital flui, mas, fundamentalmente, reforça a 

intervenção no mercado e o fechamento em jurisdições das quais o capital saiu. Assim, a 

globalização reforça as diferenças existentes nos regimes políticos entre os países (DOBBINS, 

SIMMONS e GARRETT, 2007, p. 459). 

O que se percebe, portanto, é a importância do mecanismo da competição para as 

análises de difusão. Tradicionalmente, a relevância da variável econômica para a adoção de 

políticas é um importante fator de análise para as tomadas de decisões dos policy makers. A 

existência de estudos que apontam a adoção de práticas baseada em aspectos competitivos 

parece favorecer ainda mais essa variável. Entretanto, cabe destacar que a crítica feita a esta 

teoria – algo que é abrangível aos demais mecanismos – é a incapacidade dos estudos em 

fazerem abordagens que considerem também outras hipóteses alternativas à da concorrência 

para fortalecer a teoria. Dobbin, Simmons e Garrett (2007) apontam o estudo de Elkins et al. 

(2006) como pioneiro neste aspecto, uma vez que trabalha com a hipótese da concorrência em 

conjunto com outras teorias, chegando a interessantes conclusões e modelos sobre a influência 

do concorrente em negociações e acordos.  

 

2.3.4. Coerção 

 

A coerção, finalmente, é um mecanismo que se baseia no uso de pressões políticas, 

sanções econômicas, entre outros de um ator sobre outro no caso da não adoção de uma política, 

podendo ser exercida por entidades não governamentais e países com poder de barganha para 

tal, mas mais reconhecidamente exercida por organizações internacionais como Banco 

Mundial, BID e FMI (COÊLHO, 2016).  

Segundo Dobbin, Simmons e Garrett (2007): “as preferências do governo dos EUA, da 

União Europeia (UE), do FMI, e do Banco Mundial podem moldar a política nos países que 

dependem dessas entidades para comércio, investimento estrangeiro direto, ajuda, bolsas, 

empréstimos ou segurança” (p. 454, tradução própria). A coerção é um mecanismo que envolve 

tipicamente incentivos às nações, a exemplo de condições de empréstimos oferecidas pelo 

Banco Mundial na adoção de políticas de austeridade fiscal, ou mesmo quando a adoção de 

certos tipos de políticas – de natureza econômica ou política – implica uma “melhor relação” 

entre dois países (DOBBIN, SIMMONS E GARRETT, 2007). 

Segundo Weyland (2005), o paradigma das pressões externas atribui a adoção de 

políticas, modelos, práticas e reformas similares em contextos diferenciados à “imposição 

vertical emanando do centro do sistema internacional” (WEYLAND, 2015, p. 269). Nessa 
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visão, são atores externos de grande peso, em especial as organizações internacionais como o 

Banco Mundial, que promovem a inovação e induzem os países a adoção de práticas. Isto ocorre 

porque estas organizações detêm controle sobre importantes formas de influência, que variam 

tanto no escopo da disseminação de informação quanto na prática de sanções (WEYLAND, 

2005). 

Alguns autores irão argumentar contra a inclusão da coerção enquanto mecanismo de 

difusão, argumentando que neste aspecto a mudança política não é voluntária (DOBBIN, 

SIMMONS e GARRETT, 2007). Outros autores, como Dobbin, Simmons e Garret (2007), não 

tratam o uso de força militar enquanto mecanismo de difusão, mas fazem um apanhado em seus 

estudos sobre o uso de persuasão, empréstimos, condicionalidades e escolhas políticas 

unilaterais que moldam as escolhas de outros países. 

A difusão ocorre, portanto, quando atores de poder influenciam as escolhas políticas de 

governos de maneira direta, ou ainda quando estes atores alteram os resultados de conflitos 

políticos internos ao apoiar um "lado" ou coalização de uma determinada política (HENISZ, 

ZELNER e GUILLEN, 2005). Utilizando exemplos de atores como o FMI para ilustrar o 

primeiro caso, estes autores colocam que apesar dos governos “não quererem sacrificar sua 

soberania e têm condições impostas... eles precisam dos empréstimos do FMI e, portanto, 

aceitam suas condicionalidades, porque não tem escolha” (VREELAND, 2003 apud HENISZ, 

ZELNER e GUILLEN, 2005, tradução própria, p. 874). O segundo caso, por sua vez, de acordo 

com estes autores está mais aproximado da realidade. Analisando o caso das reformas de 

mercado empreendidas nas décadas de 1980 e 1990 nos países da América Latina, estes 

apontam que grupos domésticos possuem diferentes visões sobre estes tipos de reforma, 

resultado inerente às suas ideologias ou interesses econômicos, e se estes grupos tem visões 

distintas “então a intervenção de um outsider ou uma terceira parte pode inclinar o equilíbrio 

de poder para o grupo daqueles que favorecem a reforma, fornecendo a esse grupo mais 

recursos, legitimidade ou argumentos retóricos” (HENISZ, ZELNER e GUILLEN, 2005, 

tradução própria, p. 875). Outro exemplo que subsidia esta teoria é o estudo de Gleditsch e 

Ward (2006), sobre a difusão da democracia: são oferecidos recursos que vão desde apoio 

militar à de movimentos sociais que suportam (ou atrapalham) as transições (DOBBIN, 

SIMMONS e GARRETT, 2007).  

Dobbin, Simmons e Garrett (2007) citam, ainda, três formas de coerção, que se focam 

exatamente na influência de agentes externos: condicionalidades, liderança política e ideias 

hegemônicas. As teorias da Condicionalidade e da Liderança Política atrelam o processo de 

difusão a uma mudança nos incentivos, enquanto a teoria das ideias hegemônicas liga este 
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processo à mudança nas ideias. 

Ainda sobre o mecanismo de coerção, é importante destacar o argumento encontrado 

em Gonnet (2016) sobre a conexão entre a coerção e a burocracia estatal. Seu estudo foca nas 

comunidades epistêmicas e seu poder de difundir modelos e políticas públicas. Deste modo, a 

autora irá evidenciar que a força deste tipo de ator será maior “em países de burocracia menor, 

que disponham de menor conhecimento acumulado” (GONNET, 2016, p. 72, tradução própria). 

Neste sentido, abre-se o questionamento sobre o papel da burocracia frente à coerção por parte 

de atores de poder: a burocracia local influencia este mecanismo? De acordo com o argumento 

trazido por Gonnet, sim. Evidencia-se, portanto, que em locais onde ainda não há uma 

consolidação da burocracia, ou que está é capaz de aplicar modelos de políticas, há uma maior 

tendência à adoção de modelos por práticas coercitivas, por meio das formas acima descritas. 

O poder tem grande papel nestes modelos, mas este poder é o poder do mercado, 

analisado aí como força econômica descentralizada ao invés do poder de uma nação 

propriamente dita. Ainda assim, é válido apontar que num mundo em que o poder econômico e 

o poder político andam de mãos dadas, a diferenciação pura e simples deste mecanismo para 

outros pode, também, se tornar difusa 

Após a análise dos mecanismos de difusão é importante evidenciar que “a transferência 

de políticas é tão provável de ser alcançada por mecanismos incorporados em mercados e redes 

como nas hierarquias do estado” (STONE, 2004). Deste modo, antes de compreender a maneira 

como se dá a difusão via estes mecanismos citados, é válido destacar também de que modo 

atuam os agentes que deles se utilizam. Para Stone (2004):  

 

Os principais atores na mecânica da transferência de políticas são 

organizações internacionais e atores não estatais, como grupos de interesse e 

organizações não governamentais (ONGs), think tanks, empresas de 

consultoria, escritórios de advocacia e bancos. Esses atores não estatais 

demonstraram ter uma influência considerável na definição da agenda quando 

funcionam como parte das redes de advocacia transnacionais (STONE, 2004, 

p. 550, tradução própria). 

 

Neste sentido, é importante observar o papel destas instituições enquanto instrumentos 

para a difusão de ideias e modelos, uma vez que as discussões propostas nestes espaços, suas 

cartilhas e ideias, servem como plano de fundo para a tomada de decisão em escala mundial. 

No próximo capítulo, será abordada a ação do Banco Mundial enquanto difusor de 

ideias, modelos e políticas públicas.  
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3. O BANCO MUNDIAL ENQUANTO DIFUSOR DE IDEIAS, MODELOS E 

POLÍTICAS 

 

Conforme destacado na literatura sobre difusão, países de relevância no cenário 

internacional ou grandes instituições tem “poder” de se apresentarem como modelos para outras 

localidades, o que induziria o processo de difusão. De fato, no caso específico aqui estudado, é 

interessante observar a capacidade de uma instituição como o Banco Mundial de difundir 

práticas globalmente. Cabe destacar ainda que se estes atores têm poder de difundir políticas, 

há também uma abertura às suas ideias. 

Conforme apontado anteriormente, o papel do Estado ainda é central nessas discussões, 

mas a participação de outros atores não estatais se torna imperativa para compreender como 

ocorre o processo de adoção de uma ideia.  

Operando desde 1946, o Banco Mundial se tornou uma organização complexa e de 

atuação em larga escala – que contempla o financiamento de projetos e programas, acordos e 

diálogo com governos nacionais e subnacionais, assistência técnica, pesquisa, coordenação de 

iniciativas internacionais, dentre outras (PEREIRA, 2014). 

A ascensão desta organização no que tange sua abrangência global enquanto ator não é 

o foco deste trabalho, e já foi largamente observada pela literatura da área21. No entanto, a 

compreensão de como este organismo surge é um importante ponto inicial para discutir os 

rumos que toma e as estratégias que adota. Para Pereira (2014): 

 

[...] o Banco age, desde as suas origens, ainda que de diferentes formas, como 

um ator político, intelectual e financeiro, e o faz em virtude de sua condição 

singular de emprestador, formulador e articulador de políticas e veiculador de 

ideias – produzidas pelo mainstream anglo-saxônico e disseminadas por ele 

ou produzidas por ele, em sintonia com o mainstream– sobre o que fazer, 

como e para quem em matéria de desenvolvimento capitalista. É precisamente 

por meio dessa combinação singular de papéis e funções que o Banco opera 

(PEREIRA, 2014). 
 

As Organizações Internacionais (OIs) atuam em todas as áreas das relações 

internacionais, não apenas como fóruns de discussão onde são declarados os interesses dos 

Estados, mas também instigando mudanças de diversas áreas como desenvolvimento, meio 

ambiente, igualdade de gênero, pesquisa científica e direitos humanos, ainda que pesquisas 

sugiram que estas organizações nem sempre atuam da forma mais eficiente, mas segundo uma 

                                                 
21 Pereira (2010), Mason e Asher (1973), ... 
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lógica e agenda próprias (PARK, 2005). Neste sentido, observa-se que estas organizações, 

dentre as quais está o Banco Mundial, atuam enquanto propagadores de ideias, estabelecendo 

uma agenda de políticas “melhores”, a serem adotadas (“vendidas”) globalmente. 

“Indiscutivelmente, as OIs espalham normas através de regimes estabelecendo, formando 

agendas internacionais, a construção do discurso, impor regras, e mediando entre os estados” 

(PARK, 2005, p.113, tradução própria). E essa transferência de conhecimento, e também de 

modelos e ideias, resulta em modelos globais de políticas (STONE, 2012). O poder destas 

instituições e o motivo de desempenharem um importante papel na disseminação decorre da 

própria capacidade destes organismos de impulsionar suas ideias, como aponta Gonnet (2016): 

“os organismos internacionais com cobertura global [...] atuam em uma ampla gama de temas. 

Aquelas organizações que compartilhar objetivos e interesses podem convergir defendendo 

certas políticas e programas através de diversos tipos de ação” (p. 75, tradução própria).  

Usualmente, as Organizações Internacionais são vistas enquanto agentes de estados 

poderosos. Ainda que a própria estruturação e funcionalidade dessas organizações reflitam as 

desigualdades de poder entre as nações (Pereira, 2010; Rached, 2008)22, as OIs também operam 

como atores de direito e individuais (PARK, 2005). Segundo Park (2005), o poder dessas OIs 

para difundir suas ideias, práticas e modelo se reflete no fato de que “essas organizações 

‘influenciam significativamente as capacidades, os entendimentos e os interesses dos estados’ 

e ‘promovem certas normas e práticas entre os estados, muitas vezes de maneira imprevista’ 

(Cox e Jacobson 1973: 7, Abbott e Snidal 1998: 13)” (PARK, 2005, p. 112, tradução própria). 

No caso do Banco Mundial, Stone (2004) aponta que: 

 

O Banco apresenta-se como um agente de aprendizagem e um indutor para o 

aprendizado (lesson-drawing): "as nações do mundo podem aprender muito 

da experiência do outro" e "nós continuaremos a facilitar esta aprendizagem" 

(EDI 1998: 2). O Banco não simplesmente difunde conhecimento; também 

ajuda a criar novas organizações - como a GDN23 ou outras parcerias políticas 

- para sintetizar e adaptar esse conhecimento em produtos e "melhores 

práticas" que são comercializados e defendidos (STONE, 2004, p. 555, 

                                                 
22

 No caso do Banco Mundial, por exemplo, o poder de voto em seu conselho é baseado nas subscrições de capital 

dos membros, o que significa que os membros com maiores contribuições financeiras têm maior influência no 

processo de tomada de decisão, acentuando a disparidade entre os participantes da instituição. Evidenciando a 

proeminência de uma nação no Banco, é válido destacar que todos os presidentes do Banco são tradicionalmente 

cidadãos americanos – James Wolfensohn, presidente entre 1995 e 2005, foi naturalizado americano antes de 

assumir a presidência – e a indicação dos EUA para a presidência do Banco Mundial jamais foi debatida ou 

contestada de maneira pública. 
23

 A Global Development Network (Rede de Desenvolvimento Global) é uma “organização internacional pública 

que apóia pesquisas de alta qualidade, políticas e de ciências sociais em países em desenvolvimento e em transição” 

(GDN), que, de acordo com Stone (2004), trata-se de uma organização “spin-off” onde o “Instituto Banco Mundial 

(WBI) promove a partilha e a indução em normas econômicas” (p. 555, tradução própria).  
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tradução própria). 

As atividades do BIRD focam nos países em desenvolvimentos, e seus empréstimos são 

concedidos exclusivamente ao setor público, em áreas como desenvolvimento humano 

(educação e saúde, por exemplo); agricultura e desenvolvimento rural (irrigação, serviços 

rurais, etc.); proteção ambiental (redução da poluição, entre outros); infraestrutura (estradas, 

eletricidade); e governança (combate a corrupção, desenvolvimento de instituições legais e 

afins). Cada país é assistido conforme uma "Estratégia de Assistência ao País" – os CAS, 

Country Assistance Strategy. Estes documentos procuram conhecer melhor a estratégia de 

desenvolvimento do país financiado e tem como pontos basilares a incorporação da realidade 

do país no desenho do projeto, comprovar a existência de competência técnica para o projeto e 

certificar-se de que os benefícios justificam os custos para o país (RACHED, 2008). 

A relação com o Brasil, especificamente, tem início em 1944 na Conferência de Bretton 

Woods, quando o país é representado pelo então Ministro da Fazenda Arthur de Souza Costa. 

Tais relações são ratificadas com a assinatura dos Artigos de Entendimento do Banco Mundial, 

tendo sido o Brasil o 32º país a assiná-los, ingressando no organismo em 14 de janeiro de 

194624. Em 27 de maio o Presidente brasileiro Eurico Gaspar Dutra promulga a Convenção 

sobre o BIRD, oficializando a participação do Brasil no Banco (PEREIRA, 2010). 

O primeiro empréstimo obtido pelo Brasil foi firmado em 1949, totalizando US$ 75 

milhões para a área de energia e telecomunicações. A partir de então, o Banco Mundial 

financiou junto ao governo brasileiro mais de 300 operações de crédito, que até 2008 somavam 

mais de U$ 30 bilhões (MELLO, 2008). De acordo com o site do Banco, até o final de 2017, 

somavam-se 39 projetos em 522 localidades do Brasil, operando 6.58 bilhões de dólares.  

O que se observa é que até a década de 1970 há um período voltado predominantemente 

para o financiamento de projetos de infraestrutura; de 1974 a 1990 há uma expansão para o 

financiamento de outros setores, inclusive os programas de ajuste fiscal e, finalmente, a partir 

da década de 1990 é o período em que os programas de ajustamento, da área social e combate 

à pobreza se tornam predominantes nos financiamentos do BIRD. Percebe-se, aí, uma mudança 

de foco do Banco enfatizando os projetos orientados para as pessoas e a eliminação da pobreza 

(RACHED, 2008). 

Segundo Park (2005), “o Banco Mundial modificou substancialmente suas práticas de 

empréstimos desde meados da década de 1980 até o ponto em que se pode argumentar que 

mudou sua identidade, endogeneizando o desenvolvimento sustentável” (tradução própria, p. 

                                                 
24

 A Convenção de Bretton Woods foi ratificada pelo Brasil mediante o decreto-lei 8.479, em 27 de dezembro de 

1945, e promulgada pelo decreto 21.177, de 27 de maio de 1946. 
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121). 

Os modelos postulados pelo Banco Mundial são amplamente criticados por diversos 

autores. A clara mensagem do início de sua atuação é de uma transformação drástica e 

reconstrução total para as sociedades então denominadas "subdesenvolvidas" como forma de 

avanço – ideia que passou a dominar o ideário dos anos de 1950, traduzida nas políticas que 

foram sendo implementadas por organismos internacionais de controle, como o FMI e o Banco 

Mundial (GÓMEZ, 2005; ESCOBAR, 1998; ESTEVA, 2000). Surge a partir daí o que Rist 

(2002) irá considerar “desenvolvimento como crença” (p. 30-36), e, como tal, com dogmas 

próprios que determinam comportamentos necessários à coesão social, e são, dessa forma, 

difundidos em escala global. 

O resultado deste ideário, ao contrário da abundância e desenvolvimento evidenciados 

nos discursos e práticas de teóricos e políticos, é apontado por Escobar (1998) como sendo 

miséria e subdesenvolvimento maciços, exploração e opressão, a crise da dívida, crescimento 

da pobreza, desnutrição e violência. Para Buarque (1990), “ao importarem a ideia de progresso, 

as populações do Terceiro Mundo descobriram e importaram o conceito de subdesenvolvimento 

e o aplicaram a si mesmas, por comparação com os padrões desenvolvidos” (p.57).  

Sendo assim, percebe-se que apesar dos países de capitalismo avançados terem sido 

eficazes em propagar as ideias de subdesenvolvimento e, especialmente, de instituições como 

o Banco Mundial terem absorvido a missão de alavancar essa ideia, nota-se que há críticas à 

atuação destes atores, especialmente por se tratar de processo que deixa pouca ou nenhuma 

escolha àqueles que a ele se submetem. O Banco Mundial, neste sentido, passou a atuar como 

incentivador de ideias específicas, vendidas a partir da noção de um padrão a ser seguido, ou 

de uma ideia de progresso e desenvolvimento que as nações deveriam alcançar, e, deste modo, 

empreendeu sua ação através do tempo. 

3.1. A ATUAÇÃO DO BANCO E A DISSEMINAÇÃO DE SUAS IDEIAS: UMA BREVE 

ANÁLISE HISTÓRICA 

 

Nas décadas de 1950-1960, ocorre o que Gómez (2005) irá caracterizar como um 

momento de escala de intervenção em nível nacional. Tratava-se de um contexto de confiança 

num Estado forte, a partir do paradigma keynesiano de Estado interventor. Neste sentido, o 

desenvolvimento estava diretamente ligado ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 

sendo implementada, portanto, uma estratégia de escala nacional por meio de planejamento 

estatal e de mecanismos quantitativos (GÓMEZ, 2005).  

Já neste aspecto, há uma difusão do próprio modelo keynesiano para o globo. Earp 
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(2000), fala sobre a difusão do keynesianismo no pensamento econômico, destacando que este 

modelo era necessário ao momento vivenciado. 

A difusão destas ideias no contexto latino-americano passa também pelo 

estabelecimento de: a) o modelo keynesiano como prática a ser seguida no mundo moderno – 

impulsionando a imitação e o aprendizado destas práticas; b) uma necessidade para se adequar 

no contexto competitivo da época, tendo em vista que a adoção deste mesmo modelo por todos 

os países da região implicaria a perda de mercado daqueles retardatários; c) uma imposição de 

instituições e países em posição privilegiada para impulsionar essas ideias por meio de 

incentivos financeiros e ideológicos. 

No Brasil tinha-se como modelo a industrialização por substituição de importações 

(ISI), um padrão de crescimento que visava promover setores produtores de insumos básicos e 

bens de capital, baseando-se nesta tentativa de substituir importados aliada à redução da 

vulnerabilidade externa, com uma grande participação do setor público por meio, também, das 

empresas estatais. 

O Banco Mundial, por sua vez, irá caracterizar esta sua primeira fase de atuação pautada 

no apoio ao crescimento dos países subdesenvolvidos, investindo em capital físico e 

infraestrutura – energia, transportes e comunicação; é o desenvolvimento visto enquanto 

processo de modernização, com foco na criação de uma economia com base industrial 

(MOUNTIAN, 2008). 

Há uma percepção da falência das teoria e modelos anteriores nos anos 1960 e 1970. No 

final da década de 1960, um relatório chamado Partners in Development é publicado, 

investigando a efetividade da assistência desenvolvimentista do Banco Mundial nas duas 

décadas que haviam se passado e fazendo recomendações para futuras operações. O Informe 

Pearson, como ficou conhecido, em alusão ao presidente da comissão que apresentou o 

relatório, chamou a atenção para a ineficiência das ações, tendo em vista que "o 

desenvolvimento baseado no incremento de capital físico produziu distorções no tipo de 

crescimento dos países pobres" (MOUNTIAN, 2008, p. 68). O relatório alertou para o aumento 

das desigualdades sociais e níveis de pobreza, recomendando investimentos nessas áreas. Opta-

se por "uma nova orientação para o 'desenvolvimento', o enfoque das necessidades Humanas 

Básicas, e por uma nova escala, a escala regional” (GÓMEZ, 2005, p. 55). O modelo das 

necessidades básicas irá orientar a atuação do Banco na década de 1970, baseando-se em: a) 

aumento da produtividade, com ênfase nos setores mais pobres e b) prestação de serviços 

sociais a essa população (MOUNTIAN, 2008). 
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Criam-se, no Brasil, os chamados pólos de desenvolvimento25, tentativa de 

descentralizar e equilibrar o desenvolvimento das regiões, a exemplo da criação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1959. A criação desta 

instituição está fortemente ligada a este pensamento da época, pautada nas ideias de 

desenvolvimento da obra de Celso Furtado.  

No início dos anos 1970 há uma redefinição do papel da SUDENE, adequada aos Planos 

de Integração Nacional (PIN), voltados para uma estratégia de desenvolvimento calcada na 

integração inter-regional (VIEIRA, 2008). Para Gómez, este período também foi responsável 

pela criação de “custosos investimentos em regiões periféricas que, ao mesmo tempo em que 

dilapidavam os escassos recursos e/ou ‘engordavam’ a dívida externa” (GÓMEZ, 2005, p. 55) 

– são exemplos de ações públicas desse período a construção de Rodovias (Transamazônica), 

o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agropecuária do Norte-Nordeste 

(Proterra) e Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste (Polonordeste) – 

este último Programa é considerado por Vieira (2008) um “embrião das futuras políticas do 

Banco Mundial” (p. 117): na segunda metade da década de 1970, o BIRD dá início a sua atuação 

financiando projetos de desenvolvimento rural vinculados a este programa26. O Polonordeste 

foi instituído em 1974, tendo como objetivo promover regiões consideradas estratégicas em 

relação à influência de seu desenvolvimento sobre regiões maiores (SORJ, 2008). Este 

programa se aproxima dos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI) promovidos 

pelo Banco Mundial e este já participa no financiamento de alguns de seus projetos, como na 

Paraíba, com 13,4 milhões de dólares, no RN, com 12 milhões de dólares, no Ceará, com 12 

milhões de dólares, e na Bahia, com o maior projeto, com financiamento de 37 milhões de 

dólares advindos do Banco (SORJ, 2008). 

A partir da década de 1980, num contexto de crise da dívida e esgotamento do Estado 

desenvolvimentista brasileiro, é o momento também em que os fluxo de empréstimos entre o 

BIRD e o Nordeste brasileiro passa a ser cada vez maior – Esplar (2004 apud Vieira, 2008) 

mostra que na década de 1970, os empréstimos para o Nordeste não alcançaram os US$ 330 

milhões; na década de 1980 estes valores quadruplicaram – fruto, em específico, de uma 

                                                 
25

 Esta ideia advém dos pólos de crescimento propostos pelo economista francês Fraçois Perroux. Para Perroux, 

um pólo industrial complexo poderia modificar seu meio, até mesmo "a estrutura inteira da economia nacional em 

que estiver situado", dados os efeitos de intensificação econômica surgidos por meio do encadeamento de novas 

necessidades coletivas (PERROUX, 1995, p. 154). 
26

 De acordo com Matos Filho (2010), o PDRI faz parte da primeira geração de projetos financiados pelo Banco 

Mundial nos estados do nordeste brasileiro. A segunda geração é formada pelos chamados Programas de Apoio 

ao Pequeno Produtor Rural (PAPP). A terceira e atual geração é constituída pelos Projetos de Combate à Pobreza 

Rural (PCPR). 
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mudança de paradigma da instituição que passa a colocar o tema do combate à pobreza em 

evidência, enquanto o desenvolvimentismo vai ficando em segundo plano (CHESNAIS, 1996).  

O final do século XX é marcado por grandes crises do sistema capitalista que irão levar 

a mudanças significativas no sistema, refletidas, também, na atuação do BIRD. Para Carneiro 

(2002), a década de 1970 tem como indicadores uma desaceleração do crescimento do produto 

e do comércio mundial, tendo como estopim as crises do Petróleo (1973 e 1979), apontando 

para o esgotamento do ciclo próspero inaugurado a partir do Sistema de Bretton Woods. No 

Brasil, a década de 1980 marca uma mudança significativa no ciclo econômico e no dinamismo 

da industrialização que vinha ocorrendo desde os anos 1930 e, de maneira particular, desde 

anos 1950. Enquanto nos anos de 1970 observou-se um período de intenso crescimento, o 

chamado "Milagre Econômico" (1970-1973), seguido por um período de desaceleração (1974-

1980), marcado ainda por taxas de crescimento elevada, a economia brasileira durante o período 

de 1983 a 1989 esteve marcada pela transferência de recursos reais e financeiros e pelo aumento 

da importância das agências governamentais e dos organismos multilaterais para a obtenção 

dos novos ingressos de capital ao longo do período (CARNEIRO, 2002). 

Após 1979, a nova ordem econômica que substitui o sistema de Bretton Woods é 

marcada pela livre mobilidade de capitais, consequência da desregulamentação proposta pela 

ideologia neoliberal, encabeçada pelos países-chave do sistema internacional: EUA e 

Inglaterra, personificado em seus líderes, respectivamente Ronald Reagan e Margaret Thatcher.  

Nesse contexto, as agências multilaterais foram meios para impulsionar a agenda 

neoliberal nos países latino-americanos (PEREIRA, 2010; GÓMEZ, 2005; VIEIRA, 2008; 

ESCOBAR, 1998).  Base dessa agenda estava em programas de estabilização econômica que 

se caracterizavam pela liberalização dos mercados, privatizações e, especialmente, diminuição 

do papel do Estado na economia, em contraste com o papel intervencionista das décadas 

anteriores. Tal agenda de ajuste estrutural do BIRD foi implementada a partir das 

condicionalidades que esta instituição pôde impor no contexto da Crise da Dívida dos países da 

América Latina, tendo em vista sua condição de fiador de alguns dos países de maior peso nesta 

crise, como Argentina, Brasil e México; desta forma, o Banco Mundial passa a pedir “corajosas 

reformas de ajuste estrutural” em contrapartida à liberação de crédito (BARRETO e LEHER, 

2008). 

A discussão sobre o novo papel do Estado está ligada à difusão do neoliberalismo, 

atrelado à visão de que sua função no desenvolvimento nacional deveria limitar-se ao papel de 

regulador. Deste modo, o Estado passou por uma série de transformações a fim de retomar o 

desenvolvimento, sendo a liberalização do mercado o passo principal para o novo modelo de 
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atuação estatal: o Estado sai da esfera da produção e limita-se a este papel de regular 

(GIAMBIAGI e ALÉM, 2008). 

Neste sentido, Simmons, Dobbin e Garrett (2006) vão apontar para duas ondas em 

profundo movimento no mundo que se referem exatamente às ondas de democratização e 

liberalização. Ao passo em que estavam em curso políticas que visavam essa estabilização 

macroeconômica, a liberalização dos mercados, privatizações e desregulações, também 

florescem as democracias modernas – a América Latina inicia o processo de redemocratização 

a partir dos anos 1970, padrão similar ao do leste asiático; há uma onda de “novas democracias” 

com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética (SIMMONS, DOBBIN e 

GARRETT, 2006), conforme pode ser visualizado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Liberalização econômica e política ao redor do mundo, 1980-2002 

 

Fonte: Simmons, Dobbin e Garrett, 2006. 

 

Alguns fatores explicativos surgem para elucidar então a difusão deste modelo: tendo 

em vista a dependência do Brasil (caso estendido a outros países da América Latina) de agências 

financiadoras internacionais, fica claro que este está submetido à força que estas instituições e 

países passam a exercer. Como apontam, Simmons, Dobbin e Garret (2006), a difusão ocorreria 

através de mecanismos de coerção diretos, caso das sanções por não adoção de políticas 

específicas ou de incentivos monetários para sua adoção, ou suaves, tanto na assinatura de 

acordos internacionais que forçam os países “mais fracos” a se adequarem ou materializados 

em um poder ideológico, seguindo a perspectiva gramsciana, que estes países “de poder” 

passam a exercer: “atores dominantes podem influenciar os outros através de canais ideais sem 
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exercer poder físico ou alterar materialmente os custos ou benefícios” (Simmons, Dobbin e 

Garrett, 2006, tradução própria, p. 791).  

 Neste sentido, a influência do Banco Mundial enquanto ator de poder no contexto das 

reformas neoliberais no final do século XX aparece como um importante fator da adoção deste 

tipo de modelo. Conforme apontado anteriormente, pela possibilidade de influenciar por meio 

de seu papel privilegiado de financiador das nações latino-americanas.  

Outros argumentos se somam a este, como o da competição econômica. Os governos 

adotam as políticas liberais como possibilidade de competir com os demais países, 

especialmente no Cone Sul, tal fator pode ser uma boa explicação para o que impulsionou este 

movimento de abertura das econômicas e difusão do ideário neoliberal na região, uma vez que 

estar fora do padrão neoliberal significava, também, diminuir oportunidades de obtenção de 

investimentos estrangeiros e acordos econômicos internacionais. 

Gómez (20005) irá apontar que surge nos anos 1980 uma visão "pragmática" do 

desenvolvimento, dentro de um contexto dominado pelas ideias neoliberais. A escala de 

intervenção desenvolvimentista passa a assumir um papel local, substituindo a regional, modelo 

que se mantém até os dias de hoje.  

Para Mountian (2008), a terceira estratégia de desenvolvimento do BIRD  estava 

pautada na melhoria da gestão pública – nomeadamente a redução dos gastos públicos e a 

promoção de Reformas Institucionais que melhorassem a eficiência da do Estado – e na 

orientação dessas nações para o mercado – fim do modelo de Substituição de Importados, já 

em esgotamento com o forte aumento da inflação e a deterioração das contas públicas, seguidos 

por desequilíbrios na balança de pagamentos, aceleração da inflação e o desequilíbrio fiscal, e 

estabelecimento de taxas de juros reais e positivas para estimular o mercado (MOUNTIAN, 

2008). 

Como Vieira (2008) afirma: 

 

A participação do Banco Mundial no financiamento de projetos voltados para 

o desenvolvimento rural, no fim da década de 1970 e meados da década de 

1980, foi fundamental para aperfeiçoar os mecanismos de atuação do Banco 

no Brasil. Essa estratégia, centrada no desenvolvimento rural, que 

posteriormente “evoluiu para o combate à pobreza” (Magalhães, 2000), será 

fundamental para consolidar a forma de atuação do BIRD nos anos 1990 

(VIEIRA, 2008, p. 117). 

 

O que nos interessa mais propriamente nesse estudo é exatamente esta época. Isso 

porque é a partir deste período que se inicia com maior força o processo de transações entre o 
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Banco Mundial e o Brasil. Além disso, conforme aponta o “Brasil: Relatório de Avaliação da 

Assistência do Banco Mundial ao País (2004)”: “o programa de assistência do Banco ao Brasil 

só pode ser avaliado a partir do entendimento dos desafios de desenvolvimento enfrentados 

pelo país nos anos 1990” (p. 1). 

A estratégia de desenvolvimento/crescimento brasileira deu lugar ao alívio à pobreza, 

elencado como principal objetivo da assistência do Banco ao Brasil durante os anos 1990 e 

início dos anos 2000 conforme a Estratégia de Assistência ao País de 1993; o crescimento 

tornou-se um objetivo intermediário ou mecanismo para se atingir o objetivo final: alívio à 

pobreza (BANCO MUNDIAL, 2004).  

É interessante perceber que se à época da crise da década de 1980, durante o período de 

ajuste fiscal, os modelos prescritos por esta instituição pareciam ser difundidos por meio da 

coerção, a partir das décadas de 1980 e 1990 e da mudança de paradigma com relação as ações 

de combate à pobreza, a difusão de modelos parece ocorrer de outras maneiras. A mudança nos 

fatores internos no país, materializados na transição entre a ditadura militar para o período 

democrático e a consolidação da Constituição de 1988 enquanto resgate da dívida social 

brasileira, associada à própria mudança nas regras que permitiram aos governos subnacionais a 

contração de empréstimos parece apontar para um novo período: neste tipo de projeto, a coerção 

não parece ser o mecanismo de difusão utilizado para a propagação destes modelos. Neste 

terceiro momento, entram em ação mecanismos como a emulação e o aprendizado. Isso porque, 

apesar de pressões para que estes modelos sejam elencados enquanto “ideais” para o 

desenvolvimento social e econômico especialmente no Terceiro Mundo, agora trata-se de uma 

escolha dos governos, que passam a pleitear esses empréstimos e adotar enquanto verdadeiros 

estas ideias e modelos. 

Ainda assim, é válido destacar que, para as diretrizes do Banco, o combate à pobreza 

não era inconsistente com as políticas restritivas e os ajustes estruturais que apregoava 

(GRIESGRABER & GUNTER, 1996, p. 165 apud RACHED, 2008). A mudança de concepção 

de desenvolvimento que se intensifica nesta década não irá mudar as diretrizes de seus 

empréstimos, a exemplo da prática de condicionalidades (RACHED, 2008). Segundo Vieira 

(2008), o Banco tem se preocupado em preservar a capacidade do país de quitar empréstimos, 

para que possa continuar a recebê-los, incluindo tal "preocupação" entre suas ações de apoio. 

Em seu relatório sobre a parceria Brasil-Banco Mundial, de 2004, o Banco vai afirmar que 

como parte do esforço de redefinir ações prioritárias para apoiar o país, está a análise e 

recomendação sobre o ajuste fiscal "através de reformas estruturais e apoio às autoridades 

federais para garantir que a austeridade fiscal e o desaquecimento econômico não tivessem um 
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impacto desproporcional nas populações mais vulneráveis" (2004). 

Em 1990, o Banco Mundial publica seu Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 

(Banco Mundial, 1990). Este tem a pobreza como tema central, e a partir daí são esboçadas as 

estratégias de combate a esta, como a criação de oportunidades econômicas para gerar renda 

(VIEIRA, 2008).  

 

3.2. A AGENDA DO BANCO MUNDIAL PARA O BRASIL E PARA O NORDESTE 

BRASILEIRO: A ESTRATÉGIA DE ASSISTÊNCIA AO PAÍS 

 

Em todos os estados no Nordeste, o Banco Mundial se fez presente, em especial a partir 

da reformulação da estratégia de desenvolvimento para o Nordeste brasileiro, baseando-se 

largamente nesta estratégia já citada, tendo como duas linhas do BIRD hoje o desenvolvimento 

comunitário e o alívio à pobreza. 

Após uma série de programas desenvolvidos em parceria com o Estado brasileiro com 

o objetivo de combater a pobreza, é na década de 1990 que se dá início uma nova etapa dessa 

relação entre o Banco e os governos estaduais do país. Até 1993, a União era a tomadora 

exclusiva de empréstimos, ao passo que após este ano, ela passa a ser apenas a fiadora destes: 

“As decisões quanto à realização de novos contratos de empréstimos serão tomadas desde então 

pelo BIRD, após solicitação dos governos estaduais e a análise da ‘adequação’ da proposta” 

(VIEIRA, 2008, p. 121). Tratando especificamente do combate à pobreza rural do Nordeste, 

conforme aponta Cartilha do IPEA27 (2007, p. 24): “Adotando-se o nome genérico de Programa 

de Combate à Pobreza Rural (PCPR), nesse novo ciclo os estados passaram a ser os mutuários 

dos contratos, com a União restringindo sua participação ao aval concedido às operações de 

financiamento”. Aí, portanto, percebe-se que mesmo permanecendo a metodologia já 

anteriormente aplicada em seus programas, os estados passaram a ter a possibilidade de 

determinar suas próprias versões do programa, imprimindo-lhe características próprias 

inerentes à regionalidade (IPEA, 2007). 

A possibilidade de, a partir dos anos 1990 cada estado e/ou município individualmente 

pleitear empréstimos desta instituição abre um leque de possibilidades para a análise de como 

se desenvolve a disseminação (difusão) de ideias, modelos e políticas no Brasil. Isso porque, 

através de seus documentos e cartilhas, o Banco apresenta modelos de política bem 

estabelecidos, que podem ser contratados pelos entes subnacionais que desejarem se adequar 

                                                 
27

 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
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às suas expectativas e propostas de desenvolvimento e/ou que são cooptados por esta Rede de 

difusão de ideias. 

Como mencionado anteriormente, as relações do Banco com o Brasil estão explicitadas 

em sua Estratégia de Assistência ao País (CAS, Country Assistance Strategy, em inglês). Esta 

cartilha consiste num diagnóstico dos principais constrangimentos ao desenvolvimento do país 

e as prioridades para atingi-lo, bem como determina as prioridades para o envolvimento do 

Banco Mundial com o país, sendo um representativo das metas que o BIRD elenca para pautar 

os seus financiamentos. Deste modo, evidencia que estas parcerias com o Banco já estão 

condicionadas às suas previamente estabelecidas estratégias regionais. 

A estratégia de Parceria com o País (CPS) 2012-201528, por exemplo, elenca como 

alguns de seus pilares a contribuição dos investimentos para um Brasil Equitativo - o que teria 

como enfoque a inclusão produtiva, a redução da pobreza rural e serviços para o 

desenvolvimento humano – e também para um Brasil Sustentável – o que ocorreria por meio 

da promoção de sistemas de produção sustentáveis (DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO DO 

PROJETO, 2017). O Plano de Ação do Banco Mundial29 inclui ainda “crescimento verde e 

inclusivo, desenvolvimento humano e de gênero, agricultura, nutrição/desenvolvimento rural, 

governança e setor público, transferência de conhecimentos, TIC e transparência” 

(DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO, 2017, p. 4). 

Em um nível global, essa breve caracterização da atuação do Banco e sua relação com 

o país pode nos revelar a estratégia de estabelecimento de uma agenda que é mundial, pautada 

em assuntos como diminuição da pobreza, sustentabilidade e atenção às causas ambientais, etc. 

No caso específico do Rio Grande do Norte, o Banco Mundial está presente desde pelo menos 

a década de 1970 com o Programa de Redução da Pobreza Rural (PCRP). Os investimentos 

continuaram ao longo dos anos tanto na redução da pobreza quanto em projetos de infraestrutura 

e gestão de recursos hídricos (Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável e 

Convivência com o Semiárido Potiguar). De fato, o estado já tem uma tradição relativamente 

estável com essa instituição. 

O PCPR faz parte, como apontando anteriormente, da terceira geração de projetos 

financiados pelo Banco Mundial nos estados do Nordeste brasileiro. Segundo Matos Filho 

(2010), caracteriza-se pela bandeira do combate à pobreza rural, embasado numa execução 

descentralizada e pela participação de organizações da sociedade civil, tendo início no estado 

                                                 
28

 Relatório nº 63731-BR. 
29

 Plano FY13-15. 
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em 1997. A primeira geração destes projetos tem início em 1975 com a assinatura o do primeiro 

Acordo de Empréstimo que estabeleceu os Projetos de Desenvolvimento Rural Integrado 

(PDRI), o RURALNORTE30 (MATOS FILHO, 2010). A segunda geração de projetos iniciou-

se em 1984 e tem duração de 8 anos, sendo composta pelos Programas de Apoio ao Pequeno 

Produtor Rural (PAPP), com o Acordo de Empréstimo nº 2524-BR. A partir daí tem-se início 

uma fase de transição entre 1993 e 1996, com as primeiras experiências que caracterizaram a 

fase seguinte (MATOS FILHO, 2010). Esta etapa de transição é demonstrada pela reformulação 

do Acordo do PAPP, que substitui o desenvolvimento rural integrado pela estratégia de projetos 

com a administração das comunidades – o que ocorre em todos os demais estados do Nordeste. 

Em 1997, sob o Acordo de Empréstimo de nº 4120-BR, inicia-se o primeiro Projeto de 

Combate à Pobreza Rural do Rio Grande do Norte – PCPR I, com financiamento no valor de 

vinte e quatro milhões de dólares. A partir de 2002, dá-se início no RN ao Projeto de Redução 

da Pobreza Rural (PCPR II), que no estado recebe o nome de Programa Desenvolvimento 

Solidário, objeto do Acordo de Empréstimo 4667-BR, firmado entre o Governo do RN e o 

Banco Mundial. 

Finalizado em 2010, há um novo Projeto que segue estes mesmos moldes já 

anteriormente destacados, dessa vez sob a alcunha de RN Sustentável, o Projeto Integrado de 

Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte, objeto de análise deste trabalho que será 

melhor explorado no próximo capítulo. 

 

  

                                                 
30

 O Programa teria custo total, em sua primeira etapa, de 30 milhões de dólares, dos quais 18 milhões viriam do 

Governo Federal, através do Polonorte, e o Banco Mundial financiara a parcela restante — 12 milhões. 
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4. DIFUSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA TEORIA À PRÁTICA: 

ANALISANDO O CASO DO RN SUSTENTÁVEL 

 

Entender o processo de difusão no caso do RN Sustentável passa, em primeiro lugar, 

por uma breve apresentação do próprio projeto. Sua estruturação, objetivos gerais bem como a 

linha do tempo que culminou na sua efetivação serão mecanismos importantes para 

compreender, também, as explicações elencadas neste trabalho enquanto explicativas para os 

ditos mecanismos de difusão do RN Sustentável. 

Atualmente (2017 - 2018) inclusive em paralelo com outros projetos financiados pelo 

Banco Mundial, se desenvolve no estado do Rio Grande do Norte o Projeto Integrado de 

Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte, chamado “RN Sustentável”. Iniciado 

durante o governo Rosalba Ciarlini (2011-2014), foi renomeado na atual gestão (Robinson 

Faria, 2015-2018), sendo atualmente denominado “Governo Cidadão”31. Trata-se de um projeto 

de desenvolvimento estratégico de longo prazo para o estado do Rio Grande do Norte, efetuado 

por meio de contração de empréstimo pelo governo do estado junto ao Banco Mundial. Tem 

como marcos legais a Lei Ordinária Estadual n. º 9.558, de 14 de outubro de 2011 (e a alteração 

introduzida pela Lei nº 9.616, de 29 de 12 de 2012), que autoriza a contração do empréstimo. 

 

4.1. LINHA DO TEMPO DO RN SUSTENTÁVEL 

 

O RN Sustentável passou por diversas etapas a fim de se consolidar enquanto política 

de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, com diversas movimentações e discussões, e as 

principais etapas percorridas para sua viabilização até a efetiva implementação do RN 

Sustentável, conforme pode ser visualizado na figura 4. 

                                                 
31

 O nome oficial do Projeto é Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte, sendo 

seu “título abreviado” ou sigla, de acordo com a Carta Consulta (2011), o nome ‘RN Sustentável’. Tal 

nomenclatura é utilizada até abril de 2017, quando é alterado pela gestão Robinson Faria. A justificativa dada, em 

coletiva de imprensa pelo secretário especial de Gestão do Projeto, Vágner Araújo, é de adequar a nomenclatura 

do mesmo aos seus objetivos, que se seriam maiores que a sustentabilidade, como sugeriria o nome anterior 

(AGORA RN, 2017). Deste modo, a partir de então, o RN Sustentável torna-se Governo Cidadão. Para fins desta 

pesquisa, utilizaremos as nomenclaturas como sinônimos, uma vez que embora os documentos oficiais (Manual 

Operativo) já tenha sido atualizado para contemplar o novo nome, o próprio site oficial, e conforme observado 

pela pesquisa in loco, boa parte dos funcionários ainda se refere às dependências físicas do Projeto (SEGEPRO, 

anexa à SEPLAN) enquanto RN Sustentável, e mesmo estas ostentam o nome antigo do Projeto em suas portas, 

arquivos e outros materiais. 
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Figura 4 – Linha do Tempo RN Sustentável 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em 03 de outubro de 2010, Rosalba Ciarlini (Democratas, 2011-2014) é eleita, no 

primeiro turno, governadora do Rio Grande do Norte com 52,46% dos votos válidos. Tem como 

vice Robinson Faria, do Partido Social Democrático, anteriormente Presidente da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Norte (AL/RN), na coligação “Força da União”, que reuniu PSL, 

PTN, PSC, DEM, PMN e PSDB32. Rosalba é eleita quando da eleição, também, de Dilma 

Rousseff (Partido dos Trabalhadores, 2011-2016) para a presidência do país, colocando a 

governadora em oposição ao Governo Federal (PT). Ainda assim, possuía maioria dos 

senadores da bancada do estado, tendo sua chapa eleitoral eleito dois dos senadores do RN 

(Garibaldi Alves e José Agripino Maia) e 3 dos deputados federais. Internamente, no início de 

seu mandato, a governadora contava com 11 deputados estaduais compondo sua base aliada na 

Assembleia Legislativa. 

Conforme já apontado, o governo Ciarlini já se inicia com o objetivo de aprovar o 

empréstimo com o Banco, sendo que as discussões são iniciadas quando assume seu mandato. 

Em sua gestão, Rosalba foi responsável por “preparar o terreno” (ENTREVISTADO F), 

realizando todos os percursos burocráticos necessários e reunindo a equipe técnica que estaria 

à frente do Projeto. Tratou-se de uma intensa negociação durante o mandato governadora, que 

                                                 
32

 Partido Social Liberal, Partido Trabalhista Nacional (atual "Podemos"), Partido Social Cristão, Democratas, 

Partido da Mobilização Nacional e Partido da Social Democracia Brasileira 
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buscou ao longo de seu pleito aprovar o pedido de empréstimo tanto em nível estadual quanto 

em nível nacional e internacional, e elencou como prioridade a obtenção deste financiamento 

junto ao Banco Mundial. Sobre essas tratativas, o entrevistado F diz que: “A primeira 

articulação digamos foi aqui, quando ela vai já vai para Washington com algumas propostas 

[...] vieram pessoas do banco para cá também, veio inclusive uma senhora chamada Fátima, 

Fátima Amazonas. Ela teve presente aqui desde quando surgiu a vontade de fazer um 

empréstimo. Era uma pessoa para fazer as orientações”, ao que o entrevistado G complementa: 

  

Logo após o Carnaval de 2011 fomos [a Governadora e sua equipe] a Washington 

para [pleitear] o empréstimo [...] a gente queria apresentar o estado, o governo, falar 

do potencial, dos desafios, tudo que já tínhamos planejado. Posteriormente a gente 

também foi pedir a ampliação desses recursos (ENTREVISTADO G).  

 

A utilização de recursos internacionais em busca de financiamento de Projetos de 

desenvolvimento se dá através de exaustivo processo até a assinatura do contrato, tanto do ponto 

de vista institucional quanto do ponto de vista político e técnico. Do ponto de vista econômico, 

o governo trabalhou para promover um ajuste fiscal no estado, que o tornasse apto para a 

contratação do empréstimo – a capacidade de endividamento do estado é essencial para a 

contratação de empréstimos, e a situação financeira é uma exigência do Banco e do próprio 

Governo Federal, que através da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX) avalie a 

capacidade do estado de assumir o empréstimo; do ponto de vista político, além das negociações 

entre o governo do estado e o BIRD, exigiu o apoio na esfera local com a aprovação na 

Assembleia Legislativa do estado, bem como no Senado Federal – uma vez que o Governo 

Federal é o garantidor do empréstimo, é preciso que o Senado aprove esta contratação, e a 

governadora, que havia sido senadora entre 2006 e 2010 participou da sessão que aprovou o 

empréstimo na Casa; do ponto de vista operacional exigiu a formação e preparação de uma 

equipe adequada às práticas e rotinas utilizadas pelo Banco, a fim de cumprir exigências do 

Agente Financiador - conforme aponta a entrevistada H: “Existiu um choque de rotinas entre 

atribuições usuais adotadas pelo Estado versus o nível de exigências das rotinas adotadas pelo 

Banco”.  

Para dar sequência ao processo era preciso que a governadora conseguisse o aval do 

legislativo estadual. Após levar a discussão para votação no plenário, 23 dos 24 deputados 

votaram favoravelmente à aprovação do pleito, sendo uma abstenção33. Concluída a fase de 

                                                 
33

 A oposição encontrada pela governadora dentro da Assembleia do RN recai justamente no fato de que há um 

hiato entre as propostas do RN e o Plano Plurianual para o estado já em proposição. O empréstimo, segundo o 

governo e o Documento de Avaliação do Projeto (2017) daria condições do estado cobrir financeiramente os 



61 

 

aprovação legislativa, o projeto precisaria ser apreciado pela secretaria do Tesouro Nacional 

para, então, ser avaliado pelo Senado Federal. A apreciação pelo Governo Federal visa avaliar 

a capacidade de pagamento e endividamento do estado, uma vez que este tipo de financiamento 

externo requer a garantia da União para estas tomadas de empréstimos. 

No ano de 2011, após política de ajuste empreendida pelo governo Rosalba, conseguiu-

se reduzir a dívida estadual em cerca de 50%, totalizando 500 milhões de reais (Rosalba 

Ciarlini, em entrevista divulgada pela Assecom/RN, 2013). Deste modo, há uma avaliação 

positiva de sua capacidade de endividamento. Conforme aponta o relatório do Tesouro Nacional 

que contém as informações fiscais dos Estados e do Distrito Federal e, mais especificamente, a 

análise das capacidades de pagamento (Capag) dos mesmos, o RN foi avaliado, no ano de 2011, 

com capacidade B, de acordo com Francisco Obery em sabatina à AL/RN, de um ranking que 

vai de “A” a “E”. A Capag é um mecanismo para classificar a situação fiscal desses entes 

federativos por meio da análise de seus indicadores econômicos e financeiros. Neste sentido, 

uma boa situação fiscal é considerada para aqueles entes que obtiveram conceito “A” ou “B", 

estes sinalizam um risco de crédito baixo (A) ou médio (B) (TESOURO NACIONAL, 2016). 

Sendo aprovado pela COFIEX34, iniciou-se a fase de preparação do Projeto, e também 

das missões da equipe de técnicos do Banco ao estado. Essas missões fazem parte de um ciclo 

próprio da elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de projetos por parte do 

BIRD, que envolve, por exemplo, a redação do Project Appraisal Document (PAD), uma 

relação detalha e exaustiva do projeto - onde são identificados as quantidades e montantes de 

bens, serviços e equipamentos que serão necessários à implementação (BANCO MUNDIAL 

BUSSINESS OPORTUNITIES, 2017). A negociação do contrato, por sua vez, envolve o 

acordo entre o Banco e o mutuário sobre as condições do financiamento. Sendo isto 

estabelecido, os demais documentos são submetidos para aprovação da diretoria do Banco. 

Em julho de 2013, após a aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos do 

relatório do senador Jaime Campos (DEM-MT), o senado seguiu a indicação do relator, 

aprovando a contração do empréstimo. Em 4 de outubro de 2013 a governadora Rosalba Ciarlini 

assina o contrato de financiamento do Banco Mundial para o RN, que viabiliza o chamado RN 

Sustentável. Em 02 de dezembro de 2013 tem início a implementação do Projeto.  

                                                 
programas estabelecidos no Plano Plurianual 2012/2015 (PPA). A Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

(CCJ) da AL/RN, entretanto, apontou que 18% dos projetos enquadrados pelo RN Sustentável não estariam 

compatíveis com o PPA. Além de questões relacionadas às especificidades do contrato, foram levantadas outras 

questões dentro das reuniões no Legislativo, sendo interessante destacar os questionamentos dos deputados sobre 

a destinação de recursos para tais fins, e a tentativa de incluir outras questões dentro do escopo de ações planejada. 
34

 O empréstimo proposto para este Projeto foi aprovado pelo Governo Federal via Recomendação da COFIEX nº 

1.306, de 2 de janeiro de 2012. 
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Desde então, uma mudança significativa ocorreu no contexto político do RN: a cisão do 

então vice-governador Robinson Faria da gestão Rosalba, ainda no primeiro ano de governo. 

Robinson, toma a frente enquanto oposição ao governo e nas eleições seguintes, se candidata e 

é eleito governador do estado no segundo turno das eleições, no ano de 2014. 

Após eleito, o novo governador reafirma seu compromisso com o investimento do 

Banco35. Este se tornou o carro chefe de sua gestão nos últimos anos (2016 e 2017), “fonte de 

financiamento de muitas obras e investimentos realizados no Rio Grande do Norte no período 

recente” (ENTREVISTADO A), e é também quando o Projeto passa a ser efetivado de fato. 

Compreender esse projeto passa, também, por compreender os seus formatos 

específicos, isto é, objetivo e a dimensão de sua atuação no que tange territorialidade e aparato 

institucional. 

 

4.2. ENTENDENDO O PROJETO EM SEUS OBJETIVOS E DIMENSÕES 

 

O RN Sustentável pode ser considerado um Projeto Político inovador para o RN, dado 

seu caráter multi-setorial, algo nunca antes efetuado no estado. Além disso, inova na medida 

em que se dedica a uma inovação na própria gestão, impulsionando uma mudança do aparato 

administrativo em prol da gestão por resultados (MANUAL OPERATIVO DO RN 

SUSTENTÁVEL, 2017). Por outro lado, empréstimos com o Banco Mundial não são uma 

novidade para os governos norte-riograndenses36.  

Esta é uma extensa política pública37, tanto do ponto de vista territorial (com 

abrangência nos 10 territórios do estado), quanto gerencial e de pessoal (além da Secretaria de 

Planejamento e Finanças – SEPLAN, coordenadora geral, ficando delegada a coordenação à 

Secretaria Extraordinária de Gestão de Projetos e Metas de Governo - SEGEPRO, também 

atuam como co-executores outras 8 secretarias e 1 departamento: Secretaria de Estado da 

Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE, Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - 

SEEC, Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP, Secretaria de Estado da Administração 

e dos Recursos Humanos - SEARH, Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da 

Assistência Social - SETHAS, Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, Secretaria de Estado 

                                                 
35

 O RN Sustentável é um financiamento que, uma vez firmado, é executado independentemente da gestão em 

curso, dado que são 5 anos para a execução do Projeto a partir da contratação da operação, e 17 anos para o 

pagamento, com uma carência de até 3 anos (MANUAL OPERATIVO DO RN SUSTENTÁVEL, 2017). 
36

 A exemplo do Projeto de Redução da Pobreza Rural (P066170); o Programa Estadual de Desenvolvimento 

Sustentável e Convivência com o Semiárido Potiguar (P089929). 
37

 Conferir anexos C e D para ver o mapa de abrangência do RN Sustentável. 
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da Segurança Pública e da Defesa Social - SESED, Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico - SEDEC e o Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte). 

Conforme aponta um dos entrevistados neste trabalho: “esse projeto tem como objetivo ‘fazer 

o RN acontecer’; é inovador porque se trata de um plano estratégico de desenvolvimento como 

há muito tempo não via no estado” (ENTREVISTADO D). 

O RN Sustentável chega ao estado com a proposta de contemplar, conforme aponta a 

Figura 5, o desenvolvimento regional sustentável – utilizando-se de estratégias para o fomento 

à segurança alimentar, acesso à infraestrutura produtiva e acesso a mercados para a agricultura 

familiar, a melhoria dos serviços públicos – voltados especificamente para a melhoria de acesso 

e qualidade dos serviços de saúde, educação e segurança pública – e a melhoria da gestão do 

setor público – voltado para a abordagem baseada em resultados, através da melhoria dos 

sistemas de controle de despesas públicas, recursos humanos e gestão de ativos físicos 

(MANUAL OPERATIVO DO RN SUSTENTÁVEL, 2017).  

Figura 5 – Estrutura Geral do RN Sustentável 

 

Fonte: Manual Operativo RN Sustentável (Adaptado). 

 

O Plano Plurianual do RN (2012-2015) já refletia o diagnóstico de que os desafios do 

desenvolvimento de estado eram de natureza inter-setorial, deste modo, a abordagem multi-

setorial busca exatamente suprir estes gargalos, apostando em estratégias que unam 

intervenções em setores-chave, entendendo os investimentos de forma conjunta em prol do 
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desenvolvimento.  

A abordagem regional/territorial, por sua vez, busca fazer um paralelo entre o RN 

Sustentável e outros programas já desenvolvidos nas esferas estadual e federal que se 

enquadram na perspectiva dos Territórios da Cidadania38. 

A formulação inclusiva é também um preceito da atuação do Banco desde o Programa 

de Combate à Pobreza Rural no Nordeste, como aponta Vieira (2008) ao falar das estratégias 

do BIRD em relação ao PCPR, que são “delineadas a partir do objetivo de combater a pobreza 

através do estímulo à participação das populações locais na definição dos investimentos do 

Estado” (VIEIRA, 2008). Sobre este aspecto, o entrevistado A apresenta sua visão sobre a 

questão participativa ao longo da trajetória do Projeto, destacando as mudanças que visualizou: 

 

 

Teve discussão, teve consulta sim. Talvez era pra ter tido mais discussão, mas 

teve discussão. E também teve discussão para formulação de alguns editais, 

os primeiros..., mas aí eles viram que não dava pra atender a todas as 

modificações, pedidos, e pararam de consultar. Pra você ter uma ideia, o 

último edital eles divulgaram e depois apresentaram pro Conselho de 

Desenvolvimento Rural, quando deveria ter sido primeiro aprovado pelo 

conselho. Então ele foi mudando com o tempo... (ENTREVISTADO A).  

 

Segundo o entrevistado G, tratou-se de um processo de formulação democrático, 

"amplas discussões com setores da sociedade civil organizada, reuniões locais e setoriais" 

(ENTREVISTADO G). A entrevistada H complementa que "todo processo foi realizado 

ouvindo as partes interessadas, com a realização de diversas reuniões de mobilização e 

sensibilização durante a fase de negociação do empréstimo". 

Dado que se trata de um projeto de grande abrangência, tanto no que diz respeito a seus 

objetivos e metas a serem alcançadas, os próprios atores parecem lançar luz à questões sobre a 

funcionalidade deste modelo de atuação, bem como sua visão enquanto participantes do projeto: 

este modelo realmente funciona para o RN? 

 

4.3. O PROJETO NA VISÃO DOS ATORES: UMA AVALIAÇÃO INCIAL? 

 

Tendo em vista este caráter multissetorial e o escopo de atuação, que abrange diversas 

áreas de desenvolvimento socieconômico, o Projeto foi pensado de modo a integrar diferentes 

níveis do aparato institucional do estado e entidades da sociedade civil, fonte de certa 

                                                 
38

 Cf. nota de rodapé 4. 
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dificuldade por parte daqueles que atuam no projeto.  

Conforme aponta a entrevistada B: 

 

Antes do contrato ser assinado existe toda uma etapa de planejamento e uma 

das recomendações do banco era que, além da estrutura central do projeto que 

é a UGP (Unidade de Gestão do Projeto), teria que ter as Unidades Setoriais. 

E como eles sabem que nos governos existe uma rotatividade, eles solicitarem 

que esses gerentes setoriais, preferencialmente, fossem técnicos efetivos do 

estado para que mudanças do governo poder dar continuidade. [...] Então em 

2012 eu fui inserida na equipe, logo depois foi feito uma portaria pelo, na 

época, secretário de planejamento designando cada técnico responsável pelo 

gerente setorial e criamos uma pequena equipe dentro de cada secretaria 

(ENTREVISTADA B). 

 

Se observa a necessidade de criação de novas formas de trabalho para o aparato 

institucional, uma vez que foram estabelecidas novas rotinas de trabalho e criadas, dentro das 

secretarias, equipes paralelas que respondiam exclusivamente às demandas do Projeto. Como 

“o Banco traça suas próprias normas” (uma relação positiva apontada pela entrevistada C), é 

preciso se adequar a estas, o que por um lado “garante certa inteligibilidade do processo, porque 

a gente sabe o que vai acontecer” (ENTREVISTADA C), caso, por exemplo, da contratação de 

técnicos efetivos que não podem ser dispensados; por outro, demanda um esforço extra da 

equipe de trabalho. 

Para a entrevistada H “há ações inovadoras para o Estado, demandando esforços extras 

da equipe. Os diferentes níveis de capacidade entre as unidades setoriais envolvidas na 

implementação do Projeto, também comprometeu a qualidade e entrega das atividades iniciais” 

(ENTREVISTADA H), e complementa: “não existiam projetos técnicos e de engenharia para 

a maioria dos investimentos propostos pelas unidades setoriais” (ENTREVISTADA H). 

Destaque-se, nesse sentido, a questão da burocracia dos processos. Segundo o 

entrevistado A, “há uma questão da burocratização dos processos que é excessiva e prejudicial” 

(ENTREVISTADO A). Segundo este mesmo entrevistado, há um problema na própria 

concepção do processo 

O problema foi como ele foi concebido, ficou muito inchado, cheio de gente. 

Na última vez eu ouvi um coordenador falando: “[...], sabe porque tá tão 

burocrático? Porque eles contrataram um monte de consultores aqui que ficam 

querendo mostrar serviço, e eles ficam inventando formulários e formulários 

pra gente preencher, diagnósticos e diagnósticos, sistemas e sistemas e a gente 

não consegue sair do lugar” (ENTREVISTADO A).  

 

Para este ator, não existe muita clareza nas regras a serem seguidas, um reflexo do 

próprio acordo de cooperação internacional: “o que vale como regra de como tem de ser 
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executado é esse acordo internacional. Só que esse acordo e as regras mínimas no banco elas 

são num formato [...]eles acabam flexibilizando, tentando melhorar, mas no final das contas 

atrapalha porque não existe a clareza de quais regras devem ser seguidas”, e complementa: 

“Então essa dificuldade com a normativa também é outro problema. Do banco ter uma norma, 

da norma de execução não ser clara. As normas de execução tão mudando o tempo todo em 

função dessa pressão dos atores” (ENTREVISTADO A). 

A entrevistada C complementa que: “essa questão da burocracia gera atrasos. O contato 

com o Banco não é direto, ocorre via UGP. Se os programas não forem executados em tempo 

hábil, são cancelados e os recursos são remanejados (ENTREVISTADA C). 

Para o entrevistado D: “a priori, a gente achou que tinha uma ingerência grande, no 

banco. Ele [o Banco] controla demais. O ritmo é muito burocrático, é muito cheio. É por causa 

dessa segurança jurídica, digamos assim. Para se evitar erros ou inconsistências na elaboração” 

(ENTREVISTADO D). 

Sobre uma avaliação a priori do Projeto, a entrevistada B diz que: 

 

Eu acho positivo [o Projeto]... tivemos alguns, realmente assim, entraves, mas 

não é nem só questão de banco [...]dentro do turismo, hoje a gente percebe 

assim que os investimentos que nós temos feito no setor dos recursos do 

Projeto Governo Cidadão tem proporcionado bons resultados para o turismo 

do estado. Isso é fato comprovado. A gente olha assim, a própria 

EMBRATUR, a polícia federal já divulgou, enquanto dentro dessa crise que 

tá o país, o mundo, o nosso turismo internacional conseguiu crescer. 

 

De fato, para o Turismo, segundo dados do Departamento da Polícia Federal e 

Ministério do Turismo, em relação a 2015, 2016 houve um aumento em 12% do número de 

turistas estrangeiros no RN, contrastando com uma diminuição apresentada por outros destinos 

como Bahia, Pernambuco e Ceará39. 

Ainda em relação a outros impactos observados, construções e pequenos projetos já 

efetuados e completos são diariamente divulgados nas Redes Sociais do Projeto40, bem como 

no site oficial do Governo do RN, sendo a principal fonte de notícias sobre os impactos que já 

podem ser vistos advindos deste financiamento41.  

Segundo o entrevistado A:  

Então o impacto lá na ponta ainda, ele não é concreto. O que você entende por 

                                                 
39

 Dados cedidos pela USG/SETUR. 
40

 Facebook (https://www.facebook.com/governocidadao/) e Twitter (https://twitter.com/Governocidadao). 
41

 Apesar do próprio site do Projeto conter uma aba denominada “Monitoramento”, o que se supõe seja destinada 

ao acompanhamento de licitações, obras e afins, esta não funciona, de modo que o acompanhamento das ações do 

Projeto fica delegado às informações provenientes da ASSECOM, divulgadas no mesmo site. 
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impacto? Eu não sei, pra mim o impacto é quando você tem uma coisa que 

fica muito visível assim: fiz isso aqui e de imediato aconteceu isso aqui e você 

já começa a ver algum resultado. [...] Então o impacto nesse sentido a gente 

não consegue visualizar muito ainda não. Não nesse tópico que eu estou te 

falando, entende? Que é o campo da agricultura familiar, mas eu espero que 

vai ter alguns impactos positivos sim. A gente espera. Mas o impacto é um 

pouco relativo desse tipo de projeto, entende? Então qual o impacto do projeto 

numa unidade que nunca teve água e agora vai ter água? É incalculável. Olha, 

apesar de toda a crítica, né? O impacto lá na comunidade é positivo [...] aí às 

vezes você fica até se questionando “Será que isso vai se sustentar?" 

(ENTREVISTADO A). 

 

Exemplos de obras já efetuadas são: projetos de acesso à água em Messias Targino (30 

famílias), em Santarém (24 famílias) – ambos com o objetivo de beneficiar famílias através da 

construção de poços – segundo o site do Governo Cidadão, somam-se a 158 projetos de acesso 

à água por meio do Governo Cidadão encabeçados pela SETHAS. Início das obras do Hospital 

Regional Monsenhor Antônio Barros (em São José de Mipibu), com previsão de conclusão para 

maio de 2018, início das obras do Hospital da Mulher (Mossoró), com conclusão prevista para 

outubro de 2018. Ainda assim, é impreciso definir números ou mesmo uma interpretação mais 

aprofundada destas obras. 

Na leitura do entrevistado F: “a gente ainda não percebeu o impacto desse dinheiro no 

estado. Não dá ainda para você perceber o impacto desses recursos ou se vai ter, porque também 

começa a ser diluído em vários projetos pequenos que você tem dificuldade de mensurar esses 

resultados” (ENTREVISTADO F). 

A participação do Banco, e a predileção dos governantes do Rio Grande do Norte em 

seguirem as políticas propostas por essa instituição leva a crer que alguns mecanismos de 

difusão podem ser utilizados para compreender este Projeto, sua concepção e a tomada de 

decisão que levou à sua adoção. 

Deste modo, é nesta perspectiva que o próximo tópico busca encara os mecanismos de 

difusão. Conforme já apontado no capítulo 1 deste trabalho, é evidente que embora existam 

mudanças, as características básicas dos modelos e políticas difundidas são visíveis naquelas 

adotadas pelos diferentes governos. Assim, iremos analisar o histórico do RN Sustentável à luz 

dos 4 mecanismos de difusão. 

 

4.4. COERÇÃO, EMULAÇÃO, COMPETIÇÃO OU APRENDIZADO? MECANISMOS DE 

DIFUSÃO E O RN SUSTENTÁVEL 
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O contexto de negociação, aprovação e a forma como o RN Sustentável foi formulado 

podem ser utilizadas para embasar os exemplos de difusão de políticas públicas a partir de seus 

mecanismos. Afinal, o empréstimo do RN Sustentável foi aprendizado, emulação, competição 

ou coerção? 

De fato, as entrevistas coletadas apontam para o que a teoria evidenciava: não é possível 

entender como os policy makers fazem suas decisões analisando única e exclusivamente um (1) 

mecanismo de difusão. Isso porque ainda que um mecanismo se manifeste mais, é interessante 

observar a maneira como os outros mecanismos se expressam o que também pode ser um meio 

interessante de analisar a tomada de decisão e a formulação de políticas. 

Neste sentido, buscaremos ao longo deste tópico entender de que forma se manifestam 

no caso do RN Sustentável os quatro mecanismos já apresentados neste trabalho, e se estes, ou 

quais destes, representam bons argumentos explicativos para a tomada de decisão aqui 

encontrada, tomando como base os relatos dos atores envolvidos neste processo, bem como 

documentos, atas e notícias relacionadas à temática do RN Sustentável, conforme pode ser 

observado na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Citações por categoria analítica42 

CATEGORIA ANALÍTICA NÚMERO DE CITAÇÕES 

Emulação 26 

Coerção 5 

Competição 6 

Aprendizado 32 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.4.1. Coerção 

 

Os argumentos ligados a pressões externas (Weyland, 2005) são pouco ou muito pouco 

aplicáveis ao caso do RN Sustentável. De maneira geral, o que se observa é que este tipo de 

mecanismo se expressa através da pressão e influência de grandes atores (países ou instituições) 

na tomada de decisão dos governos. 

                                                 
42

 Conforme apontado no capítulo metodológico, a elaboração desta tabela seguiu a interpretação das entrevistas 

– e outras fontes de pesquisa como documentos e notícias – para caracterizar as falas (“evidências”) de acordo 

com as categorias analíticas escolhidas. Deste modo, para cada categoria analítica existe uma quantidade de 

citações que, na interpretação deste trabalho correspondem às categorias escolhidas – parte das citações e 

explicações sobre as interpretações podem ser encontradas ao longo desta seção, e a explicação acerca das 

correspondências no capítulo 1. 
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O caso do RN Sustentável tem, em sua concepção, negociação e efetivação um ator de 

inegável peso, cuja dimensão da atuação enquanto agente de difusão já foi melhor discutida no 

capítulo 3 deste trabalho. Ainda assim, o que se observa é que a “coerção” exercida por esse 

ator é pouca ou inexpressiva. As tentativas do próprio Banco em impor seu modelo não se 

expressam aqui porque é a vontade dos governantes de aderir a estas propostas que prevalece 

na tomada de decisão. 

De maneira geral, a forma mais intensa de atuação do Banco no sentido de propagar 

seus modelos, é a sua intensa presença no estado – conforme já apontado, a relação do BIRD 

com o RN não é nova, de modo que há uma relação bem estabelecida entre os governantes 

daqui e esta instituição – e sua atuação poderia se configurar no que já foi abordado 

anteriormente em outras formas de influência que não são necessariamente ligadas à incentivos 

financeiros e sanções, mas à as capacidade de disseminar informações e atuando de maneira 

indireta, isto é, apoiando determinadas políticas que lhes são interessantes ou favoráveis. 

Conforme aponta a entrevistada H:  

O Banco Mundial tem uma parceria de longa data com a Região Nordeste e 

com o Estado do Rio Grande do Norte, com diálogos regulares sobre programa 

de empréstimos de modo geral, estratégias setoriais e operações específicas 

do Estado. Durante todo a negociação da Carta Consulta com o Governo 

Federal e desenho do projeto e do acordo de empréstimo, o Banco Mundial 

participou ativamente do processo, colocando à disposição das equipes do 

Estado a sua expertise (ENTREVISTADA H).  

 

Neste sentido, há indícios de que haviam pessoas do Banco sempre presentes no estado 

para promover este modelo de política. Paulo de Tarso, Chefe do Gabinete Civil da 

Governadoria à época do Governo Rosalba, afirma em Reunião da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação da AL/RN43 que no início da gestão Rosalba, o governo foi procurado pelo 

Banco Mundial com objetivo de propor uma nova linha de crédito dentro das novas diretrizes 

do Banco. Este recurso financiaria cadeias produtivas sustentáveis de atividade rural, 

objetivando o combate à pobreza (linha permanente de atuação do BIRD44).  

Conforme aponta o entrevistado G: “O banco já tinha uma linha de crédito agora 

precisava que os estados que se candidatassem a esse recurso, a esse empréstimo, estivessem 

                                                 
43

 Ata da vigésima reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa 

do estado do Rio Grande do Norte, da 1ª Sessão Legislativa da 60ª Legislatura. 20 de setembro de 2011 às 8h30, 

sessão realizada na sede da AL/RN, com a presença de Paulo de Tarso Fernandes, Chefe da Casa Civil e Francisco 

Obery Rodrigues Junior, Secretário de Planejamento e Finanças, além dos membros das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Fiscalização, e comissão de Educação, Ciência e 

Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Social. 
44

 Conforme aponta o entrevistado F, o Banco Mundial possui linhas de crédito delimitadas para as regiões, de 

modo que as propostas para pleitear empréstimos devem seguir as proposições já estabelecidas. 
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dentro dos padrões, dos critérios que o banco estabelecia”.  

A fala do entrevistado G aponta para alguns fatores interessantes; como apontam 

Dobbin, Simmons e Garrett (2007), “[...] ainda que os Estados Unidos e o Banco Mundial 

possam promover modelos de políticas, seguidores estão geralmente dispostos” (tradução 

própria).  

Apesar das condicionalidades impostas pelo Banco em relação aos empréstimos que 

concede, há uma decisão feita pelos estados que aos empréstimos se candidatam. Percebe-se 

que por parte da iniciativa governamental há um interesse em contratar estes empréstimos que 

passa longe da noção que comumente se assume de que instituições como o Banco Mundial 

tem um papel de coação maior do que os governos têm de decidir sobre suas próprias políticas. 

E esta decisão liga a tomada de decisão da adoção do RN Sustentável a mecanismos como o 

Aprendizado e a Emulação. 

 

4.4.2. Emulação  

 

A emulação ocorre quando há uma intenção de copiar um modelo, sem necessariamente 

ter um profundo conhecimento dessas práticas – o que se torna difícil de mensurar (afinal, 

quando há de fato aprendizado ou não?). De forma geral trata-se, como já foi dito no capítulo 

3, de um processo onde os tomadores de decisões são influenciados por ações globais, 

normalmente exitosas, e buscam, a partir destas, legitimação, importando inovações de práticas, 

modelos e políticas que os adequem a normas internacionais, ou padrões estabelecidos enquanto 

modernos ou de “melhores práticas”. 

Neste sentido, o papel de organizações como o Banco Mundial reside exatamente em 

difundir estes modelos e estabelecer essas melhores práticas que são buscadas pelos governos. 

Os meandros utilizados por esta instituição demonstram sua capacidade em propor ideias que 

se tornam atrativas aos governos e governadores que resultam em Planos de Desenvolvimento, 

políticas, modelos e contratação de empréstimos - atualmente existem 15 projetos ativos com 

governos subnacionais; destes, 8 são empréstimos a governos estaduais45 46, apontando tanto 

para a capacidade desta entidade de desenvolver suas ideias no território nacional como para o 

poder de atração que este tipo de modelo por ela postulado possui entre os governos estaduais, 

                                                 
45

 THE WORLD BANK. “Projects & Operations”. The World Bank. Disponível em: 

<http://projects.worldbank.org/>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
46

 É válido destacar que a literatura da difusão no Brasil já reflete inclusive a questão da influência destas relações 

interestaduais no processo de difusão de políticas públicas, conforme os estudos de Abrucio, Sano e Segatto (2016), 

sobre os Conselhos de Secretários de Estados da Administração (Consad) e de Educação (Consed). 
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o que pode ser visualizado inclusive nas reuniões que ocorrem entre o Banco e governadores 

dos estados do Nordeste. 

Nesta mesma ocasião da Reunião Ordinária na AL já citada neste trabalho, Francisco 

Obery, então secretário de Planejamento e Finanças do governo Rosalba, esclarece que foi o 

Governo quem tomou a iniciativa de buscar o contato com o Banco Mundial, tendo a 

governadora, em conjunto com outros governadores do Nordeste, se reunido com o Presidente 

do Banco. Esta reunião permitiu a ampliação de recursos para os estados da região, e também 

alavancou as tratativas do RN com a instituição. A partir daí, “foi tratada com diversas missões 

técnicas do banco mundial que estiveram aqui no Estado, a formatação de um Projeto que 

atingisse uma lógica de desenvolvimento regional, integrado e sustentável, e que tivesse um 

novo conceito” (ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, 2011). Segundo Paulo de Tarso, com o êxito nas 

tratativas com o Banco, foi possível concluir a minuta de uma carta consulta, dentro dos 

propósitos da linha de crédito.  

No caso do RN Sustentável, existe uma gama de pressupostos que se alinham as 

estratégias do Banco Mundial no formato do Projeto, que segue as estratégias regionais do 

Banco Mundial e da Corporação Financeira Internacional. Isto pode ser visualizado por meio 

da Estratégia de Parceria com o País, a Country Partnership Strategy (CPS) 2012-2015, que 

visa a atuação do BIRD em prol da construção de Brasil Equitativo (focando a inclusão 

produtiva, a redução da pobreza rural e serviços para o desenvolvimento do capital humano) e 

um Brasil Sustentável (através da promoção de sistemas de produção sustentáveis. O Projeto 

corrobora também com o alinhamento do Governo do RN, em suas estratégias de 

desenvolvimento (O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Estado - Plano Plurianual 2012-

2015 e sua Estratégia de Redução da Pobreza - Plano RN Sem Miséria e Programa RN Mais 

Justo 2012-2015), com o objetivo do Governo Federal de erradicar a pobreza extrema 

(Estratégia Nacional de Redução da Pobreza - Brasil Sem Miséria) bem como com o Plano 

Nacional de Desenvolvimento Territorial Sustentável – por meio da promoção de uma maior 

integração regional, inclusão produtiva e acesso a serviços público. 

Para o caso do Rio Grande do Norte, percebe-se em muitas falas dos atores que o Projeto 

não foi necessariamente uma política bem pensada ou estabelecida, sendo, de fato, visto como 

a única solução para o problema de falta de recursos para investimentos no estado. Quando 

perguntada sobre as condições que propiciaram o surgimento do RN Sustentável, a Entrevistada 

H aponta para  
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A Escassez de recursos para investimentos provenientes da Fonte 100 do 

Estado e do Governo Federal. Considerando que as ações propostas são 

extremamente importantes para o desenvolvimento do Estado, tanto na área 

rural e de inclusão produtiva, quanto na melhoria dos serviços públicos e na 

sua gestão e não existem fontes específicas de financiamento para a maioria 

delas (ENTREVISTADA H).  

 

A chamada “Fonte 100” apontada pela entrevistada concentra os recursos que não tem 

vinculação específica, podendo ser empregados pelo Executivo de forma livre47. O que a 

entrevistada aponta, neste sentido, é que o RN Sustentável é um Projeto com destinação 

específica para áreas que dependem de recursos provenientes desta Fonte, tendo em vista que 

não tem fonte de financiamento específicas para tal, conforme aponta os casos da melhoria da 

gestão e dos serviços públicos. 

Apesar de uma situação política relativamente favorável no início do governo, tendo em 

vista o apoio político da governadora no legislativo estadual e federal, conforme apontam as 

entrevistas colhidas por esta pesquisa, seu governo foi caracterizado como um “momento 

turbulento” (ENTREVISTADO G). De acordo com diversos entrevistados nesta pesquisa, o 

RN encontrava-se em difícil situação financeira48 já no início do mandato (2011) e, mais ainda, 

numa situação que impossibilitava investimentos.  

A situação herdada do governo anterior é apontada como um fator relevante para a crise 

econômica do governo iniciante. De acordo com o entrevistado G, a nova gestão encontra o 

estado “sem dinheiro para os investimento, pagando a folha com muito sacrifício”, ao que o 

entrevistado F complementa: “a situação do RN estava extremamente complicada: repasses 

acima da capacidade financeira do governo, greves,..” (ENTREVISTADO G).  

Outro fator, apontado pelo entrevistado F, é levantado acerca das condições que 

cercaram a gestão Ciarlini: a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, no ano de 

2014, da qual Natal seria uma das cidades-sede. Para o entrevistado G, o governo “já nasceu 

com uma guilhotina no pescoço chamada Copa do Mundo”, isto porque o governo já se inicia 

condicionado à realização do evento, embora, segundo este mesmo entrevistado, desde a fase 

de transição entre governos (Iberê - Rosalba) já se houvesse identificado que se tratava de um 

projeto "caro demais para o RN" (ENTREVISTADO G)49. 

                                                 
47

 Dentro do orçamento, a origem dos recursos é denominada "fonte", isto é, a procedência dos valores que podem 

ser gastos com uma determinada finalidade. É necessário, portanto, individualizar esses recursos de modo a provar 

sua aplicação segundo a determinação legal. Esta classificação é feita com um código de três dígitos (Portaria SOF 

no 1, de 19 de fevereiro de 2001). 
48

 Cf. Apêndice B. 
49

 Cf. Apêndice C. 
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A saída para esta situação de comprometimento de recursos viria na forma da obtenção 

de financiamentos que propiciassem o capital necessário para que o governo investisse em áreas 

estratégicas no estado. Deste modo, aponta o entrevistado F: “então o empréstimo do Banco 

Mundial era a alternativa de ter recursos para investimento, já que com a digamos arrecadação 

do Estado isso não era mais possível...aí a concepção é mais ou menos essa, aí teve o dinheiro 

que pudesse fazer os investimentos para o estado”. 

Sendo assim, torna-se fácil perceber a relação entre projetos como o RN Sustentável e 

o mecanismo de emulação. Em primeiro lugar, torna-se claro que, na visão destes entrevistados, 

o dinheiro do Banco representava oportunidades para o governo. Deste modo, é possível 

relacionar esse ideário à ideia de que copiar esse modelo – o de contratação de empréstimos 

com o BIRD – seria um mecanismo eficaz para promover a estabilidade e garantir o 

desenvolvimento estatal. Em entrevista divulgada pelo Portal do Governo do RN, a então 

governadora afirma que:  

 

Outro salto que vamos dar é com o RN Sustentável, lançado em todas as 

regiões do estado [...] conseguimos, depois de arrumar as contas do estado, o 

maior financiamento da história com o Banco Mundial (USD 540 milhões) 

para desenvolver dez cadeias produtivas, e melhorar saúde, segurança e 

educação nos próximos cinco anos (ROSALBA CIARLINI, ASSECOM, 

2014). 

 

O Banco Mundial, como já apontado ao citar o mecanismo de Coerção, possui uma linha 

de crédito pré-estabelecida, esperando que os estados que queiram pleitear esse recurso adiram 

às suas exigências. Neste sentido, a emulação, de maneira literal, seria a cópia da política; no 

RN, entretanto, o que se observa é que existe uma adequação às normas do Banco, 

especialmente no que diz respeito ao ajuste fiscal empreendido pelo governo Rosalba50 (uma 

exigência para a obtenção do empréstimo) e a adequação de processos e da própria equipe para 

o Projeto.  

Apesar disso, também se percebe para o caso do RN Sustentável é que existem 

                                                 
50

 Rosalba elencou como prioridade de seu governo tornar o estado capacitado para a obtenção do empréstimo, 

isto é, dotar o RN de capacidade financeira e de endividamento para tal. Deste modo, o ajuste fiscal empreendido 

pela governadora foi uma escolha política que buscava dar ao estado essas condições (ENTREVISTADO G). 

Tratou-se de um “esforço de contenção de despesas que melhorou alguns indicadores, como a capacidade de 

endividamento do RN” (ENTREVISTADO F). No ano de 2011, quando assume o mandato, foram adotadas uma 

série de medidas de ajuste fiscal, visando este equilíbrio das contas públicas. Entre as medidas empreendidas é 

medidas visando a contenção de despesas tanto nas despesas com pessoal (com a suspensão dos pagamentos de 

Planos e Cargos e tentativa de reduzir os cargos comissionados), nas despesas correntes (economia com gastos 

com combustíveis, por exemplo, e revisão de contratos), e despesas de capital (PROGRAMA DE 

REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011). 
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modificações ao desenho imposto pelo Banco, o que pode ser influência da burocracia estatal 

em ação, a fim de pleitear seus próprios interesses, e ao invés de uma cópia, imitação e emulação 

pode ser chamado de adaptação do modelo original. Ao passo em que não há alteração dos 

pressupostos estabelecidos pelo Banco, no que diz respeito às ideias centrais da política – o 

combate à pobreza por meio do crescimento humano e verde (sustentável) e modernização da 

governança pública, a política não permanece igual, e existe possibilidades de alteração da 

mesma.  

No caso do RN Sustentável, as mudanças no projeto ocorreram inclusive após ser 

iniciada sua execução. Conforme aponta a entrevistada H, há possibilidade de mudanças no 

Projeto, fator utilizado pela gestão atual do governo do estado para adequá-lo às suas 

necessidade e/ou interesses:  

 

[...] por ser um projeto multissetorial de longo prazo, envolvendo diversas 

setores e políticas públicas alinhadas com ações do Governo Estadual e 

Federal, muitas vezes torna-se imprescindível ajustar o Projeto, 

principalmente para atender novas demandas que inicialmente não foram 

pensadas e que estejam alinhadas com os objetivos do empréstimo e também 

para ajustes ao novo plano de governo, principalmente considerando a atual 

conjuntura econômica e social do país (ENTREVISTADA H). 
 

Dentre as mudanças não previstas propostas pela gestão Robinson, além de novas 

demandas propostas pelo governo, dentro as quais na área de segurança pública (aquisição de 

veículos e equipamentos para fortalecimento do Programa Ronda Cidadã, por exemplo), 

melhoria da gestão pública (a exemplo da estruturação de 23 Centrais do Cidadão), 

desenvolvimento regional (implantação de novos trechos de estradas para produção), entre 

outras obras como reformas de Teatros, museus e bibliotecas públicas, houve também uma 

mudança de cunho metodológico e processual acerca do previsto no Manual Operativo do 

Projeto, objetivando agilizar as execuções de empréstimos. 

Além de questões relacionadas às mudanças quando da execução, durante a apreciação 

do Projeto pelo Legislativo, foram levantadas outras questões dentro das reuniões, sendo 

interessante destacar os questionamentos dos deputados sobre a destinação de recursos para tais 

fins, e a tentativa de incluir outras questões dentro do escopo de ações planejada – à época da 

aprovação do Projeto da Casa Legislativa, nos recursos destinados ao turismo, havia a 

destinação para o assoreamento, limpeza e saneamento do rio Maceió (Touros), diante disto, 

um dos deputados em sessão ordinária da CCJ destina sua fala à tentativa de incluir na 

contemplação dos recursos à dragagem do rio de Boa Cica (Punaú) (ATA DA VIGÉSIMA 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, 

2011). 

Deste modo, apesar da presença do Banco enquanto ator de força dentro da definição 

deste Projeto, observa-se a possibilidades de mudança e adaptação das políticas e modelos 

difundidas. Isto demonstra que, ainda que a política seja fruto de uma cópia de um modelo, isso 

não significa que este não sofrerá alterações, de fato, percebe-se que a presença de uma 

burocracia bem consolidada é a chave para as mudanças que ocorrem quando da importação 

desse tipo de modelo – estas instituições locais são as responsáveis por moldar os modelos 

prontos à luz da realidade local e/ou de seus interesses. 

 

4.4.3. Competição 

 

O mecanismo da competição postula que a difusão de práticas ou políticas ocorre porque, 

frente a um ambiente competitivo, os governos tendem a tomar suas decisões levando em 

consideração, em primeiro lugar, as oportunidades econômicas delas derivadas frente aos seus 

concorrentes. Neste sentido, para um estado, isso significa tomar decisões que o tornem capaz 

de competir com os demais por investimentos, por exemplo. 

No caso do RN Sustentável, observou-se que, conforme já apontado anteriormente, o 

empréstimo com o Banco Mundial representava a possibilidade de obtenção de recursos no 

estado que se encontrava em difícil situação financeira. 

Durante sabatina à Assembleia Legislativa do RN, Paulo de Tarso, Chefe do Gabinete Civil 

do governo Rosalba, explicita em sua fala, conforme aponta ata da dita reunião, alguns aspectos 

interessantes sobre a situação do estado frente aos demais estados do Nordeste: 

 

A presidenta da República, em reunião realizada em Sergipe no início do 

primeiro semestre, anunciou que o Governo Federal se propunha a obter 

recursos extras de dois bilhões de dólares para serem rateados com os estados 

nordestinos; o Rio Grande do Norte, tendo consciência da forte concorrência 

que iria travar com os demais estados nordestinos, principalmente com 

aqueles mais fortes economicamente, como Bahia, Pernambuco e Ceará, pelo 

aporte extra de recursos, demonstrou pressa [em aprovar o empréstimo com o 

Banco Mundial] por se tratar de um valor de cento e oitenta milhões de dólares 

(ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011). 
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De tal modo, o que se observa é que existia uma competição por recursos entre os 

próprios estados da região, de modo que este parece ser um fator que impele o governo a buscar 

opções de financiamento, dada sua concorrência de recursos federais51. 

Ainda sobre aspectos competitivos, o próprio Manual Operativo do RN Sustentável 

aponta que “os indicadores econômicos e sociais do Estado do Rio Grande do Norte continuam 

bem abaixo da média nacional” (p. 2). Este diagnóstico das disparidades entre o RN e os demais 

estados da região podem atuar, também, enquanto possíveis explicações para a necessidade de 

dotar o estado de capacidade de competir frente aos outros estados nordestinos. 

Ainda que existam certos aspectos que apontem para fatores de natureza competitiva, 

especialmente porque a entrada de um montante de recursos como este representa 

oportunidades de negócio e de expansão para a indústria e produção do RN, é válido destacar 

que os aspectos competitivos da difusão são levados em consideração quando analisado o curto 

prazo. O RN Sustentável é um projeto de médio e longo prazo, que visa o desenvolvimento do 

estado de maneira sustentável. Deste modo, apesar dessa injeção de recursos certa magnitude, 

estas não seriam extremamente significativas para competir frente a outros recursos ou 

oportunidades econômicas em relação à região. 

 

4.4.4. Aprendizado 

 

Conforme já apontado anteriormente, nas teorias da difusão, o mecanismo de 

aprendizado ocorre quando os governos, ao escolher suas políticas, são atraídos por casos de 

políticas exitosas em outras localidades, o que reduz as incertezas das escolhas. Nesta situação, 

pressupõe-se que há um "sofisticado processamento de experiências estrangeiras para desenhar 

um programa adequado para o ambiente doméstico específico" (OBINGER, SCHMITT e 

STARKE, 2013, p. 114, tradução própria). 

Apesar da dificuldade de contrastá-lo e diferenciá-lo do mecanismo de emulação, 

porque se torna difícil mensurar ou mesmo observar se há, de fato, um policy learning em curso, 

algumas falas de atores e evidências coletadas ao longo da pesquisa permitiram entender o RN 

Sustentável enquanto uma inovação que parte do aprendizado do governo do estado de políticas 

anteriormente empreendidas. 

No caso do Rio Grande do Norte, em entrevista divulgada pelo Portal do Governo do 

Rio Grande do Norte, Deborah Wetzel, presidente do Banco Mundial para o Brasil, afirma que: 

                                                 
51

 Válido reforçar que a então governadora era oposição à Dilma Rousseff, então Presidenta da República. 
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Nossa relação [entre governo do RN e Banco] se fortaleceu e eu estou aqui 

para comemorar todos esses anos de operação aqui no RN. Esse novo projeto 

vai integrar os esforços que o Governo tem feito pelo desenvolvimento e pela 

inclusão, vamos continuar apoiando projetos e promovendo a geração de 

emprego e renda, unindo forças para erradicar a pobreza na zona rural 

(SEDEC/ASSECOM, 2013). 

 

De fato, conforme já apontado anteriormente, a relação do Banco com o estado do Rio 

Grande do Norte vem de longas datas, sendo esse Projeto uma continuação de Projetos 

anteriormente firmados. Como aponta a entrevistada H:  

 

Como o governo anterior havia finalizado um acordo de empréstimo em 

dezembro de 2010 como o Banco Mundial (PCPR), era um processo natural 

negociar um novo empréstimo já nos moldes das novas linhas de 

investimentos oferecidas pelo Banco à época e, preferencialmente, alinhado 

com o Plano Brasil sem Miséria, do Governo Federal, que é o garantidor do 

empréstimo, refletindo metas de combate à pobreza, crescimento equitativo, 

desenvolvimento regional sustentável, além de modernização da gestão 

pública (ENTREVISTADA H). 

  

Deste modo, percebe-se que há de fato um aprendizado em curso em relação a antigas 

práticas dos governos anteriores, caso do citado PCPR (conforme aponta o próprio Manual 

Operativo do RN Sustentável: “Projeto de Redução da Pobreza Rural (PRPR) do Rio Grande 

do Norte - um precursor desse projeto”, p. 94) tratando-se, dessa forma, de um avanço a partir 

da consolidação desta bagagem de acordos com o Banco. A entrevistada B complementa que:  

 

A ideia era exatamente a seguinte: como a gente tá numa situação econômica 

que o nível de pobreza tinha tido uma redução, a proposta é assim: vamos 

fazer alguma outra coisa agora para promover o desenvolvimento regional, 

trabalhando ainda com minorias, com objetivo de melhorar a qualidade de 

vida, mas saindo daquele foco de pobreza extrema para desenvolvimento 

regional. Aí por isso que se pensou nesse projeto integrado 

(ENTREVISTADA B).  

 

Além da questão deste aprendizado de outras experiências do próprio governo do estado, 

observa-se que a própria adequação das equipes do governo passa pela compreensão de que 

havia necessidade de modernização de procedimentos e processos – um dos braços do próprio 

Projeto é a modernização da gestão. Conforme apontado anteriormente, a entrevistada H aponta 

que: “Existiu um choque de rotinas entre atribuições usuais adotadas pelo Estado versus o nível 

de exigências das rotinas adotadas pelo Banco”.  

Esse choque relatado pela entrevistada diz respeito ao próprio desenho do Projeto que 
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por sua natureza multi-setorial e grande volume de pequenos investimentos, exige a preparação 

de uma equipe mais especializada para a execução do RN Sustentável, o que demando um maior 

período inicia para “nivelamento, treinamento das equipes envolvidas nas diversas áreas para 

melhor planejamento das ações propostas/planejadas para atender as exigências do Banco, pois 

não existiam projetos técnicos e de engenharia para a maioria dos investimentos propostos pelas 

unidades setoriais” (ENTREVISTADA H). 

A necessidade de rotinas processuais mais complexas é também necessária devido as 

próprias regras licitatórias do Banco Mundial, às quais estão submetidas as negociações devido 

às cláusulas contratuais do Acordo de Empréstimo. A própria existência de práticas inovadoras 

para o governo do RN, foi um fator que exigiu mais esforços das equipes de trabalho. 

Além destes fatores, observa-se que se trata de um passo além das outras iniciativas do 

Banco no estado, inclusive prática inovadora para o próprio Banco. A entrevistada B diz que: 

  

O banco mundial, se não me falta a memória, é o primeiro projeto que envolve 

tantos órgãos dentro do governo do estado. Geralmente eles tinham já... já tem 

em outros estados exemplos de projetos envolvendo mais de alguns órgãos, 

mas tantos órgãos nessa amplitude o RN foi o primeiro (ENTREVISTADA 

B).  

 

A entrevistada H ratifica que: 

 

é um projeto totalmente inovador, não só por sua multissetorialidade e 

integração de ações, como no seu modelo de gestão baseado em resultados, 

gestão de processos e instrumentos de controle. Existem alguns projetos 

financiados pelo Banco Mundial em estados com desenho multissetorial, 

porém, nenhum na escala e magnitude do Projeto Governo Cidadão. 

Geralmente, esses projetos atuam em setores específicos, como na área 

inclusão produtiva área rural (Pernambuco Rural Sustentável, Bahia 

Produtiva, Projeto São José – CE, Santa Catarina Rural, entre outros 

(ENTREVISTADA H). 

 

Deste modo, estes relatos apontam para que houve sim uma experiência de aprendizado 

do governo do RN ao adotar esta política. Um aprendizado tanto com experiências de outros 

estados, conforme apontado nos relatos acima, como também aprendizado com as próprias 

experiências de governos anteriores. 

Percebe-se, então, que todos os mecanismos podem oferecer boas explicações para o 

processo decisório. No caso específico do RN, entretanto, observa-se pelos relatos coletados ao 

longo desta pesquisa que, apesar da presença do Banco Mundial, enquanto ator que está 

influenciando outros atores e está disseminando seus modelos – o que pode ser encarado como 
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um tipo de coerção indireta, dado que existem evidências da ação propagandista de membros 

dessa instituição no estado, há, em primeiro lugar, um desejo por parte dos governantes de 

utilizar empréstimos com essa instituição enquanto solução para os problemas políticos aqui 

encontrados, o que leva a considerar que os mecanismos mais plausíveis para explicar este caso 

oscilam entre a emulação da política e o aprendizado político.  

A emulação de um modelo de uma instituição reconhecida internacionalmente e 

aprendizado (interativo, ambos lados vão adequando) com efeitos na gestão dos projetos e, 

possivelmente, na própria gestão pública mais geral do Estado (capacidade burocrática). 

Neste sentido, quer seja pela ideia de que se tratava da “única solução”, revelando que 

mais que uma medida pensando, a tomada do empréstimo era uma medida emergencial – senão 

única – observa-se aí com mais evidência a emulação de um modelo já pronto, que se oferece, 

nesse contexto, como uma boa solução para os problemas encontrados pela gestão da então 

governadora.  

De tal modo, surge também a questão de que, como já aludido anteriormente, esta não 

é a primeira tomada de empréstimos do Rio Grande do Norte com o Banco, o que evidencia 

que na realidade, há um aprendizado em curso.  

Com experiência nesse tipo de transação, e evidências de que experiências multisetoriais 

nas tratativas do Banco em outros estados do Nordeste – ainda que não nessa magnitude –, o 

governo do RN tem condições de se apresentar enquanto um estado em processo de aprendizado 

político, uma vez que as discussões em curso para a própria elaboração da política partem do 

pressuposto de avançar nas experiências anteriores. A perspectiva da difusão de política parte 

do postulado de que existem mudanças incrementais na política (STONE, 2004). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos sobre políticas públicas e especificamente sobre as tomadas de decisão 

passam por inúmeras vertentes e teorias. Dentre estas muitas explicações para o comportamento 

dos decisores políticos, estão aquelas que se centram no papel das ideias, conhecidas na 

literatura como análise cognitiva. Este trabalho pretendeu se juntar a estas análises, tendo como 

base a teoria da difusão de políticas públicas, que visa explicar especificamente como uma ideia 

se difunde ou, mais especificamente, como uma política adotada por um governo é 

consistentemente adota por outros. Especialmente neste aspecto, é imprescindível tomar o papel 

das ideias e das redes para compreender a difusão e transferência de políticas e, assim, 

compreender a análise centrada em um aspecto micro, dos atores em ação. 

Na realidade, estas teorias não são novas dentro dos ramos de estudos da tomada de 

decisão, mas não foram totalmente absorvidas pelos teóricos brasileiros. Ainda assim, o que 

torna estas teorias interessantes é que, aliadas à perspectiva de que a produção de políticas se 

afasta da tradicional Arena Política nacional, atingindo uma esfera global, é possível observar 

como as ideia e modelos, que se materializam em política pública, se reproduzem, espalham, e 

difundem também em uma escala global. 

Neste sentido, surgem também atores ligados a este processo de difusão. Além dos 

estados-nação, centrais nesse processo, existem outros atores de relevância que são 

imprescindíveis para “espalhar” essas políticas mundialmente, como as agências estatais, 

organizações internacionais (como a OCDE, ONU, OMC, FMI, BIRD, etc), organizações não-

governamentais, think-tanks, consultores multinacionais, fundações internacionais (STONE, 

2004). O sistema mundial tem claros “líderes”, responsáveis por ditar “regras”, ou modelos a 

serem seguidos, e o processo de difusão também passa por este aspecto: a medida em que estes 

atores, quer sejam países, quer sejam instituições, tem poder – financeiro, ideológico ou bélico 

– para impor ou difundir seus modelos, outros países irão seguir estas regras, quer por 

imposição, por necessidade, por estratégia ou simplesmente por quererem copiar tal modelo. 

Isto acontece porque o processo de difusão pode ocorrer por meio de mecanismos, 

comumente agrupados em quatro grupos: a) coerção; b) imitação ou emulação; c) aprendizado; 

d) competição. Esses mecanismos parecem oferecer um interessante subsídio de análise sobre 

como ocorre a propagação de ideias já mencionada. Tencionando entender essa propagação 

referente a modelos de um ator de difusão de profundo destaque no cenário global, este trabalho 

se debruçou sobre um estudo de caso de uma política específica: o RN Sustentável. 

O RN Sustentável é um projeto de desenvolvimento, fruto de empréstimo do governo 
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do estado do Rio Grande do Norte com o Banco Mundial. O Banco, por sua vez, é um ator de 

peso enquanto difusor de práticas, ideias de modelo. Sua capilaridade, importância e 

abrangência ao redor do mundo, e seu estabelecimento ao longo dos anos enquanto instituição 

possuidora de know-how em diversas áreas, tornaram-na capaz de influenciar governos, 

subgovernos e mesmo outras instituições com os modelos que instituiu como ideais ao longo 

de sua história. Atualmente, o paradigma segundo o qual trabalha é o do desenvolvimento 

sustentável como ponto chave de combate à pobreza, seu principal foco desde a década de 1990. 

Atrelado a este ideário, estão ideias como inclusão produtiva, questões de participação, e 

modernização da governança. 

Deste modo, o RN Sustentável congrega essas ideias, materializando-se num Projeto 

que pretende promover o desenvolvimento sustentável integrado no estado, atacando grandes 

áreas: serviços (saúde, educação e segurança), produção e modernização da gestão.  

Ao passo em que os entrevistados parecem encarar o RN Sustentável como uma política 

importante, positiva e inovadora que tem pode contribuir enormemente para o desenvolvimento 

do território potiguar, há também a ideia de que se trata de uma continuidade de políticas 

anteriores – outros Projetos já desenvolvidos com o próprio Banco – o que pode significar que, 

mais que aprender realmente esta prática política, o governo se acostuma a praticá-la.  

A literatura da difusão ensina que os governos aprendem uns com uns outros, ou tendem a 

copiar políticas uns dos outros. Apontamos aqui para a possibilidade de que este aprendizado 

ou emulação não precisa ser necessariamente de um governo vizinho, mas de um governo 

anterior que estimula os governos subsequentes a adotar as mesmas práticas. No caso do Rio 

Grande do Norte, não somente os governos estaduais parecem ter uma predileção por este tipo 

de acordo com o Banco Mundial, como esta instituição se faz bastante eficaz em disseminar 

suas práticas e modelos para os governantes do estado. 

Neste sentido, a emulação de modelos do Banco Mundial parecem ser uma espécie de 

tradição dos governos do estado RN. Parece haver uma constante renovação de modelos que 

seguem a agenda do Banco Mundial (combate à pobreza, multissetorialidade), que se alinham 

à própria lógica de planejamento do governo do Rio Grande do Norte (tendo em vista que o RN 

Sustentável, por sua vez, tenta se inserir na lógica do Plano Plurianual do estado), e ainda do 

governo federal. Essa renovação não se traduz numa cópia ipsis litteris do modelo, mas sim de 

uma adaptação que ocorre com a inserção de ideias dos governos que optam por aderir às 

práticas do Banco.  

Sendo assim, a existência dessa tradição no estado, aliada à própria tradição de 

contração de empréstimos por outros estados da região e do país, estimulam a adoção dessa 
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prática no contexto local. 

A tentativa neste trabalho foi observar de que modo é possível fazer uma análise destes 

mecanismos de difusão nos processos que levaram à aprovação e implementação do RN 

Sustentável no estado do Rio Grande do Norte, bem como o próprio desenho da política, 

utilizando como metodologia entrevistas e pesquisa documental para tal fim.  

Observou-se, portanto, que muito embora o Banco seja sim um importante ator enquanto 

difusor de modelos e práticas, sua atuação está condicionada à própria vontade do estado, 

requerente do empréstimo. Isso parece ocorrer porque, no caso brasileiro existem instituições 

mais bem consolidadas capazes de, a sua própria maneira, desenvolver políticas e transformar 

as influências externas que recebe. De fatos, as mudanças observadas ao longo do período de 

atuação do Banco no Rio Grande do Norte em relação ao RN Sustentável, revelam exatamente 

que esta instituição, apesar de ser um órgão que se apresenta enquanto constante fiscalizador e 

mesmo tratado pelos atores entrevistados enquanto rígido em suas metodologias e práticas, se 

submeteu às mudanças solicitadas pelos governantes aqui em ação, por vezes motivados por 

interesses pessoais (eleitoreiros) ou às necessidades em constante mudança da realidade local. 

Apesar disto representar o que já foi aludido no início deste trabalho, de que não há uma 

mudança no desenho original do modelo proposto pelo Banco, cabe destacar que há sim uma 

importante presença do estado enquanto demandante dos investimentos propostos. Por outro 

lado, parece provável que em regiões e localidade onde não há uma institucionalidade capaz de 

fazer este tipo de demanda, a imposição de modelos e/ou a cópia e importações dos mesmos da 

maneira como são apresentados. 

Surge, ainda, um questionamento acerca da influência do Governo Federal em relação 

às políticas estaduais. Fica claro em vários pontos dos documentos citados ao longo deste 

trabalho (Manual Operativo do RN Sustentável, Documento de Avaliação do Projeto) e das 

entrevistas coletadas, percebe-se que é sempre citada a adequação do Projeto com os Planos do 

Governo Federal (Brasil Sem Miséria).  Seria essa uma particularidade do caso brasileiro, 

devido ao nosso tipo de federalismo? Esta suposição, aliás, já é objeto de discussão por parte 

de alguns estudiosos das teorias de difusão (cf. FARIA, COELHO e SILVA, 2016) acerca de 

algumas políticas brasileiras, se seria o caso ou não de que estas políticas estão sendo difundidas 

pelo Governo Central. Se trata de uma possível questão de pesquisas posteriores, especialmente 

a partir da constatação de que a justificativa do Projeto parece se apoiar nesta premissa, como 

se a adequação às Políticas do Governo Federal fossem um pré-requisito para o desenho e 

elaboração do mesmo. A adequação entre estas políticas (em nível estadual e federal) pode ser 

explicada, entretanto, simplesmente pela produção de eficiência entre os entes e seus projetos. 



83 

 

Apesar do objetivo inicial deste trabalho não ser fazer avaliações acerca do Projeto, ao 

longo da pesquisa e da coleta de entrevistas, foi possível tirar algumas conclusões sobre a 

política. Em primeiro lugar, todos os atores entrevistados concordam que em ambos os 

governos nos quais existiu o financiamento, era este o dinheiro disponível para investimentos 

no estado. Por essa razão, observa-se que apesar deste montante de recursos elevado, trata-se, 

na leitura deste trabalho, de um ambicioso número de projetos a serem atingidos e, ainda mais, 

da existência interesses políticos para colocar determinados projetos em evidência ou em 

prática. 

Observou-se ao longo desta pesquisa que o desenho do projeto é de difícil execução, 

especialmente por seu caráter multisetorial que exige mais das equipes de trabalho, da 

adequação às normas próprias do Banco (como processos licitatórios) e, especialmente, a 

pulverização dos recursos em pequenos investimentos. 

Em relação ao primeiro ponto, observa-se que a necessidade de adequação das equipes 

à estas exigências processuais, apesar de por um lado positivas no que tange a modernização de 

processos da máquina pública estadual, também significou um grande atraso no início da 

operacionalização dos trabalhos, uma vez que era parte fundamental, e exigência do Agente 

Financiador, para que o Projeto tivesse início. Percebeu-se na pesquisa efetuada, que o formato 

do Projeto em sua multisetorialidade ainda parece confundir os próprios gestores setoriais que 

encaram estes processos como extremamente burocráticos e, de fato, um empecilho para 

dinamização dos trabalhos. 

Neste sentido, a importação do modelo “de fora” – as práticas típicas do Banco parecem 

representar um obstáculo excessivo na visão dos entrevistados. Num estado com tradição em 

negociações com o Banco Mundial, percebe-se que ainda não se deu nenhum tipo de 

modernização em relação aos processos – o que é um dos objetivos do RN Sustentável. Ainda 

que este modelo de ação seja novo e abranja um número ainda maior de atores, beneficiários e 

prestadores de serviços, é interessante observar como algo em teoria comum aos governos 

estaduais é visto com surpresa e pouca prática por instituições e atores que já tem experiência 

em trabalhos com esta instituição. 

A dificuldade relacionada à pulverização os recursos, por sua vez, parece dificultar ainda 

mais as ambições de desenvolvimento do estado nos moldes que propõe o Manual Operativo e 

o Documento de Avaliação do Projeto, que preveem, segundo a Unidade de Gerenciamento do 

Projeto (UGP): 

● Aumentos em 15% da receita real dos beneficiários dos investimentos produtivos; 

● Aumento para 88% da oferta dos serviços de saúde em nível regional relacionadas com 
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as redes de cuidados de saúde prioritárias; 

● Aumento para 3,9% do Índice da Educação Básica do Ensino Secundário (IDEB); 

● Incremento para 65% do percentual da população assistida localmente pelo sistema de 

boletim eletrônico; e 

● Aumento em 30%, até o fim do Projeto, do orçamento dos projetos estratégicos que 

adotam uma abordagem orientada a resultados no seu planejamento e implementação. 

Conforme apontado anteriormente, os impactos ainda são imensuráveis, tanto pelo 

difícil acesso à mecanismos de monitoramento por parte do público em geral, como também 

porque se torna difícil de mensurar de que maneira os pequenos empreendimentos e ações irão 

impactar nas metas traçadas. 

Finalmente, é importante destacar que embora os mecanismos de difusão e essa teoria 

sejam válidos para explicar e entender o comportamento dos tomadores de decisão, existem 

ainda limitações à sua aplicação no contexto deste estudo. Neste sentido, observou-se que a 

fortaleza desta teoria está exatamente em analisar estes espaços de “sombra” que ainda não 

foram profundamente analisados pela academia nacional. Entretanto, cabe destacar que estudos 

posteriores podem se aprofundar em questões metodológicas, a fim de se utilizar de outros 

aportes teóricos para fazer comprovações sobre a existência ou não de padrões de difusão na 

prática. 

Sendo assim, a aplicação de teorias como a da Difusão e a análise de um fenômeno 

como o RN Sustentável, visa contribuir na medida em que oferece novos olhares a fenômenos 

já consolidados (caso dos empréstimos entre o BIRD e os governos brasileiros), que não 

receberam um tratamento analítico desta natureza. 

Deste modo, para o caso do RN Sustentável chegou-se à conclusão, contrastando os 

documentos advindos do próprio Banco e de outras fontes, os relatos coletados e a visão crítica 

deste trabalho, que os mecanismos são sim um importante meio de entender os processos desta 

política, bem como a influência de atores além do governo enquanto produtores da política em 

análise. Neste sentido, é possível aprender por meio da análise de cada mecanismo que a 

existência de pressões externas (coerção), pode ser um fator importante, mas não é o principal 

impulsionador da opção do governo do estado por esse formato de política ou para a adoção do 

empréstimo. De fato, verificou-se que há uma vontade dos governantes na adoção deste tipo de 

modelo, caracterizada ora pela crença de que se tratava da única saída viável aos problemas 

financeiros do estado, ora pela crença de que este era um modelo possível e que impactaria o 

desenvolvimento socioeconômcio do estado.  
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Observa-se, aí, portanto, que ainda observando o mecanismo de emulação, não se tratou 

de uma cópia do modelo “vendido” pelo Banco, mas há um importante componente de 

adaptação das ideias propostas à realidade e interesses do governo estadual e de seus 

governantes. Movidos por interesses próprios ou pelas necessidades cambiantes do estado, 

houve mudanças que alteraram o desenho da política. A este aspecto, cabe demonstrar que pode 

se tratar, também, de uma fortaleza da burocracia aqui encontrada. Isto significa que, ao passo 

em que essa mesma burocracia encontra dificuldades já citadas nos processos exigidos pelo 

Banco, é também ela capacitada para alterar e mudar os objetivos e diretrizes da política. Ou 

seja, o próprio programa encontra-se em um paradoxo de sua atuação: uma burocracia atuante 

e forte, capaz de transformar o projeto político em contraste com sua própria dificuldade em 

aprender e se adequar aos processos do Banco.  

Neste sentido, apesar de ser claro o aprendizado da própria burocracia estatal em relação 

aos processos aprendidos no decorrer da política, uma análise mais aprofundada acerca deste 

aprendizado institucional exigiria uma pesquisa comparada, ao longo do tempo, a fim de 

verificar se há mudanças e quais são elas. Ainda assim, ficou claro para os fins aqui propostos 

que existem diferentes tipos de aprendizado em curso: os agentes estatais aprendem com a 

política desenvolvida, ao passo em que o próprio Agente Financiador (Banco) aprende com as 

rotinas e cultura burocrática do local em que aplica seus modelos. 

Ainda importante destacar é que, embora a presença do Banco seja notável dentro do 

estado – este participa ativamente do monitoramento do RN Sustentável, além de estar inserido 

no contexto estadual em diversas outras frentes –, não ficou claro qual a visão dos atores sobre 

o Banco. Muitas vezes, em seus relatos, estes parecem visualizar esta atuação como exterior, e 

não imbricada na construção de políticas públicas no estado ou difusor de modelos. Deste modo, 

os relatos parecem apontar para a visualização do Banco enquanto um ator de monitoramento 

e avaliação que “organiza” as ações tomadas e poda ações desenfreadas do estado – neste 

sentido, fica claro que estes atores veem a atuação do Banco Mundial enquanto um inibidor de 

corrupção e desvios e incentivador do cumprimento de metas. Observa-se, portanto, que para 

os atores envolvidos, não existe uma percepção de que existem mecanismos em ação em relação 

ao RN Sustentável, ou estes são naturalizados em suas falas de modo que não lhes parece, de 

maneira consciente, se tratar de fenômeno não-habitual ou digno de algum comentário 

específico. 

É interessante ainda pontuar que o olhar dos atores envolvidos aponta para uma 

constatação que se torna cada vez mais turva ao estudar a pesquisa em questão: ainda é 

impossível mensurar efeitos desta política – quiçá, nunca será.  
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Neste sentido, entra em cheque a visão postulada pelo próprio Banco Mundial a partir 

dos anos 2000 em relação a multisetorialidade, quando há uma mudança da perspectiva das 

ações focalizadas, com um novo entendimento de que o desenvolvimento não ocorre somente 

pela via da produção, mas pelo desenvolvimento associado de diferentes setores. A fortaleza 

do Projeto ao focar nesse aspecto parece ser, também, sua maior fraqueza, demonstrado pela 

abrangência dos seus objetivos, quantidade de secretarias e atores envolvidos, o que dificulta 

mesmo para os atores com mais experiência em tratativas e projetos efetuados com o Banco. A 

ausência de outras fontes de investimento, por outro lado, também suga os recursos do RN 

Sustentável em diversas frentes, o que prejudica ainda mais a manutenção dos objetivos 

elencados na concepção inicial do Projeto e postulados nos documentos do mesmo. 

O grande montante de recursos advindos do Banco se insere num contexto de demandas 

ainda maiores, o que compromete seus objetivos gerais. Ao passo que os pequenos projetos – 

mais notáveis como acesso a água – estão ocorrendo, ainda é impossível fazer algum tipo de 

análise acerca dos potenciais multiplicadores destas ações localizadas, o que se soma à 

dificuldade de acesso a informações para o monitoramento destes investimentos por parte do 

grande público, que desconhece ou ignora que há em curso no estado uma política de 

desenvolvimento desse porte. Deste modo, fazer um juízo de valor sobre o quão positivo ou 

negativo é esta opção de política para o RN torna-se tarefa difícil, de modo que, neste momento, 

o que é possível é fazer comparações e projeções entre o que o RN Sustentável se propõe a ser 

e o que de fato é.  

O que é projeto é, é algo com arranjo institucional extremamente complexo, com várias 

etapas até a liberação de recursos, o que cria lentidão nos seus subprojetos, no andamento das 

ações e nos objetivos que procura atingir. O projeto é bastante criticado tanto por aqueles que 

atuam nele através das secretarias como por beneficiários e assistentes técnicos envolvidos nos 

projetos que dele saem, bem como outros atores envolvidos nestes processos, a exemplo das 

empreiteiras. O desconhecimento de procedimentos inerentes ao Banco dificulta as relações 

entre os atores envolvidos pois aí se evidência que há a importação de modelos estrangeiros 

que não são conhecidos pelos atores locais – a exemplo do processo licitatório exigido pelo 

Banco, o que prejudica as relações para a real efetuação dos processos (nas quais, via de regra, 

o Banco em si não está diretamente inserido, como em questões de licitação, entrega de projetos, 

entre outros).  

Em relação aos seus processos e aos termos burocráticos do próprio Banco, dificulta-se, 

em primeiro lugar a concretização destes projetos. Para o lado dos beneficiários, embora se 

venda enquanto Projeto que será executado pelos mesmos, e a própria ideia do Banco denote 
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participação social, percebe-se dificuldades inerentes à estas regras do Agente Financiador, 

como a contrapartida exigida para os financiamentos. Ainda sobre essa lógica participativa, 

observa-se que embora o próprio projeto diz se adequar à lógica territorial – o que, por sua vez, 

envolveria os colegiados territoriais -, ainda prevalece uma lógica municipalista, uma vez que 

os projetos são financiados via conselhos municipais. 

Apesar de que, na leitura deste trabalho, existam ações inovadoras em curso em relação 

aos projetos que estão sendo desenvolvidos, especialmente no que diz respeito à esfera 

produtiva, que se constitui de projetos interessantes que podem vir a impactar de maneira 

positiva a região, ainda se nota que não há uma perspectiva de longo prazo no RN Sustentável 

– o que é evidenciado pela ausência de assistência técnica continuada, por exemplo, tanto em 

nível estadual quanto em nível de RN Sustentável, quanto por ações desligadas de perspectivas 

futuras, como a formação de associações com único intuito de executar os recursos.  

De modo geral, a perspectiva que se tem é de que são projetos que vão repetir o passado, 

sem continuidade e sem impacto real para o desenvolvimento social e econômico – e o RN 

Sustentável como um todo entra nessa perspectiva. E a conta acumulada pelo estado pelo 

investimento parece ser o legado certo desta política - valor extremamente significativo que 

chega aos bilhões de reais, adequando-se às taxas impostas pelo Banco, a ser pago nos próximos 

30 anos.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Arranjo Institucional para Monitoramento e Avaliação do Projeto 

 

Fonte: Manual Operativo (2017). 
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ANEXO B – Composição do Arranjo Institucional do RN Sustentável 

 

Fonte: Manual Operativo (2017). 
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ANEXO C – Mapa das Áreas de Abrangência da Estratégia de Desenvolvimento do 

Estado 

 

Fonte: Manual Operativo do RN Sustentável, 2017 (adaptado) 
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ANEXO D – Mapa de Focalização Territorial do RN Sustentável 

 

Fonte: Manual Operativo do RN Sustentável, 2017 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Os Caminhos para a aprovação de um financiamento internacional 

com o Banco Mundial 

 

De maneira geral, as tramitações de um financiamento externo ao setor público têm 

fases que vão desde a apresentação do documento que dá início a este processo com o pedido 

de crédito até o encerramento da operação propriamente dita (MINISTÉRIO DO 

PLANJEAMENTO, 2015). 

Além do envolvimento do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão por 

meio da Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN), estas tramitações ainda contam com, 

a depender do âmbito federativo em que são acordadas, pelo menos duas aprovações legislativas 

(no caso do RN Sustentável, pela Assembleia Legislativa do RN e pelo Senado Federal – que 

aprovam a contratação do empréstimo, que é assegurado pelo Governo Federal), além das 

negociações próprias do empréstimo, entre o contratante e o contratado (no caso em questão, 

entre o governo do estado do Rio Grande do Norte e o Banco Mundial) - antes de apresentar 

sua solicitação à SEAIN/COFIEX, o proponente mutuário deve procurar o agente financeiro 

afim de ratificar o interesse de financiar o projeto, sendo necessário, ainda, verificar as 

condições financeiras da operação de crédito (SEAIN, 2015). 

As fases do processo são descritas pelo Ministério do Planejamento (2015) e pelo 

Manual de Financiamento Externo (2013) da seguinte Forma: 

1. Análise: esta fase tem início com a apresentação de um documento denominado 

Carta-Consulta, a ser apresentada à SEAIN. Só então é apresentado ao grupo técnico 

da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), onde a proposta de 

financiamento é avaliada. A Carta-Consulta é, portanto, um pedido financeiro, onde 

são apresentadas informações financeiras, estatísticas, técnicas e todo o escopo do 

projeto que se pretende executar com recursos internacionais. 

2. Preparação: esta etapa do processo tem início com a publicação da recomendação 

da COFIEX no Diário Oficial da União. A partir daí o agente financiador poderá dar 

início ao processo de preparação do projeto obedecendo seu ciclo de projetos 

específicos. Esta etapa tem fim quando do recebimento, pelo governo brasileiro, das 

Minutas dos Contratos de Empréstimo e de Garantia encaminhados pelo Organismo 

Financiador. 

3. Negociação: com o recebimento pelo governo brasileiro das minutas contratuais, 

tem início a etapa da negociação, que termina com o fim das negociações entre o 
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governo brasileiro e o organismo financiador. Esta etapa ocorre com reuniões 

promovidas pela SEAIN com o agente financiador e demais entes participantes. 

Com a conclusão destes trabalhos, o agente proponente mutuário ainda precisa 

atender a requerimentos exigidos pelo Ministério da Fazenda para então encaminhar 

o processo ao Senado Federal. Nesta etapa ainda ocorre a aprovação pela diretoria 

do agente financiador das minutas contratuais negociadas.  

4. Assinatura pelas partes: esta etapa se inicia quando se encerram as 

negociações das minutas contratuais, encerrando-se com a formalização da 

contratação, ou seja, a assinatura do contrato entre o órgão tomador do empréstimo 

e o organismo financiador. Esta formalização, entretanto, está sujeita à aprovação 

da operação de crédito externo pelo Senado Federal. 

5. Efetividade:  tem início com a assinatura do contrato de empréstimo e 

tem seu fim com a data realização do primeiro desembolso do financiamento. 

6. Execução: tem início com o primeiro recebimento de recursos, e tem 

finalização na data prevista para o último desembolso, conforme apontando no 

contrato de empréstimo estabelecido para a operação.  

O Banco, por sua vez, também tem suas próprias particularidades relacionadas à forma 

como negocia seus financiamentos, em relação as exigências que faz de seus mutuários.  

Em primeiro lugar, existem dois tipos de crédito dos quais disponibiliza: para 

financiamento e para ajuste. E, dentro destas categorias, existem outras várias modalidades de 

empréstimos que podem ser contratados. O RN Sustentável, por exemplo, é um Empréstimos 

para investimentos específicos (EIE), uma modalidade de investimento flexível, condizente 

com uma gama de projetos – este investimento tem como objetivo principal apoiar a criação, 

recuperação e conservação da infraestrutura econômica, social e institucional, podendo 

financiar serviços de consultoria e programas de gerenciamento e treinamento 

(INSTRUMENTOS DE EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL, 2011). 

De acordo com o Bussiness Oppurtunities (2008) Ciclo do Projeto do Banco pode ser 

descrito conforme aponta a Figura 6. 
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Figura 6 – O Ciclo do Projeto no Banco Mundial 

 

Fonte: Banco Mundial (Bussiness Opportunities, 2008, adaptado). 

 

A Fase Conceitual é uma é uma etapa que se refere a estudos específicos que irão 

auxiliar o Banco a estabelecer a agende de desenvolvimento de um determinado país. No caso 

brasileiro, a Estratégia de Parceria do Banco Mundial para o Brasil a parceria do Grupo Banco 

Mundial para o Brasil CPS-2015 ano 2012 (Relatório nº 63731-BR). 

A seguir, tem-se a fase de identificação, onde são analisadas as estratégias de 

desenvolvimento e são identificados os projetos que terão impacto positivos no campo 

financeiro, econômico, social e ambiental, e que se adequam as propostas do Banco. Uma vez 

identificada a entidade executora e definidos os responsáveis pela gestão do projeto, é 

conduzido um estudo de aplicabilidade, do qual o Banco oferece assistência técnica e 

monitoramento. 

Na etapa de Preparação o Banco assiste o ator proponente a conduzir os estudos 

necessários para o projeto e a preparar sua documentação final. A fase de Preparação é de 

responsabilidade do mutuário (cliente), na qual o BM presta assistência técnica e financeira - 

no caso do RN Sustentável, como aponta a entrevistada H: "o Banco Mundial não é somente 

um Agente Financiador, porém, atua fortemente na assistência técnica aos mutuários, desde a 

preparação e formulação dos projetos e durante toda a sua execução". É nesta fase que são 

definidos os aspectos institucionais, técnicos, ambientais, econômicos e financeiros 

relacionados ao projeto, estudos que auxiliam a definir com maior profundidade os objetivos e 

o plano de atuação do mesmo. 

Conceptualização

Identificação

Preparação

AvaliaçãoNegociação

Implementação

Relatório de 
Conclusão e 
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Na etapa de Avaliação, o BM irá avaliar os aspectos econômicos, técnicos, 

institucionais, financeiros, ambientais e sociais do projeto, e é nessa etapa que serão preparados 

os documentos de avaliação do projeto (PAD) – uma relação detalhada e exaustiva do projeto 

- e se desenvolverá o quadro legal para o acordo de financiamento. A fase de avaliação dura de 

3 a 6 meses. 

Na etapa de negociação, o Banco e o mutuário irão acordar entre si as questões sobre o 

financiamento. Concluídas as negociações, o Projeto é apresentado ao Conselho de Diretores 

para aprovação final. 

A fase da Implementação é de total responsabilidade do agente contratante, enquanto o 

Banco tem o papel de supervisão. A agência executora implementa o projeto, o Banco irá se 

assegurar de que o financiamento será utilizado para os fins acordados, e que a implementação 

ocorra de forma eficiente, econômica e efetiva. 

Com a conclusão do desembolso do empréstimo, o Banco inicia um processo de 

avaliação sobre a evolução do projeto, onde é redigido um relatório de avaliação. O Relatório 

de Conclusão é uma etapa na qual é redigido um documento de prestação de contas do Banco 

e do mutuário. A avaliação ex-post ocorre quando um departamento independente do Banco 

específico para avaliação irá redigir um relatório avaliando o Projeto a fim de ser utilizado para 

projetos futuros. 
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APÊNDICE B – Breves apontamentos sobre a situação financeira do RN 

 

A situação fiscal do RN pode ser observada através de dados constantes no Programa 

de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Rio Grande do Norte, disponível no site do Tesouro 

Nacional. Este programa é parte integrante do Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, 

Consolidação e Refinanciamento de Dívida nº 0004/97, tratando-se do contrato de renegociação 

da dívida do Estado com a União e tendo por objetivo viabilizar a sustentação fiscal e financeira 

do Estado permanentemente. Contempla metas, compromissos e ações referentes ao período de 

2011 a 2013. A avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional aponta para algumas questões 

sobre a situação financeira do RN: 

● Em 2010 registrou-se déficit primário de R$ 466 milhões e deficiência 

orçamentária de R$ 435 milhões. 

● A relação despesas com pessoal/despesa corrente líquida subiu de 58,91% em 

2009 para 59,29% em 2010, atingindo um gasto de R$ 3,420 milhões, e 

representando mais de 55% do total das despesas não-financeiras do estado 

● De acordo com o site do Tesouro Nacional, o estado quitou a dívida refinanciada 

pela Lei 9.496/97 e não precisou firmar novos Programas de Reestruturação e 

Ajuste Fiscal em 2012. 
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APÊNDICE C – Breves apontamentos sobre a seleção de Natal como cidade-sede da 

Copa do Mundo 

 

A seleção como cidade-sede ocorre em meados de 2009, onde Natal, juntamente com 

outras 11 cidades, é escolhida para sediar o megaevento. Segundo Domingues, Batarelli Junior 

e Magalhães (2011), “os organizadores geralmente alegam que eventos como a Copa do Mundo 

geram estímulos para os negócios domésticos (e.g. restaurantes, hotéis e outros negócios) e, 

portanto, benefícios econômicos maiores que os custos” (p. 411). Entre 2010 e 2014 uma série 

de intervenções é realizada na cidade, como o novo estádio, o novo aeroporto, entre outras 

reestruturações que tinham por objetivo melhorar a infraestrutura de Natal para sediar quatro 

jogos do mundial de futebol em junho de 2014 (SILVA, 2015). 

Os gastos do setor público passaram a ser justificados pela possibilidade de criação de 

empregos e pelos novos investimentos possibilitados pela realização do evento e por seus 

desdobramentos (ARAÚJO e CÂMARA, 2015). As avaliações para Natal se mostravam 

otimistas; em relação ao ganho do PIB, 7,1% (FGV, 2010, p. 16 apud ARAÚJO e CÂMARA), 

já a consultoria Value Partners Brasil projetou um incremento no PIB entre 2010-2014, em 

média, de 4% para a cidade (Ministério do Esporte 2010, p. 29, apud Araújo e Câmara, 2015). 

Conforme apontam Araújo e Câmara (2015), no caso de Natal enquanto cidade-sede, os 

investimentos previstos pela Matriz de Responsabilidades (2014) chegaram a R$ 1,54 bilhão, 

sendo que desses, R$ 400 milhões foram destinados à construção do estádio (Arena das Dunas). 

Estes, entrento, não são os únicos investimentos. Segundo estes mesmos autores, no caso de 

Natal, além do previsto na Matriz em obras, há “mais R$ 348 milhões advindos de projetos 

inseridos no PAC ou recursos próprios do governo do RN e da Prefeitura do Natal-perfazendo 

R$ 1,88 bilhão em investimentos previstos entre 2009 e 2014”, além disso, estes mesmos 

autores inferem que “o estado do RN foi o principal responsável pelos investimentos iniciais 

nos anos de preparação para a Copa do Mundo e que não houve a sustentabilidade desejada 

desses investimentos” (ARAÚJO e CÂMARA, 2015).  

Com relação à construção do estádio Arena das Dunas, ainda é válido ressaltar que as 

obrigações financeiras do contrato de concessão implicam um comprometimento da receita 

estadual em 3% pelo prazo de 15 anos (ARAÚJO E CÂMARA, 2015). Aliadas às outras 

questões apontadas em relação aos investimentos para a Copa, Araújo e Câmara (2015) irão 

apontar para o aumento do endividamento da gestão estadual nos anos que seguem o evento: 

"manter o equilíbrio fiscal será uma real dificuldade para garantir o pagamento das prestações 
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mensais – em especial referentes à construção da Arena das Dunas – e evitar o impacto gradual 

no endividamento do estado nos próximos anos" (ARAÚJO e CÂMARA, 2015). 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA52 

A) TÉCNICOS/DEMAIS ATORES 

 

1. O(A) Sr.(a) desde que etapa da construção do RN SUSTENTÁVEL? 

2. Em sua visão, quem foram os principais interlocutores (atores) envolvidos na 

formulação/construção do RN Sustentável? 

3. Quais funções desempenhou/desempenha? 

4. Quem são as principais pessoas, atores, grupos, partidos, movimentos, envolvidos 

neste programa? Relate a história do Projeto 

5. Qual o principal objetivo do programa?  

6. Em sua opinião, que condições propiciaram a emergência do RN SUSTENTÁVEL? 

7. Houve alterações no programa durante sua existência? Quais foram as principais? 

8. Qual sua avaliação do período de atuação do RN SUSTENTÁVEL? 

9. Podes indicar outras pessoas que podem colaborar na pesquisa, tendo participado do 

RN SUSTENTÁVEL? 

 

B) ATORES ENVOLVIDOS NA FORMULAÇÃO/POLÍTICOS 

 

1. O(A) Sr.(a) desde que etapa da construção do RN SUSTENTÁVEL? 

2. De onde partiu a discussão sobre um programa nos moldes do RN SUSTENTÁVEL?  

3. Em sua visão, quem foram os principais interlocutores (atores) envolvidos na 

formulação/construção do RN Sustentável? 

4. Quais funções desempenhou/desempenha? 

5. Quem são as principais pessoas, atores, grupos, partidos, movimentos, envolvidos 

neste programa? Relate a história do Projeto 

6. Qual o principal objetivo do programa?  

7. Na sua avaliação, que condições propiciaram a emergência do RN SUSTENTÁVEL? 

8. Houve alterações no programa durante sua existência? Quais foram as principais? 

9. Para você, a existência de atores supranacionais (representantes do Banco Mundial) 

teve algum peso na formulação do Projeto? E os atores nacionais? E os estaduais e 

municipais? 

10. Qual sua avaliação do período de atuação do RN SUSTENTÁVEL? 

11. Pode indicar outras pessoas que podem colaborar na pesquisa, tendo participado do 

RN SUSTENTÁVEL? 

                                                 
52 A partir da resposta da pergunta 1 (O(A) Sr.(a) desde que etapa da construção do RN SUSTENTÁVEL?) 
determinar qual questionário aplicar – se esteve presente desde a formulação: aplicar questionário B; se esteve 

presente com o início da implementação: aplicar questionário A. 


