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ApresentAção1

Elaine Cristina Licio2

André Luis Nogueira da Silva3

Catarina Ianni Segatto4

Sandra Gomes5

Pedro Palotti6

É com satisfação que apresentamos a edição especial do Boletim de Análise Político-Institucional, 
intitulada Uma agenda em (re)construção: os estados no federalismo brasileiro. Esta edição especial é um 
dos produtos que compõem o projeto coordenado pela Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, 
das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea, cujo intuito é congregar análises sobre o papel dos 
governos estaduais no Brasil a partir de perspectivas analíticas e teóricas distintas.

Tendo em vista a pequena produção acadêmica acerca da atuação dos governos estaduais na 
atualidade, esta edição busca avançar no debate a partir da apresentação de um conjunto de análises 
que refletem sobre esse nível de governo. Pretende-se, assim, retomar uma agenda de pesquisa que já 
foi, na historiografia brasileira, objeto de grandes debates sobre as relações de poder entre o governo 
federal e os governos estaduais e municipais desde a instituição do federalismo na Primeira República, 
perpassando todo o século XX (Abrucio, 1998; Leal, 1975).

Os estudos sobre federalismo e políticas públicas no Brasil pós-1988 têm sido pródigos em 
demonstrar a importância do papel da União como indutora de políticas nacionais, especialmente 
nos municípios, que são entendidos, de um lado, como produtores de inovações, e, de outro, 
implementadores de políticas nacionalmente definidas. O aprofundamento dessa relação direta 
entre governo federal e municípios foi considerado um dos principais responsáveis pela expansão 
da cobertura e do acesso das políticas sociais nos últimos trinta anos.

Uma das consequências dessa agenda de pesquisa – que parece se confundir com a agenda do 
governo federal – é a pequena produção de estudos acerca dos governos estaduais, especialmente 
os mais sistemáticos, abrangentes e comparativos. É verdade que a Constituição de 1988 colocou 
o governo federal como principal decisor na maioria das políticas (Arretche, 2004; 2009; 2013) e 
que os processos de descentralização, na década de 1990, deram centralidade aos municípios em 
algumas delas (Bichir, Simoni Junior e Pereira, 2020). Isso levou a um menor protagonismo dos 
estados, o que foi reforçado pelas restrições fiscais que lhes foram impostas.

1. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/bapi30apresenta
2. Especialista em políticas públicas e gestão governamental na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea. E-mail: <elaine.licio@ipea.gov.br>.
3. Analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E-mail: <andre_lns@hotmail.com>.
4. Pós-doutoranda do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo (USP); pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole 
(CEM) e do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic); e professora do Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC (UFABC). E-mail: <catarina.segatto@gmail.com>.
5. Professora do Departamento de Políticas Públicas e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail: <sgomes.vaughan@gmail.com>.
6. Especialista em políticas públicas e gestão governamental na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia 
(Diest) do Ipea. E-mail: <pedro.palotti@ipea.gov.br>.
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Mais tarde, nos anos 2000, mudanças nacionais colocaram os estados como coordenadores 
regionais. Exemplo disso é o processo de regionalização da política de saúde. Ainda que os estados 
tenham acumulado funções (ou expectativas) de coordenação e haja análises que evidenciam boas 
práticas, os estudos sinalizam dificuldades para que os entes estaduais assumam as responsabilidades 
que lhes foram atribuídas constitucionalmente e por outros normativos nacionais, resultando 
em uma grande heterogeneidade em sua atuação (Viana e Iozzi, 2019; Menicucci e Marques, 
2016). Ainda não raro, os governos estaduais são apontados como responsáveis pelos gargalos na 
dinâmica de regionalização de políticas nacionais, impondo obstáculos à redução das desigualdades 
em seus territórios.

Entendemos ser fundamental a reconstrução de uma agenda de pesquisa sobre a atuação dos 
estados em função de seu papel de formulador e implementador de políticas sob sua responsabilidade, 
bem como de coordenador de políticas públicas em seus municípios e em territórios contíguos a 
outros estados. Em algumas políticas, como segurança pública, eles têm competências exclusivas. 
Em outras, como as políticas sociais, as competências são compartilhadas, o que produz outros 
tipos de desafios para a provisão de serviços, como a necessidade de coordenação ou mesmo de 
pactuação de ações. Há enormes desafios relacionados, de um lado, à qualidade das políticas e ao 
desenvolvimento de serviços de maior complexidade que demandam maior capacidade estatal e 
tenham abrangência regionalizada, como nos casos do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas), e, de outro, à coordenação de políticas estaduais e municipais, 
como ocorre na área de educação. Essa discussão parece justificar a necessidade de trazer os estados 
de volta para o centro da agenda pública e acadêmica.

Os dez artigos reunidos nesta publicação trazem pesquisas que abordam a atuação dos governos 
estaduais na Federação brasileira. As análises encontram-se em diferentes fases de amadurecimento, 
compreendendo desde pesquisas iniciais a agendas que, apesar de consolidadas, puderam ser mais bem 
exploradas sob a ótica dos governos estaduais na produção e gestão das políticas públicas. Para tanto, 
os textos selecionados mobilizam uma diversidade de abordagens analíticas e metodológicas, tais 
como análises teórico-conceituais, surveys, estudos de caso, além de análises comparadas nacionais 
e internacionais.

Parte dos artigos se dedicou a sistematizar diferentes abordagens analíticas e metodológicas da 
atuação dos estados em nossa Federação. As temáticas contempladas cobrem não apenas uma ampla 
área de atuação dos estados – em especial no campo das políticas sociais, das finanças públicas e 
das capacidades institucionais –, mas também a visão dos cidadãos brasileiros sobre sua relevância 
como um dos três níveis de governo responsáveis pela provisão de políticas e serviços públicos em 
nossa Federação. A organização dos textos reflete algumas das principais dimensões que informam a 
agenda de pesquisa sobre os governos estaduais, a saber: desigualdades e federalismo fiscal; burocracia 
e capacidades estatais; estados como implementadores de políticas públicas; e agendas de pesquisa 
no federalismo.

O primeiro artigo, Qual a importância dos estados na percepção dos brasileiros, traz um debate 
original sobre as atitudes dos brasileiros acerca de aspectos relativos à distribuição vertical de poder 
e responsabilidades dos três níveis de governo em nossa Federação. Para tanto, parte de dois surveys 
com representatividade nacional conduzidos junto a cidadãos pelo Centro de Estudos da Metrópole 
(CEM) em 2013 e 2018 – período de grandes mudanças na política nacional, que incluiu os impactos 
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da Operação Lava Jato e o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Os autores Rogerio Schlegel, 
Diogo Ferrari e Marta Arretche avaliam que o desenho da Federação está alinhado com as preferências 
individuais do brasileiro, defendendo a manutenção do status quo, preferindo políticas homogêneas 
em todo o território nacional e se identificando tanto com seu município quanto com a nação.

Ainda que o governo federal apareça, na visão dos entrevistados, como principal responsável 
pelas decisões – e também eleições – mais importantes, os resultados revelam que o “terremoto 
experimentado na vida política recente” pode ter afetado a percepção dos cidadãos, como a diminuição 
de centralistas em algumas regiões e o aumento de identidades regionais – com destaque para Bahia, 
Ceará e toda a macrorregião Nordeste. O resultado geral, no entanto, é desfavorável para os estados. 
Com poucas variações entre ambas as edições do survey (de 2013 e 2018), a proporção daqueles 
que empoderariam os governadores é menor que aquela que reforçaria a autoridade de prefeitos ou 
do presidente. As decisões estaduais disputam com as locais em importância, e as eleições estaduais 
chegam a ser menos relevantes que as municipais.

Os dois artigos seguintes chamam a atenção para variações estaduais nas políticas e nas 
instituições. No artigo intitulado Governos estaduais na execução das políticas sociais: saindo de cena?, 
Elaine Licio, Pedro Palotti, Aerica Meneses e Pedro Pontes analisam a autonomia e o papel dos 
governos estaduais nas políticas sociais de assistência social, educação e saúde, com foco na provisão 
dos serviços. Os autores mostram que o processo de municipalização não retirou os estados dessas 
políticas; há um compartilhamento da provisão com municípios, especialmente nos serviços de média 
e alta complexidade na assistência social e na saúde, além dos anos finais do ensino fundamental 
na educação. A análise dos serviços ofertados pelos estados em cada uma dessas três áreas setoriais 
revela que há um enorme espaço para que os estados avancem na provisão desses serviços e na sua 
atuação como coordenadores regionais.

O terceiro artigo, sob o título Conselhos e regimes de normatização estadual no Brasil: evidências 
com base na área de patrimônio histórico, dedica-se a compreender a incidência de conselhos 
municipais de patrimônio histórico no país, mostrando que há variações estaduais. A partir de uma 
categorização criada em pesquisas anteriores, Adrian Gurza Lavalle, Hellen Guicheney e Carla de 
Paiva Bezerra escolheram o setor por tratar-se de uma área com baixa indução do governo federal 
e atribuições institucionais pouco definidas nacionalmente. Esta escolha metodológica permitiu 
aos autores afirmarem que a disseminação destes conselhos evidencia a existência de um “regime 
de normatização estadual”. Trata-se de um conceito novo, com potencial de utilização em outras 
pesquisas que abordam a atuação coordenativa dos governos estaduais nas diferentes áreas. A partir 
do uso de técnicas de regressão multivariada, os autores confirmam sua hipótese inicial de que a 
existência de regimes de normatização estadual na política de patrimônio histórico induziu a expansão 
dos conselhos municipais do setor, provocando uma convergência de atuação entre eles.

Iniciando uma sequência de trabalhos sobre federalismo fiscal, desigualdades e medidas de 
equalização, Constantino Cronemberger Mendes, no texto Equalização fiscal no Brasil: distorções e 
proposta para o caso dos estados, faz uma análise das implicações de uma transferência constitucional 
obrigatória – o Fundo de Participação dos Estados (FPE) – para equalização das transferências de 
recursos públicos da União para os estados. O diagnóstico do autor é que as regras vigentes do FPE 
apresentam distorções que prejudicam a diminuição das desigualdades socioeconômicas estaduais, 
principalmente quanto à renda domiciliar per capita. O modelo atual, baseado no cálculo do 
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rendimento per capita do ano anterior, com dados de dois anos antes, é volátil e prejudica os estados 
mais pobres, não havendo correção quanto às diferentes capacidades fiscais dos estados em ofertar 
bens e serviços públicos.

A partir das experiências canadense e australiana, o autor simula a distribuição de recursos com 
base em dois modelos: um complemento adicional à renda domiciliar per capita e outro adicional 
aos recursos próprios per capita. Os exercícios realizados mostram-se mais adequados para produzir 
convergência entre os estados, principalmente o que considera as receitas próprias per capita. O artigo 
contribui com o extenso e recorrente debate sobre distribuição de recursos fiscais em Federações 
com altos níveis de desigualdade socioeconômica, como é o caso brasileiro.

O quinto artigo apresentado, Comparação das despesas estaduais por etapa de ensino e os desafios 
para avançar no novo Fundeb, de Ursula Peres, Lauana Simplício Pereira e Cristiane Capuchinho, busca 
avançar na discussão sobre os gastos dos estados na política de educação, o que é fundamental para 
compreendermos as heterogeneidades nas capacidades de gasto e suas implicações nas desigualdades 
educacionais. No entanto, a partir da análise de dados quantitativos e de entrevistas, as autoras observam 
uma enorme variação nas declarações por subfunções entre os estados e pouca consistência e transparência 
em relação às informações mais detalhadas sobre os gastos, prejudicando análises comparativas.

Ainda que a criação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 
(Siope) tenha integrado uma série de mudanças a fim de fortalecer a coordenação nacional da 
política, a incompatibilidade entre o sistema e a estrutura orçamentária dos estados mostra que esse 
é um instrumento frágil que não permite estimar, de modo prático, o quanto cada ente subnacional 
no Brasil gasta em educação. Tais inconsistências demandam urgente endereçamento na medida 
em que o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), de 2020, 
contém normativos de equalização dos gastos em educação que dependem de estimativas precisas 
para a sua justa execução.

O sexto artigo compreende a discussão trazida por Alejandro Angel sobre as Possibilidades de 
renovação do pacto federativo brasileiro: procurando além das dívidas estaduais. O autor propõe uma 
mudança de rumo no debate sobre o federalismo brasileiro, sugerindo dar maior ênfase aos papéis 
que os governos estaduais podem ocupar na promoção de políticas públicas no Brasil, indo além dos 
problemas decorrentes do entrincheiramento fiscal. Não se trata de uma proposta de diminuição da 
importância da questão fiscal – cujos problemas de endividamento dos estados estão “presos” a uma 
dependência de trajetória (path dependence) –, mas sim de trazer à tona outros espaços que podem 
potencializar sua atuação na Federação.

O caso do Sistema Nacional de Recursos Hídricos é utilizado para argumentar que os estados 
possuem importante função como articulador de atores locais e coordenador na gestão das bacias 
hidrográficas do seu território. Trata-se, portanto, de uma atuação capaz de fazer diferença para o 
federalismo brasileiro, que precisa ser evidenciado nas reflexões sobre o pacto federativo para além 
dos aspectos meramente fiscais.

Ainda em torno da temática da equalização e do federalismo fiscal, o sétimo artigo, assinado 
por Mônica Mora, versa sobre o papel exercido pelas regras fiscais no funcionamento da Federação 
brasileira no pós-1988. Em As regras fiscais como um instrumento para a autonomia fiscal dos governos 
estaduais, a autora descreve os dilemas enfrentados pelos estados na participação da organização de 
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sistemas de políticas públicas ao mesmo tempo que enfrentaram seguidas crises de endividamento 
público. A autora discute ainda os limites do estabelecimento de regras fiscais no Brasil, em particular 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), enquanto argumenta a perda de autonomia dos entes 
subnacionais quando ocorrem os programas de recuperação fiscal. Nesse sentido, regras fiscais 
efetivas poderiam contribuir com a preservação de espaço fiscal para a manutenção dos serviços 
públicos e do equilíbrio federativo, evitando situações graves como as do Rio de Janeiro e outros 
estados da Federação.

Com enfoque em um aspecto relevante e atual, o oitavo artigo, intitulado Capacidades estatais 
em tecnologias de informação e comunicação dos estados e exclusão digital no Brasil, discute os desafios 
para a inclusão digital em serviços de e-gov, com destaque para a identificação das desigualdades de 
acesso e provisão. Manuella Maia Ribeiro, Javiera Macaya, Fabio Storino, Luciana Portilho, Alexandre 
Fernandes Barbosa e Maria Alexandra Viegas Cortez da Cunha observam que a variação entre os 
estados estaria associada às capacidades estatais, entre outros fatores relevantes.

A partir da compilação e análise de dados originais, os autores mostram que apesar de os governos 
municipais e estaduais já terem praticamente universalizado seus trabalhos administrativos de forma 
on-line via internet, esta elevada capacidade ainda não se transformou em maior oferta de serviços 
públicos on-line para os cidadãos. Os dados que informam o número de indivíduos desconectados – 
com destaque para população rural, idosos e as classes D e E – dão uma dimensão dos focos prioritários 
de estratégias de inclusão digital no Brasil e de correção de desigualdades que poderiam ser mais 
bem endereçados por meio de políticas públicas de apoio a esses segmentos digitalmente excluídos.

Os dois últimos artigos deste boletim temático apontam para novas abordagens  
teórico-metodológicas na agenda de pesquisa sobre os estados. Em A atuação dos estados na difusão de 
políticas públicas no Brasil: a intersecção entre instituições, atores e ideias, André Luis Nogueira da Silva 
e Catarina Ianni Segatto defendem, a partir da perspectiva de análise de redes, que modos formais e 
informais de interação entre atores políticos nos estados podem ser ferramentas analíticas úteis para 
compreender melhor os tipos de difusão de políticas em Estados federativos. Com base em uma 
sistematização da literatura que se debruça sobre casos de difusão entre governos subnacionais em outras 
Federações, os autores propõem um modelo analítico com especial ênfase no papel das ideias e das redes 
de relações interpessoais situados em determinados contextos institucionais, uma perspectiva que tem 
ganhado espaço nos estudos acerca de políticas públicas tanto no Brasil quanto internacionalmente.

Finalizando as reflexões, Walkiria Zambrzycki Dutra, no artigo A posição do governo estadual 
na barganha federativa: uma contribuição da teoria dos jogos aos estudos da coordenação, propõe um 
modelo analítico para compreender as racionalidades por trás da interação entre governo federal e 
os estados no que se refere à indução de políticas públicas nacionais. Baseada no arsenal da escolha 
racional, a autora elenca várias possibilidades de respostas dos governos estaduais aos incentivos de 
indução do governo federal que não estão contempladas nos estudos sobre o federalismo brasileiro. 
Com isto, a proposta amplia as possibilidades de análise com relação à efetividade da coordenação 
nacional, tendo em vista que o modelo introduz outras possíveis escolhas estratégicas dos governos 
estaduais, que, por sua vez, explicariam a adesão ou não adesão a uma determinada política pública.

A partir do conjunto de artigos mobilizados para este Boletim, percebe-se que a atuação dos 
entes estaduais – não só como formuladores e implementadores de políticas públicas, mas também 
como coordenadores desse processo nos municípios de seu território – é bastante heterogênea, 
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refletindo contextos e trajetórias próprios de atuação em diferentes políticas. Essa heterogeneidade 
ilustra, em boa medida, a diversidade de atuações que fundamenta os arranjos característicos dos 
sistemas federativos – um valor esperado e que deve ser preservado neste tipo de formato institucional. 
Ao mesmo tempo, há que se considerar quais são as desigualdades que não são justas – isto é, 
aquelas que não produzem condições mínimas garantidas aos participantes da Federação – e que, 
por isso, merecem ser objeto de políticas de ajuste e equidade. Vale dizer que muitas das análises 
aqui compiladas mostram mecanismos persistentes de reprodução de desigualdades, principalmente 
de capacidades estatais e de recursos fiscais, situação que limita a garantia de acesso a direitos com 
padrões mínimos de qualidade em todos os cantos do país.

A diversidade de contextos e trajetórias faz com que a atuação de cada ente estadual seja particular. 
Para melhor compreender esse fenômeno, considera-se necessário avançar na sistematização tanto de 
estudos de caso bem informados quanto em estudos comparativos de abrangência nacional, os quais 
permitirão identificar o que os estados fazem e o que não fazem como decorrência das desigualdades 
de condições e de capacidades. O preenchimento desta lacuna é, claramente, um esforço coletivo de 
analistas, pesquisadores e gestores. É no sentido de estimular a retomada dessa agenda de pesquisa 
que está em curso a confecção de um livro para adensamento dos debates em torno da atuação dos 
estados no Brasil, sob a coordenação do Ipea. Essa futura publicação pretende avançar em outras 
políticas públicas, campos de análise e abordagens teórico-metodológicas, tendo como ponto de 
partida as análises iniciadas neste Boletim.

O momento atual, que combina crise fiscal, social e sanitária, como decorrência da pandemia 
do novo coronavírus, com uma aparente (e inédita no pós-1988) reorientação da União no que se 
refere à ausência de iniciativas de coordenação nacional em diversas políticas, parece estar abrindo 
uma janela de oportunidade para atuação dos governos estaduais nas políticas e na coordenação 
junto a seus municípios, ainda carente de análises mais sistemáticas.

Os organizadores agradecem ao público leitor, às autoras e aos autores, às avaliadoras e aos 
avaliadores e a toda a equipe responsável pela edição do boletim. Esperamos que essa publicação 
contribua para a (re)construção dessa agenda de pesquisa. Repensar o papel dos estados em nosso 
modelo federativo é, portanto, a motivação central desta publicação.

Boa leitura!
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1 INTRODUÇÃO

Perto de metade do eleitorado está satisfeita com a distribuição vertical de poder no Brasil – uma 
Federação com autoridade fundamentalmente centralizada, tanto na visão de analistas quanto dos 
cidadãos, como se verá neste artigo. Entre os brasileiros favoráveis a dar mais poder a alguma esfera 
de governo, a proporção dos que empoderariam os governadores é menor que aquela que reforçaria a 
autoridade de prefeitos ou do presidente. Mais: na percepção do cidadão, as decisões estaduais disputam 
com as locais em importância; as eleições estaduais chegam a ser menos relevantes que as municipais.

Esse retrato largamente desfavorável aos estados emerge da análise de dois surveys com 
representatividade nacional conduzidos pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM), em 2013 
e 2018. Foi um período de grandes mudanças na política nacional, que incluiu os impactos da 
Operação Lava Jato e o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, e há sinais de que isso se 
refletiu nas percepções sobre a Federação – aumentou a identificação do brasileiro com seu estado, em 
detrimento da ligação com o país; diminuiu a parcela dos que dariam mais poder ao governo federal; 
e cresceu o grupo dos que querem manter a distribuição de poder como está, que já representava o 
segmento predominante.

Neste artigo, discutimos as orientações do brasileiro em relação à Federação e as mudanças 
notáveis detectadas na década passada. A seguir, o mais relevante:

• a parcela de eleitores a favor de um desenho federativo com mais poder para os estados é minoritária 
em quase todas as divisões territoriais e anos pesquisados;

• parcela relevante do apoio ao centralismo foi substituída pela defesa do desenho corrente da 
Federação, entre os dois momentos; no Nordeste, avançou a defesa de mais poder para os estados;

• há ampla preferência pela padronização nacional nas políticas públicas. Em diferentes setores, ao 
menos dois terços defendem que as políticas sejam as mesmas em todo o país; e

• a identidade dual, com a nação e com o estado, predomina entre os brasileiros, mas teve queda 
acentuada entre os dois momentos observados neste estudo.

1. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/bapi30art1
2. Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e ao Centro de Estudos da Metrópole (CEM) 
pelo suporte financeiro e institucional ao projeto, por meio dos processos 2013/07616-7 e 2018/10358-3.
3. Professor no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); e pesquisador do CEM.  
E-mail: <rschlegel@unifesp.br>.
4. Professor no Departamento de Ciência Política da Universidade da Califórnia, Riverside; pesquisador do CEM; e diretor associado do Graduate 
Quantitative Methods Center da Universidade da Califórnia. E-mail: <diogoferrari@gmail.com>. 
5. Professora titular no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo (USP); e pesquisadora do CEM. E-mail: <arretche@usp.br>. 



16
Boletim de Análise Político-institucionAl | n. 30 | nov. 2021

2 POR QUE AS ATITUDES DO CIDADÃO DIANTE DA FEDERAÇÃO IMPORTAM?

Arranjos federativos guardam uma complexa relação com questões redistributivas e de desigualdade. 
Essas questões ganham uma dimensão territorial porque governos subnacionais têm capacidades 
desiguais de planejamento e implementação de políticas (Obinger, Leibfried e Castles, 2005), e 
preferências redistributivas muitas vezes interagem com a desigualdade territorial (Ferrari, 2013). 
Nesse contexto, atitudes dos cidadãos sobre redistribuição e políticas sociais se entrelaçam com 
dinâmicas federativas, com potencial impacto no comportamento do eleitor e, por consequência, 
de seus representantes (Dinan e Heckelman, 2020).

A título de exemplo, se o cidadão entende que os governos subnacionais não têm capacidade 
de ofertar serviços e, portanto, não devem ser responsáveis por eles, isso pode resultar em demandas 
por mais ação do governo central em detrimento de estados e municípios. Essa relação também pode 
ocorrer em sentido oposto. Trabalhos influentes consideram que preferências redistributivas afetam 
atitudes sobre a distribuição vertical da autoridade fiscal (Bolton e Roland, 1997; Beramendi, 2012).

Finalmente, questões federativas podem ativar políticas identitárias e vice-versa, gerando 
pressões por devolução de poder ou secessão, em especial quando questões de identidade regional 
somam-se às desigualdades territoriais (Henderson, Jeffery e Wincott, 2014).

É uma questão empírica definir quão informados são os cidadãos a respeito da distribuição 
de competências em uma Federação e até que ponto compreendem seu funcionamento. Como 
em outras dimensões da política, pode-se esperar que os indivíduos tenham percepções pouco 
estruturadas e compensem a falta ou incompletude de informações por meio de atalhos heurísticos 
(Lupia e McCubbins, 1998; Popkin, 1994; Kuklinski, 2001).

Além disso, avaliações duradouras e conjunturais se influenciam reciprocamente; as preferências 
sobre a alocação vertical da autoridade variam ao longo do tempo e estão associadas com a confiança 
depositada nos governos do dia. Também a identificação partidária e a avaliação do desempenho 
em políticas específicas impactam a percepção sobre a Federação (Citrin e Luks, 2001; Chanley, 
Rudolph e Rahn, 2000; Kincaid e Cole, 2011; Wlezien e Soroka, 2011; Dinan e Heckelman, 2020).

Surveys com foco nas atitudes em relação à Federação são raros em países como os Estados 
Unidos (Dinan e Heckelman, 2020) e ainda mais raros no Brasil. Diante disso, o CEM criou o 
projeto Imagens da Federação, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) e coordenação dos autores deste artigo. A primeira onda da pesquisa, aplicada em 
março de 2013, entrevistou 2.285 eleitores poucos meses antes das históricas manifestações de junho. 
Foi empregado o método de Entrevista Telefônica Assistida por Computador (Computer Assisted 
Telephone Interviewing – Cati) e amostragem por cota de sexo, idade e escolaridade, espelhando o 
Censo de 2010. Na segunda onda, entre abril e junho de 2018, 2.534 eleitores foram entrevistados, 
a maioria pelo método Cati, mas com parcela residual em sistema face a face, em pontos de afluxo 
de público e com uso de tablets, de forma a completar cotas nas mesmas dimensões.

As amostras foram estratificadas para representar as cinco macrorregiões do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), com oversampling em três estados selecionados a partir da distribuição 
de renda: o estado mais rico, São Paulo; um estado pobre e mais desigual, Bahia; e um estado pobre 
e menos desigual, Ceará. Cada área constitui um estrato independente, com margem de erro até 5%. 
A consistência dos achados entre as duas ondas do survey é uma de suas fortalezas. Há tendências 
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robustas detectadas pelas pesquisas, além das mudanças consistentes com os solavancos vividos pela 
política nacional na década passada.

3 COMO O BRASILEIRO HIERARQUIZA DECISÕES E ELEIÇÕES

Os indicadores mais diretos da pouca relevância atribuída aos estados são as questões que solicitam aos 
entrevistados para hierarquizar a importância das eleições e das decisões das diferentes esferas (gráfico 1).

GRÁFICO 1
Esfera da Federação com decisões e eleições mais importantes
1A – Decisões mais importantes
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Fonte: Survey Imagens da Federação (ondas 2013 e 2018).
Elaboração dos autores.

Em matéria de decisões mais importantes, a maioria dos entrevistados indicou as do governo 
federal – 52,8% em 2013 e 60,6% em 2018. Decisões estaduais e locais dividiram o segundo lugar, 
bem atrás. Em 2013, as decisões municipais foram consideradas mais importantes para 22,1% da 
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amostra, e a esfera estadual foi mencionada por 15,9%. No survey de 2018, os estados aparecem à 
frente dos municípios por 17,7% a 16,3% – virtual empate técnico, considerando as margens de erro.

Nas duas ondas da pesquisa, aproximadamente dois terços da amostra consideraram as 
eleições federais mais importantes – 61,1% em 2013 e 64,5% em 2018. O resultado menos 
previsível envolveu o ranqueamento dos outros dois níveis: as eleições locais são percebidas como 
tão ou mais importantes que as estaduais. Em 2013, 18,8% declararam que as eleições municipais 
são mais importantes, contra 11,3% que mencionaram as estaduais. No survey mais recente, essa 
diferença foi de 15,9% contra 11,2%. Apesar de alguma flutuação, esses rankings sugerem uma 
avaliação estável da relevância geral de cada esfera.

Outras evidências apontam na mesma direção. A tabela 1 apresenta as preferências sobre níveis 
de governo que deveriam ter mais/menos poder na avaliação dos entrevistados. Os dados indicam 
o status quo (“nenhum”) como o cenário mais citado nos dois modelos da questão.

TABELA 1
Quem deveria ter … poder?
(Em %)

  Governo federal Governo do estado Prefeitura Resposta múltipla Todos Nenhum

Menos poder
2013 10,5 14,0 17,4 0,6 3,2 46,9

2018 22,6 10,9 17,2 1,2 7,0 36,5

Mais poder
2013 19,6 13,7 20,5 2,7 3,4 36,8

2018 13,4 11,3 15,8 3,4 4,2 48,9

Fonte: Survey Imagens da Federação (ondas 2013 e 2018).
Elaboração dos autores.

Perto de metade da amostra não daria mais poder a nenhuma esfera da Federação no survey mais 
recente; essa escolha também atraiu uma maioria simples em 2013, mas cresceu mais de 12 pontos 
percentuais (p.p.) em cinco anos. Entre aqueles que preferiram arranjos alternativos ao corrente, os 
governos estaduais foram os menos citados para ganhar poder em 2013, mas essa diferença diminuiu 
em 2018 – 11,3%, contra 13,4% da Presidência e 15,8% das prefeituras. Os governadores são os 
menos citados como autoridade que deve perder poder na pesquisa recente.

Embora este trabalho tenha caráter descritivo, esses resultados levantam a questão se a cobertura 
midiática acerca dos escândalos envolvendo a petrolífera Petrobras contribuiu para erodir o apoio à 
esfera federal. A confiança nos governos do dia é um preditor consistente das atitudes individuais em 
relação à distribuição de poder, como demonstram pesquisas sobre o Brasil e outros países (Arretche, 
Schlegel e Ferrari, 2016; Chanley, Rudolph e Rahn, 2000; Kincaid e Cole, 2011).

É plausível que a dramática história política recente tenha impactado as avaliações apresentadas 
na tabela 1. O apoio ao aumento de poder da Presidência caiu de 19,6% para 13,4% em cinco 
anos. O grupo favorável a diminuir o poder do presidente cresceu de 10,5% para 22,6%. Ao mesmo 
tempo, os que são contra qualquer redução de poder passaram de 46,9% para 36,5%; os que são 
a favor de alguma redução foram de 36,8% para 48,9%. Portanto, há sinais de que no primeiro 
semestre de 2018 o brasileiro queria diminuir o poder dos governantes em geral, mas especialmente 
o do presidente.
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A título de comparação, o público dos Estados Unidos tem manifestado preferência por 
concentrar poder nos estados, em detrimento do governo federal. Pesquisa do instituto Gallup 
encontrou 55% da amostra nacional em favor de concentrar poder nos estados, contra 37% em favor 
da União, em 2016. A ordem é a mesma de 35 anos atrás – 56% a 28%, em 1981 (McCarthy, 2016).

Neste ponto da exposição, é indispensável lembrar que a Federação brasileira se assemelha 
primordialmente a um bolo de mármore, que se distancia do modelo dual e se pauta por competências 
compartilhadas em muitas áreas de políticas. Questões sobre “menos/mais” poder, comuns na pesquisa 
da área, tendem a eclipsar essa característica ou podem gerar aparentes incongruências nas respostas, 
pelo menos por seu valor de face.

Argumentamos que é preciso levar em conta a diferença entre Federações duais, de um 
lado, e arranjos federativos multipolares e cooperativos, de outro, ao analisar esse tipo de questão. 
Em Federações como a brasileira, não há necessariamente contradição se o entrevistado responder que 
gostaria que todos os níveis de governo tivessem mais (ou menos) poder, mesmo que se referindo a 
uma política específica. Como mais de uma esfera pode formular e implementar políticas da mesma 
área, é plausível que o cidadão pense em mudanças de autoridade como capazes de afetar várias 
esferas na mesma direção. Assim, a interpretação de questões do tipo “menos/mais” poder não pode 
resumir-se à diferença aritmética de uma dimensão pela outra (Arretche, Schlegel e Ferrari, 2016).

Propomos uma forma de combinar os dois conjuntos de respostas de modo mais substantivo. 
Sintetizamos quatro novos perfis, conforme a seguir.

• Status quo é o grupo que congrega o entrevistado que nas duas dimensões deixa de apontar que 
esfera federativa deveria ter menos ou mais poder.

• Centralista é quem defende mais poder para a União, quer limitar a autoridade das outras esferas 
ou avalia que nenhuma delas deva ter seu poder encolhido.

• Estadualista é quem defende mais poder para os estados, quer limitar a autoridade das outras 
esferas ou avalia que nenhuma delas deva ter seu poder diminuído.

• Municipalista é quem defende mais poder para os municípios, quer limitar a autoridade das outras 
esferas ou avalia que nenhuma delas deva ter menos poder.

As barras do gráfico 2 representam frequências simples de cada perfil por ano e por estrato, 
precisamente porque encontramos diferenças sensíveis conforme essas dimensões. O grupo pelo status 
quo representa maioria simples em todos os contextos, exceto dois: Bahia e a macrorregião Sul, ambos 
com maiores proporções de municipalistas em 2013. Em 2018, todos os territórios convergiram, com 
o grupo pelo status quo como o de maior proporção. Combinado com a percepção predominante 
entre cidadãos e analistas de que o governo federal concentra poder, o resultado pode ser entendido 
como alinhamento das preferências com o alto grau de centralização da autoridade no Brasil.

Em contrapartida, houve uma diminuição de centralistas entre 2013 e 2018, em particular nos 
estados analisados separadamente (Bahia, Ceará e São Paulo) e nas macrorregiões Norte e Nordeste. 
A redução de centralistas no Nordeste e em São Paulo se refletiu mais no aumento dos favoráveis ao 
status quo que no aumento de municipalistas ou estadualistas. É preciso considerar que em alguns 
estratos as mudanças ficaram dentro da margem de erro, o que em parte se explica pelo baixo 
número de integrantes de cada subgrupo, mas há sinais de uma tendência geral. Como o desenho 
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institucional não mudou substancialmente entre esses anos, a explicação dessa mudança deve ser 
buscada em fatores atitudinais, como a redução da confiança no governo federal.6

GRÁFICO 2
Perfis de preferência na alocação da autoridade
            2A – Centralista                2B – Estadualista             2C – Municipalista           2D – Status quo
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Fonte: Survey Imagens da Federação (ondas 2013 e 2018).
Elaboração dos autores.

Em relação aos estados, o padrão geral no survey mais recente é que os defensores de seu 
empoderamento sejam o grupo minoritário. Isso vale para o Norte, o Sudeste e o Sul, onde menos 
de um quinto da amostra se apresenta como estadualista.

O gráfico 3 concentra-se na variação dos perfis entre 2013 e 2018, detalhando a tendência 
mencionada anteriormente: nesse intervalo, houve claro aumento do apoio para o desenho atual 
da Federação e diminuição dos que gostariam de concentrar mais poder na União. Somando o 
aumento verificado para estadualistas e municipalistas, destacam-se a Bahia, o Nordeste e o Sudeste. 
Dados desagregados para os estadualistas indicam que foi no Nordeste que o apoio aos estados 
avançou, com variação percentual positiva para Bahia (5,6 p.p.), Ceará (4,3 p.p.) e para o agregado 
da macrorregião (5,7 p.p.).

6. Exploramos essas explicações em outros trabalhos.
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GRÁFICO 3
Variação nos perfis de alocação da autoridade entre 2013 e 2018
(Em p.p.)
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Fonte: Survey Imagens da Federação (ondas 2013 e 2018).
Elaboração dos autores.

4 IDENTIDADE TERRITORIAL E DESENHO DE POLÍTICAS

Explicações para a limitada importância atribuída aos estados (gráfico 1) e para a reduzida proporção 
de estadualistas (gráfico 2) não são objeto deste artigo. Apenas exploramos dois fatores que podem 
estar associados a esses diagnósticos. O primeiro é a atitude sobre desenho de políticas. Nesse quesito, 
a preferência dos cidadãos é largamente favorável à homogeneidade territorial. Oscilou em torno 
de 70% a proporção de entrevistados que desejam a mesma política em todo o país em diferentes 
setores, considerando 2018.

O gráfico 4 traz os percentuais para oito áreas, em ordem crescente de preferência pela 
padronização nacional. Na transferência de renda aos pobres foi registrado o maior desejo por desenhos 
estaduais de programas, com 20,2% das respostas. Mesmo em áreas que hoje têm implementação 
marcada pela descentralização, como saúde e educação, a preferência é por desenhos homogêneos. 
A maior marca em favor de políticas nacionalizadas envolve aposentadorias: três em quatro brasileiros 
querem que sejam iguais em todo o país.

A identidade dos cidadãos em termos territoriais igualmente sugere sintonia com o centralismo. 
A noção de pertencer também a uma comunidade nacional supera a identificação predominante 
com o estado de moradia – dado que contrasta com outros países regionalizados, em que há maior 
saliência de identidades regionais. Isso, no entanto, pode estar mudando.
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GRÁFICO 4
Preferências por homogeneidade territorial das políticas
(Em %)
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Fonte: Survey Imagens da Federação (onda 2018).
Elaboração dos autores.
Obs.: NS – não sabe; NR – não respondeu.

Nesse quesito, o questionário oferecia cinco alternativas ao respondente, conforme a seguir descrito.
1) Eu me sinto [gentílico do estado de moradia, como “pernambucano”], mas não brasileiro.

2) Eu me sinto mais [gentílico do estado] do que brasileiro.

3) Eu me sinto tão [gentílico do estado] quanto brasileiro.

4) Eu me sinto mais brasileiro do que [gentílico do estado].

5) Eu me sinto brasileiro, mas não [gentílico do estado].

As respostas 1 e 2 foram consideradas identidade regional; a resposta 3, identidade dual; e as 
respostas 4 e 5, identidade nacional.

O brasileiro com o perfil mais comum sente tanto pertencimento ao seu estado quanto ao Brasil 
(gráfico 5). Há variações por macrorregiões e anos, mas a identidade dual ficou acima de 48% e a 
estadual não passou de 42,9%. Duas comparações permitem localizar a especificidade desse achado: 
na Catalunha, 32,9% manifestavam identidade dual e 58,1% declaravam identidade regional, no 
início da década passada (Guinjoan e Rodon, 2016); na Inglaterra, 34% se consideravam tão ingleses 
quanto britânicos e 40% manifestavam identidade inglesa (Jones et al., 2012).

O survey de 2018 revelou crescimento pronunciado da identidade estadual nos estratos pesquisados 
(gráfico 6). O maior aumento ocorreu no Ceará e no Norte – macrorregião em que a identidade dual 
caiu de 70,3% para 52,3%. Em quatro áreas, a identidade predominantemente estadual passou a 
ser a segunda mais frequente: Norte, Centro-Oeste, Sudeste e São Paulo. A identidade dual perdeu 
espaço em todos os territórios.
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GRÁFICO 5
Perfis de identidade territorial
(Em %)

5A – Identidade dual                           5B – Identidade estadual                    5C – Identidade nacional
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Fonte: Survey Imagens da Federação (ondas 2013 e 2018).
Elaboração dos autores

GRÁFICO 6
Variação nos perfis de identidade territorial
(Em p.p.)
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Fonte: Survey Imagens da Federação (ondas 2013 e 2018).
Elaboração dos autores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenho da Federação dá sinais de, em largos termos, estar em sintonia com as preferências 
individuais do brasileiro, conforme apurado nos surveys que analisamos. Embora haja variações 
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por área de políticas, é possível caracterizar esse desenho como um arranjo cooperativo, com 
implementação descentralizada e autoridade para definir prioridades e regulação concentrada na 
esfera federal, em setores relevantes como as políticas sociais (Arretche, 2015). Os cidadãos indicam 
predominantemente concordância com esse arranjo, defendendo a manutenção do status quo, 
preferindo políticas homogêneas em todo o território e se identificando tanto com seu estado quanto 
com a nação. Assim, o desenho institucional e essas atitudes estão em relativa harmonia.

Há evidências de que essas orientações têm estabilidade no tempo, a julgar pela consistência dos 
resultados das pesquisas de opinião com cinco anos de separação. A literatura de campo revela que 
fatores conjunturais, como o partido do presidente ou a confiança depositada nele, podem ter grande 
influência nas preferências sobre a alocação vertical de poder. Nossa investigação até aqui revelou 
que o terremoto experimentado pela vida política brasileira em meados da década de 2010 pode ter 
afetado algumas atitudes em relação à Federação. Os resultados indicam movimentos relevantes, 
como a diminuição de centralistas em algumas regiões e o aumento de identidades regionais – com 
destaque para Bahia, Ceará e toda a macrorregião Nordeste.

Supomos que essas mudanças estejam associadas ao desgaste da política nacional na década 
passada. Até o ponto que nossa investigação alcança, esses movimentos não resultaram no predomínio 
da defesa inequívoca de mais poder para os estados. Novos fatores capazes de influenciar as dinâmicas 
federativas – como o desenrolar do governo Jair Bolsonaro, iniciado em 2019, e da pandemia de 
Covid-19, declarada em 2020 – estão fora do radar deste estudo, mas têm grande potencial para 
impactar a percepção dos cidadãos.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo aborda o papel dos governos estaduais como executores de serviços de educação, saúde e 
assistência social, políticas que garantem direitos sociais básicos. De abrangência universal, a garantia 
desses direitos implicou a construção de uma estrutura territorialmente capilarizada e conectada 
com políticas nacionais para assegurar uniformidade na sua oferta, em um contexto de diversidade 
regional e local.

Embora tenham ocupado papel de destaque na provisão das políticas sociais em boa parte do 
século XX, os estados, nas últimas décadas, vêm gradualmente cedendo terreno aos governos locais, 
que têm sido, em grande medida, os principais responsáveis pela sua universalização. Esse movimento 
decorreu do arranjo definido pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que, além de conferir status 
de ente federativo aos municípios, apostou na descentralização e em competências compartilhadas 
como estratégias de universalização da oferta.

Apesar desse quadro, argumentamos que, ao contrário da expectativa inicial de um amplo 
processo de municipalização após a CF/1988, não houve uma completa “saída de cena” dos governos 
estaduais na execução das ofertas. Antes, houve uma modificação de papel e ênfase. Inclusive, no 
caso dos serviços de maior complexidade, cuja competência pela oferta é compartilhada com os 
municípios, essa dinâmica tem resultado heterogêneo, sofrendo maior influência de aspectos como 
demanda local, capacidades instaladas e trajetória de municipalização.

Os estudos sobre a nacionalização das políticas universais sob indução federal têm, em geral, 
focado na municipalização e em como esse processo ampliou a relevância do ente local na Federação 
brasileira (Vazquez, 2014; Machado e Palotti, 2015). Nosso trabalho lança luz sobre um aspecto 
menos explorado, que diz respeito aos papéis assumidos pelos governos estaduais nesse contexto de 
descentralização e maior autonomia dos entes municipais.

1. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/bapi30art2
2. Este artigo sintetiza e aprofunda parte do debate sobre a atuação dos governos estaduais abordado no texto O Que Fazem (ou Deveriam 
Fazer) os Governos Estaduais na Gestão das Políticas Sociais (Licio et al., 2021).
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O objetivo deste artigo é compreender o novo perfil de execução estadual dos serviços nas 
políticas de educação, saúde e assistência social, assim como a trajetória e a magnitude dessas ofertas 
para cada uma dessas políticas. Nesse sentido, buscamos responder às seguintes questões de pesquisa.

1) Qual a natureza das ofertas (nível de complexidade) a cargo dos governos estaduais, assim como 
o respectivo grau de autonomia para conduzi-las (conjunta, prioritária ou privativa), definidos no 
arranjo instituído pós-CF/1988 para a gestão da saúde, educação e assistência social?

2) Em que medida os governos estaduais têm de fato assumido os papéis que lhes foram reservados na 
execução destes serviços, nos casos em que dividem essa responsabilidade com os municípios?

Valendo-se de perspectiva comparada para responder a essas perguntas, nos baseamos em 
análise documental (regulamentos), consulta à literatura especializada e sistemas de monitoramento 
das políticas de educação, saúde e assistência social para obtenção de indicadores de resultados.7

O artigo se divide em três seções, incluindo esta introdução. Na segunda seção apresentamos, 
para cada política, as competências reservadas aos governos estaduais para a provisão dos serviços e 
principais resultados da sua efetiva entrega nos casos em que a responsabilidade é compartilhada com 
os municípios. Nas considerações finais sintetizamos os principais achados e sinalizamos possibilidades 
de aprofundamento da pesquisa.

2 PROVISÃO DE SERVIÇOS PELOS GOVERNOS ESTADUAIS: O QUE LHES COUBE E O QUE DE FATO VÊM 
PROVENDO DEPOIS DA CF/1988?

O espírito descentralizador da CF/1988 resultou na atribuição de um grande conjunto de competências 
comuns aos três níveis de governo, beneficiando a execução local e reservando responsabilidades 
residuais aos estados na gestão das políticas sociais. Foi nesse contexto que, nos anos seguintes à 
sua promulgação, o governo federal privilegiou a relação com os municípios como estratégia de 
nacionalização de políticas sociais universais.

Diversos fatores contribuíram para o menor envolvimento estadual nesse processo, a respeito 
do qual Rezende (2013, p. 15) destaca cinco limitações político-institucionais e fiscais, a saber: 
i) tributária, com a queda de cerca de 10 pontos percentuais (p.p.) da receita disponível aos estados 
entre 1960 e 2017; ii) orçamentária, que compreende limitações de gastos impostas pela União, 
obrigações de gastos mínimos e vinculações nas transferências federais; iii) legislativa, com o papel 
diminuto dos legislativos estaduais; iv) regulatória, com proeminência do papel exercido pela União; 
e v) política, em razão do predomínio, no plano federal, do presidente da República e dos partidos 
políticos da coalizão, e não dos governadores, como marcos de orientação do comportamento de 
deputados federais e senadores.

Depois do vácuo normativo subsequente à publicação do texto constitucional, o desenho de 
uma estrutura compartilhada entre os três entes, que designou funções mais específicas aos estados, 
só passou a se delinear a partir das suas respectivas leis orgânicas.8

7. Na política de educação utilizamos as bases de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
Na saúde, utilizamos o banco de dados do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) do Ministério da Saúde (MS); e na política de assistência 
social, os dados do censo do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Em virtude de irregularidade na apuração de algumas variáveis, as 
séries históricas apresentadas divergem nas três políticas.
8. Lei Orgânica da Saúde (LOS) (Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990), disponível em: <https://bit.ly/3wWViqn>; Lei Orgânica da Assistência 
Social (Loas) (Lei no 8.742, de 7 de setembro de 1993), disponível em: <https://bit.ly/3wVWOJp>; e Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996), disponível em: <https://bit.ly/3rnVy0c>.
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De maneira geral, os estados permaneceram com poucas responsabilidades privativas ou 
prioritárias nas políticas de educação, saúde e assistência social. Boa parte das competências estaduais 
é compartilhada com os demais níveis de governo, o que faz com que, no caso da ausência de oferta 
municipal, caiba ao ente estadual atuar para composição dessa oferta. Tal característica confere ao 
estado maior autonomia e discricionariedade para atuar na gestão da política, podendo desenvolver 
uma gama de ações que vão desde a provisão direta de serviços – mediante rede própria ou conveniada 
de prestadores – até cofinanciamento – a partir de alocação de receitas próprias ou decorrentes da 
redistribuição tributária – e coordenação da política no seu território – com ações de monitoramento, 
avaliação, capacitação, pactuação de estratégias e resultados que podem ou não envolver incentivos 
financeiros para atuação municipal (Licio et al., 2021).

Embora as funções estaduais sejam comuns às três políticas analisadas, veremos mais adiante 
que, em cada uma delas, o governo estadual partiu de um legado diferente de responsabilidades e 
assumiu um perfil peculiar de competências comuns ou prioritárias ao longo do processo de construção 
de seus novos papéis no pós-CF. Nesta seção analisamos sua atuação nas áreas de competências 
comuns aos municípios.

2.1 Educação

Até a redemocratização, a educação básica estava sob a responsabilidade dos governos estaduais, cabendo 
à União atuar em caráter supletivo (art. 169 da CF/1967). Ao definir as responsabilidades dos entes 
municipais, o texto original da CF/1988 deixou vago o escopo da sua atuação. Foi somente com a 
Emenda Constitucional (EC) no 14/1996 (art. 211, § 3o), detalhada pela LDB (Lei no 9.394/1996), 
que lhes foi atribuída a responsabilidade prioritária pelo ensino médio e, de maneira compartilhada 
com os municípios, pelo nível fundamental.

A partir desse arranjo, coube a cada nível de governo atender às etapas da educação básica 
colocadas como prioritárias, mediante colaboração com os demais. Para tanto os entes federativos 
contam com recursos próprios, decorrentes de vinculação mínima de receitas de 25%, no caso dos 
estados e municípios (art. 212, CF). Também foram instituídos modelos de coordenação financeira 
que redistribuíram os recursos estaduais e municipais – agregados de suplementação por parte da 
União – em função da quantidade de matrículas oferecidas. Estes mecanismos – inicialmente Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef ), 
em 1996, e depois Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb), em 2006 – visaram mitigar eventuais disparidades de gasto 
por aluno entre redes que ofereçam o mesmo nível de ensino no mesmo território.

A lacuna constitucional na definição do papel dos estados predominou até o advento da nova 
LDB (Lei no 9.394/1996), período que coincidiu com o ajuste fiscal pelo qual passaram os governos 
estaduais. Tais mudanças delinearam três principais papéis para o nível intermediário de governo na 
educação básica: i) provisão direta do ensino médio e, subsidiariamente aos municípios, do ensino 
fundamental; ii) financiamento, com a obrigatoriedade de dispêndio mínimo; e iii) coordenação e 
estabelecimento de formas de colaboração com os municípios do território.

O gráfico 1 mostra a atuação dos estados como provedores da educação básica (exceto creches). 
Nos primeiros anos após a CF/1988, estes entes respondiam por parte importante das matrículas do 
ensino fundamental (57,8%) e médio (68,9%) em 1992. Para além da ampliação da oferta estadual 
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no ensino médio – sua área de competência prioritária – e respectiva redução na pré-escola – cuja 
oferta é de responsabilidade prioritária municipal –, o que se observa desde então é sua substituição 
gradativa pelos municípios como principais provedores de matrículas no ensino fundamental, 
segmento que, devido à faixa etária abrangida (6 a 15 anos), corresponde à maior parte das matrículas 
do ensino obrigatório.9

GRÁFICO 1
Distribuição de matrículas da educação básica (exceto creches), por dependência administrativa 
(1992-2019)
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Fonte: Dados de 1992: Rezende Pinto (1996). Demais dados: Inep.
Elaboração dos autores.

A ampla municipalização por que passou o ensino fundamental – impulsionada por incentivos 
financeiros e outros fatores contextuais (Gomes, 2009; Abrucio, 2010; Vazquez, 2014) – fez com 
que os estados reduzissem sua participação a apenas 25,7% das matrículas em 2019 (gráfico 1). 
Contudo, o olhar desagregado sobre a distribuição de matrículas entre ambos os segmentos do 
ensino fundamental evidencia que a municipalização avançou amplamente nos anos iniciais, para 
os quais o estado respondeu por apenas 13,1% das matrículas, enquanto nos anos finais respondeu 
por percentual próximo (41,6%) das matrículas municipais (42,9%) (Inep, 2020).

Assim, pode-se afirmar que os estados são tão ou mais importantes que os municípios na 
provisão das matrículas dos anos finais do ensino fundamental. Mais importantes porque, além 
da provisão de quase metade das matrículas da rede pública, também respondem pela coordenação das 
redes estadual e municipais de escolas no seu território, de modo a garantir o padrão de qualidade 
da oferta. Esse achado não surpreende, considerando que similaridades na estruturação didática dos 
anos finais e do ensino médio10 tornam, a princípio, mais racional que os estados se responsabilizem 
por ambos os segmentos da educação básica.

9. O ensino obrigatório no Brasil é assegurado dos 4 aos 17 anos (art. 208, I, CF).
10. No segundo segmento do ensino fundamental e no ensino médio as aulas são estruturadas em disciplinas, de modo que a necessidade 
de contratação de professores especializados pode ser semelhante em ambas as etapas.
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2.2 Saúde

Até o final da década de 1980, a saúde pública no Brasil era marcada pela dualidade institucional, 
com um sistema fragmentado e desigual, cabendo aos estados atuar na execução direta de serviços 
para aqueles não assegurados pela previdência social (Lucchese, 1996).

A institucionalização de um Sistema Único de Saúde (SUS), na CF/1988, buscou romper com 
esse modelo excludente e garantir acesso igualitário à saúde (Jaccoud e Meneses, 2020). A LOS – 
Lei no 8.080/1990 – foi o primeiro marco normativo do SUS e apresentou um reordenamento das 
atribuições dos estados, com descentralização dos serviços para os municípios e ênfase em atividades 
de caráter político-estratégico na coordenação estadual da política que, até aquele momento, operavam 
diretamente serviços de saúde (Mendes, 1992).

A delimitação dessas novas atribuições ocorreu somente a partir de 1996, com a publicação de 
instrumentos normativos que gradativamente reconheceram os estados como peça fundamental para 
a implementação de redes de serviços que garantissem o acesso a todos os níveis de complexidade 
(Lima et al., 2010). Complementarmente, em 2000, a política de saúde se igualou à educação ao 
conquistar a vinculação orçamentária, determinando um limite mínimo para gastos das três esferas 
de governo. Aos estados foi definido o mínimo de 12% da sua receita, contribuindo para ampliação 
dos gastos dessa esfera de governo com a saúde (Paiva, Gonzalez e Benevides, 2020).

A implantação de estabelecimentos de saúde e a descentralização de serviços de atenção básica 
sob gestão estadual para a gestão municipal contribuíram para que os municípios atendessem hoje 
maciçamente à atenção básica, dividindo com os estados a responsabilidade pela execução dos níveis de 
maior complexidade e concentrando maior percentual de serviços da rede SUS.11 Entre 1989 e 2009, 
o total de estabelecimentos públicos municipais evoluiu de 45,3% para 95,6%. Em contrapartida, 
nesse período ocorreu uma redução dos estabelecimentos públicos estaduais, de 46,3% para 2,5%. 
No caso dos leitos de internação, esta redução foi mais tênue e os estados ainda concentravam um 
total expressivo: se em 1990 respondiam por 54% do total de leitos públicos, em 2009 passaram 
para 40% (Licio et al., 2021).

Dada a qualidade dos dados nos sistemas informacionais nas décadas de 1990 e 2000, não foi 
possível traçar a trajetória completa pós-SUS de organização da execução e gestão da média e alta 
complexidade em saúde, permitindo apenas o retrato mais recente. A tabela 1 apresenta a produção 
hospitalar de média e alta complexidade (MAC)12 do SUS em 2014 e 2019, tanto por esfera jurídica 
(quem executa e gerencia o serviço) quanto por gestão (quem se responsabiliza pelo serviço sob o 
ponto de vista do comando único).13

11. A atenção primária (básica) é a porta de entrada do SUS e oferta ações de prevenção e promoção de saúde. A atenção secundária (média 
complexidade) compreende serviços médicos de apoio diagnóstico e terapêutico em ambulatórios, hospitais e atendimento de urgência. A atenção 
terciária (alta complexidade) abrange os hospitais de grande porte, terapias e procedimentos de alta especialização, oncologia, transplantes etc.
12. A produção hospitalar compreende o volume de procedimentos de internações realizados no âmbito do SUS. Os dados analisados foram 
coletados do SIH, cujo processamento é descentralizado e a autorização de internação hospitalar (AIH) é o instrumento utilizado para coletar 
dados referentes ao paciente e aos procedimentos feitos ao longo da internação.
13. Uma unidade prestadora de serviço do SUS pode estar sob gerência de uma organização específica, pública, privada ou filantrópica, e 
gestão de um ente governamental, estadual ou municipal. Trata-se de uma cooperação prevista na operacionalização do SUS que é formalizada 
entre dois entes na prestação de serviços de saúde (Portaria Gabinete do Ministro (GM)/MS no 1, de 28 de setembro de 2017). Esses serviços 
devem estar sob gestão de um único gestor de saúde – o comando único –, conforme determinado no art. 9o da Lei no 8.080/1990 e previsto 
no art. 198 da CF/1988.
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TABELA 1
Produção hospitalar do SUS por esfera jurídica e gestão, segundo níveis de complexidade
(Em %)

Esfera jurídica

Média complexidade Alta complexidade

2014 2019 2014 2019

Gestão 
estadual

Gestão 
municipal

Total
Gestão 

estadual
Gestão 

municipal
Total

Gestão 
estadual

Gestão 
municipal

Total
Gestão 

estadual
Gestão 

municipal
Total

Administração pública federal   1   2     3   1   2     3   1   5     6   1   5     6

Administração pública estadual 17   4   21 21   5   26 14   4   18 14   4   18

Administração pública municipal   3 17   20   2 22   24   1   3     4 -   4     4

Administração pública – outros   2   3     5 - - - - - - - - -

Entidades empresariais   2   6     8   2   4     6   2   7     9   3   7   10

Entidades sem fins lucrativos 17 26   43 15 26   41 25 38   63 26 36   62

Total 42 58 100 41 59 100 43 57 100 44 56 100

Fonte: Dados da produção hospitalar de 2014 e 2019 coletados do SIH/SUS. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/
cnv/qiuf.def>.
Obs.: Entidades empresariais: empresa pública ou sociedade de economia mista e demais entidades empresariais.

Observa-se que, embora a maior parte dessa produção seja operada por entidades sem fins 
lucrativos (41% na média complexidade e 62% na alta, em 2019), sua gestão está sob responsabilidade 
de um dos governos subnacionais (ou estados ou municípios). Ambos os entes são relevantes também 
na provisão direta via rede própria, tendo passado por relativa ampliação nos últimos anos, com 
os municípios assumindo fatia próxima (24%) à dos estados (26%) na média complexidade em 
2019, ao passo que os estados se destacam mais nos procedimentos de alta complexidade (18%, 
contra 4% municipais). Considerando-se a responsabilidade pela gestão, em 2019 os municípios 
gerenciavam a maior parte dos serviços ofertados, com 59% e 56% dos procedimentos hospitalares, 
respectivamente, na média e alta complexidade.

Em suma, na saúde, os municípios proveem direta ou indiretamente a maior parte da produção 
hospitalar de média complexidade. Registra-se relativa estabilidade na provisão estadual dos serviços 
de saúde, tanto via provisão direta quanto indireta. No caso da alta complexidade, os estados seguem 
como principais responsáveis pela provisão direta, embora os municípios tenham protagonismo na 
indireta, por meio das entidades sem fins lucrativos.

2.3 Assistência social

Após décadas operando via benemerência e filantropia, a CF/1988 inaugurou o desenvolvimento 
da assistência social como política pública sob responsabilidade estatal (Jaccoud, Bichir e Mesquita, 
2017). Todavia, não delimitou as atribuições de cada esfera de governo, cabendo aos estados as 
mesmas responsabilidades dos municípios e das entidades beneficentes: coordenar e executar seus 
respectivos programas (art. 204, I, CF/1988).

A Loas (Lei no 8.742/1993) caminhou nesse quesito ao atribuir a maior parte das ofertas aos 
municípios, cabendo aos estados cofinanciar ações de enfrentamento da pobreza, além de atuar 
quando os custos ou ausência de demanda municipal justificassem a criação de uma rede regional 
desconcentrada no território.
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Entretanto, o advento da Loas (1993) e a extinção da Legião Brasileira de Assistência 
(LBA) em 1995, “braço” caritativo governamental, não trouxeram mudanças rápidas no arranjo 
federativo da política – tal como a LDB e a LOS fizeram na educação e na saúde –, na medida 
em que permaneceram indefinições nas responsabilidades de cada esfera de governo (Jaccoud 
et al., 2020).

Foi somente com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em 2004, que se 
avançou na definição da oferta de serviços socioassistenciais por níveis de complexidade (básica 
e especial)14 (Colin e Jaccoud, 2013). Inspirada na saúde, a nova política fez emergir o Suas, 
finalmente inserido na Loas pela Lei no 12.435/2011. Para Licio et al. (2021), a criação do 
Suas foi marco importante para adensar as responsabilidades estaduais, cujo papel passou a 
compreender a organização e implementação de ações regionalizadas da proteção social especial, 
coordenar a implementação do Suas no seu território, fornecer apoio técnico, capacitar e 
cofinanciar os municípios.

Analisando o envolvimento dos estados e municípios no Suas, Jaccoud et al. (2020) ponderam 
que esses entes tiveram comportamentos distintos. Enquanto os municípios convergiram para 
uma ampla adesão às diretrizes nacionais, os estados seguem atuando de forma residual, quando 
não evasiva, ainda que participem dos espaços de negociação intergovernamental. Ademais, a 
ausência de orçamento mínimo para a política, como ocorre na saúde e na educação, faz com 
que sua gestão e continuidade das ofertas possam ser prejudicadas sob mandatos políticos menos 
afetos a questões sociais.

O gráfico 2 mostra certa heterogeneidade de acordo com o tipo de serviço ofertado pelos 
estados. Considerando que a proteção básica é responsabilidade municipal, as diretrizes vigentes 
têm incentivado a municipalização desses serviços, resultando em uma nítida redução no número de 
estados que os ofertam (de doze em 2010 para quatro em 2019). Quanto aos benefícios eventuais, 
a redução foi de dezoito para doze estados nesse período. Nota-se também a redução no número de 
estados que ofertam a média complexidade, que de treze em 2010 chegou a apenas oito em 2019. 
No caso da alta complexidade, registra-se certa estabilidade, com mais de dois terços (dezenove 
estados) ofertando tanto em 2010 quanto em 2019.

14. Os serviços da proteção básica atuam na prevenção de situações de risco e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Na proteção 
especial, os serviços atuam quando o risco já está instalado, podendo ser de média ou alta complexidade – este último ofertado na forma de 
acolhimento, quando vínculos familiares e comunitários já se encontrem rompidos.
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GRÁFICO 2
Total de estados que executam diretamente serviços socioassistenciais e benefícios eventuais 
(2010-2019)
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Fonte: Censo Suas (2010-2019). Disponível em: <https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index2.php>.

Esses dados mostram duas tendências importantes de redefinições do papel estadual conferido 
pelo Suas quanto à execução de serviços. Nota-se uma resistência de certos entes na necessária 
municipalização de ofertas da proteção básica e benefícios eventuais, além de dificuldade em 
estruturar ofertas próprias, mais grave na média complexidade, para a qual menos de um terço 
dos estados o faz (número inferior aos que ofertam benefícios eventuais, que devem ser executados 
pelos municípios). Dado que em todos os estados há municípios de pequeno porte, cujo perfil não 
comporta ofertar serviços da proteção especial, consideramos baixa a oferta estadual, não apenas na 
média, mas também na alta complexidade. Estas ofertas deveriam ocorrer, em alguma medida, em 
todas as Unidades Federativas, de modo que ainda resta aos estados um longo caminho para garantir 
a integralidade no acesso aos direitos socioassistenciais nestes territórios.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em que pesem as singularidades da trajetória das políticas analisadas – como a ausência de garantia 
orçamentária para a política de assistência social –, encontramos convergências na análise das 
responsabilidades estaduais na provisão de serviços.

Destacamos duas. A primeira diz respeito ao fato de que em nenhuma dessas políticas o 
governo estadual tem competências privativas ou exclusivas, recebendo no máximo indicações de áreas 
prioritárias (como o ensino médio na educação). Outra convergência, no caso da saúde e assistência 
social, está no compartilhamento, com os municípios, da responsabilidade pela provisão de serviços 
mais complexos, para os quais eventualmente não possuam condições – seja pela capacidade, seja 
pela demanda – de ofertá-los.

No início do processo de municipalização da saúde e da assistência social isso significou ofertar 
serviços básicos estaduais enquanto o município não conseguisse estruturar oferta própria. Hoje o 
papel estadual se volta para os serviços cuja prestação exige uma estrutura de gestão mais complexa, 
organizada sob a lógica da regionalização. No caso da educação, os municípios possuem responsabilidade 
prioritária para oferecer o ensino fundamental, de modo que a competência compartilhada com os 
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estados nesse nível de ensino também tem caráter suplementar, recaindo mais na provisão dos anos 
finais, cuja gestão é mais complexa que a dos anos iniciais.15

Embora haja um movimento constante e consistente de municipalização nas três políticas, os 
estados, em geral, não saíram de cena, apenas mudaram seu papel e ênfase de atuação, executando 
diretamente serviços de maior complexidade a fim de suplementar a atuação municipal. Seguem 
respondendo por parcela importante das matrículas dos anos finais do ensino fundamental, dos leitos 
de internação e da produção hospitalar (média e alta complexidade) na saúde. No caso da assistência 
social, a provisão estadual é mais comum nos serviços de alta complexidade.

Como limitações da pesquisa, apontamos a falta de disponibilidade de dados para todo o 
período analisado, em particular na área de saúde.16 Pudemos observar apenas o retrato atual da 
distribuição de atribuições entre estados e municípios na produção hospitalar, com apenas dois 
pontos próximos no tempo (2014 e 2019).

Em todo caso, a análise aqui desenvolvida indica que não se pode prescindir dos estados na 
provisão dos serviços, o que desafia os instrumentos de coordenação dos sistemas de gestão das três 
políticas analisadas. Indutores da universalização da oferta via municipalização dos serviços básicos, 
estes instrumentos ainda não conseguiram garantir, a contento, a integralidade dos serviços de maior 
complexidade em todo o território nacional, tanto na saúde quanto, principalmente, na assistência 
social. A provisão estadual em caráter suplementar aos municípios é fundamental para isso, mas 
precisa ser adequadamente coordenada para que supra as necessidades da população nos contextos 
mais diversos em que se manifestam. No caso da educação, cabe lembrar que a atuação dos estados 
como provedores de matrículas não os exime do desafio de coordenar as redes estaduais e municipais 
com o intuito de garantir um padrão mínimo de qualidade da oferta no seu território.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo se propõe a mostrar evidências que sugerem a existência de regimes de normatização 
estadual, além de seus efeitos sobre a presença territorial e a operação, nos municípios do país, dos 
conselhos gestores de políticas públicas (doravante conselhos). O papel dos estados na definição da 
atuação desses colegiados tem recebido pouca atenção da literatura, que acumulou conhecimento 
privilegiando o estudo de áreas de política fortemente reguladas pela União, em boa medida porque, 
não casualmente, estas contam com conselhos mais ativos que operam a produção de políticas 
no dia a dia.

Parte significativa do conhecimento acumulado sobre conselhos no país descansa na premissa da 
prevalência de regimes nacionais de normatização setorial, ou seja, da índole nacionalmente regulada 
das políticas setoriais (Gurza Lavalle, Guicheney e Vello, 2021). Não obstante, os desdobramentos 
recentes da literatura de políticas públicas focada na governança multinível apontam em outra direção: 
o foco quase exclusivo no nível de análise nacional – ou dos regimes nacionais – encobriu tanto 
a existência de variação das políticas no território, produzida por arranjos diversos de governança 
multinível, quanto o jogo entre a coordenação centralizada e a variação daquelas, associada à autonomia 
dos níveis subnacionais (Kazepov, 2010; Giraudy, Moncada e Snyder, 2019).

Entendemos como regimes de normatização estadual os arcabouços de normas produzidas 
por estados acerca de uma dada política pública que produzem efeitos de coordenação na adoção e 
implantação de tal política entre municípios sob sua jurisdição, afetando a cobertura, a operação e 
o desempenho de políticas que também são reguladas – em algum grau – pela União. A existência 
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de regimes de normatização estadual é relevante porque afeta consideravelmente o comportamento 
esperado dos conselhos.

Como estratégia empírica, aferimos, mediante modelos de regressão, os efeitos dos estados 
para a difusão territorial e para a operação dos conselhos de uma área de política pública: preservação 
do patrimônio histórico. Os motivos que animam tal escolha serão informados adiante. Por ora, 
cabe mencionar que a estratégia de análise adotada permite combinar generalização empírica (para 
os conselhos de patrimônio) com generalização analítica para os conselhos de outras áreas com 
características similares, concebidos conforme uma tipologia elaborada e testada alhures (Gurza 
Lavalle, Guicheney e Vello, 2021). Como veremos, essa tipologia – composta por três categorias: 
C1, C2 e C3 – possui capacidade preditiva e permite generalizar analiticamente os efeitos esperados 
da ocorrência de regimes estaduais de normatização para tipos de conselhos inscritos em áreas de 
políticas diversas.

Assim, para reunir evidências sistemáticas acerca da existência de regimes de normatização 
estadual, e por motivos de economia de espaço, o artigo escolhe um caso representativo de uma das 
categorias da tipologia (C3) em que os efeitos da ocorrência de regimes de normatização subnacional 
são mais facilmente identificáveis. A hipótese de trabalho é que regimes estaduais implicam a 
existência de mecanismos que podem induzir uma maior difusão de conselhos, além de definir 
atribuições adicionais que afetam seu modo de operação. Demonstramos que a pertença a um dado 
estado – nossa variável independente – importa para características de interesse daqueles colegiados: 
a probabilidade de existir ou não conselho no município, e, caso exista, sua idade, a probabilidade 
de que promova capacitação dos(as) conselheiros(as), além do número de reuniões realizadas nos 
últimos doze meses. O teste com quatro distintas variáveis dependentes, conforme será visto, obedece 
à lógica da hipótese e reforça os achados.

O artigo está estruturado em mais quatro seções. Primeiro, expõem-se a tipologia de conselhos, 
o conceito “regimes de normatização estadual” e a hipótese de trabalho sobre seus efeitos. A seguir, 
detalhamos a estratégia metodológica. Depois, examinamos os resultados sobre a ocorrência de 
conselhos de patrimônio inscritos nesses regimes e os efeitos destes sobre a presença territorial, idade 
e frequência de reuniões. Por fim, as conclusões sumarizam os principais achados e atentam para 
suas limitações e implicações gerais.

2 TIPOS DE CONSELHOS E REGIMES ESTADUAIS

A complexidade dos mais de 60 mil conselhos existentes no país6 pode ser reduzida e apreendida 
mediante a combinação de duas dimensões. A primeira diz o quão difundidos pelos municípios 
estão os conselhos de uma dada área de política, dimensão que está associada à maior ou menor 
incidência de mecanismos de indução federal (por exemplo, a exigência de instalação de conselho para 
o recebimento, pelo município, de transferências condicionadas de recursos da União). Esta dimensão 
pressupõe, portanto, que conselhos só podem atuar e produzir eventuais efeitos sobre as políticas 
onde foram criados e, também, que tal expansão territorial dificilmente ocorreria como resultado de 
escolhas descoordenadas de prefeitos e/ou vereadores em diversos municípios concomitantemente, 
isto é, sem a presença de mecanismos centrais de indução.

6. De acordo com os dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) do IBGE (2014; 2017; 2018).
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A segunda dimensão, por sua vez, diz o quão especificadas em leis e normas federais estão as 
atribuições dos conselhos municipais (Gurza Lavalle, Guicheney e Vello, 2021). Entende-se que a 
especificação institucional insere os conselhos no funcionamento regular de uma dada área de política 
pública e constitui uma condição delimitadora de sua capacidade de operação. Ela consiste em disposições 
normativas que condicionam os processos administrativos de definição, implantação, gestão e prestação 
de contas da política à realização de funções determinadas por parte dessas instituições participativas (IPs).

Assim, pode-se afirmar que há três tipos de conselhos que combinam diferentes níveis 
dessas duas dimensões (difusão e especificação institucional). Conselhos C1, expandidos graças a 
mecanismos fortes de indução federal e desenvolvidos mediante maior especificação institucional, 
contam com presença territorial quase universal nos municípios, desempenham papel ativo na 
operação regular da política e correspondem a áreas altamente reguladas pela União, como saúde, 
assistência, criança e adolescente. Vice-versa, conselhos C3, fracamente induzidos pelo governo 
central – consequentemente com presença rarefeita na cartografia municipal – e papel institucional 
precariamente definido, encontram-se associados a setores em que há maior delegação de competências 
aos níveis subnacionais, como agricultura, direitos humanos e patrimônio. Os conselhos C2, por 
sua vez, ocupam uma posição intermediária, a exemplo de educação, habitação e cultura.

As duas dimensões da tipologia, combinadas em três categorias de conselhos, produzem 
consequências previsíveis e testadas alhures (Gurza Lavalle, Guicheney e Vello, 2021), das quais 
interessam, aqui, aquelas relacionadas aos conselhos C3. Estes acusam presença territorial rarefeita – 
normalmente em menos de 20% dos municípios –, visto que costumam ser criados ao sabor da 
política local. Têm especificação institucional que varia de município a município e, não raro, 
apresentam padrões modestos de atividade, ou, mesmo, são inativos.

A despeito de tal caracterização geral dos conselhos C3, a ocorrência de regimes de normatização 
estadual poderia alterar esse padrão esperado, tornando-os territorialmente capilares e/ou “hiperativos”. 
Conforme sugere a literatura de governança multinível, a variação territorial de políticas é associada 
à autonomia permitida aos níveis subnacionais, isto é, ao espaço decisório em que escolhas são 
possíveis sob determinados constrangimentos, sendo que existem diversas combinações entre níveis 
de governo (Kazepov, 2010; Giraudy, Moncada e Snyder, 2019). Ainda, a autonomia não seguiria 
a dispersão territorial da autoridade definida pelo federalismo ou por estados unitários, não apenas 
porque eles não respondem a modelos únicos, mas também porque a primeira varia setorialmente 
e por políticas (Bruch, Meyers e Gornick, 2018; Arretche, 2016).

Entendemos que regimes de normatização estadual em setores de política são expressão de tal 
autonomia e, por isso, sua ocorrência é mais facilmente apreciável no caso de conselhos C3, em que o 
papel indutor e coordenador da União é menor. Dada uma delegação de atribuições similares, quanto 
menor a regulação federal sobre uma determinada política, maior o espaço decisório permitido às unidades 
subnacionais. E, como cada estado pode se valer dessa autonomia de forma diferente, há também maior 
possibilidade de variação no que diz respeito às características locais de tal política, permitindo, assim, 
o surgimento de padrões divergentes entre entes federativos. No caso que aqui interessa, estimulando a 
atuação e ampliando a cobertura territorial, dentro de um determinado estado, de conselhos municipais C3.

A existência de uma arquitetura legal própria acerca de uma política setorial em um dado 
estado, criando mecanismos estaduais de indução sobre a expansão e de especificação institucional 
sobre a operação dos conselhos, é denominada aqui de regime de normatização estadual. Em outras 
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palavras, “quando normas subnacionais constituem um arcabouço setorial específico de nível estadual − 
capaz de afiançar institucionalmente os conselhos e conferir-lhes atuação distintiva em relação aos 
conselhos do mesmo setor, em outros estados −, opera um regime de normatização” (Gurza Lavalle, 
Guicheney e Vello, 2021, p. 15).7 Regimes estaduais produziriam maior heterogeneidade em relação 
à presença territorial e atuação de conselhos em estados distintos, e menor variação relativa interna 
entre municípios dos estados com tais regimes.

3 CASO, VARIÁVEIS, DADOS E MODELOS

Conselhos C3, conforme mencionado, são bons candidatos para identificar a eventual ocorrência 
de regimes de normatização estadual, uma vez que se encontram inscritos em áreas em que a 
União é pouco presente na indução de sua expansão territorial e na especificação de suas funções, 
cedendo mais autonomia aos níveis subnacionais. Há mais de quinze áreas em que conselhos foram 
classificados como C3 (ver tipologia de conselhos, no apêndice), mas, para efeito deste texto, foi 
selecionada uma área em que encontramos indícios iniciais da ocorrência de um regime estadual. 
Em trabalho anterior (Gurza Lavalle, Guicheney e Vello, 2021), derivado da análise de quase 15 mil 
decisões de conselhos em cinco municípios de grande porte, foram mapeados padrões de atividade 
decisória, identificando-se produtividade inesperadamente elevada em alguns conselhos municipais 
de patrimônio.8 O objetivo, aqui, é justamente avançar no teste ao considerar, agora, todos os 
municípios do país. Possíveis vieses derivados de escolher um caso com indícios favoráveis foram 
testados e descartados (ver nota de rodapé 15).

A existência de regimes será abordada pelos seus efeitos. Examinam-se os padrões de difusão e 
operação dos conselhos municipais de patrimônio, e é esperado que a ocorrência de regimes estaduais 
produza incrementos em ambos os padrões em um dado estado, em relação aos conselhos de outros estados. 
A difusão territorial é aferida mediante as variáveis “Existência do conselho de patrimônio” e “Idade do 
conselho em 2018”. Não existe acúmulo de literatura acerca das dimensões necessárias para aferir de 
modo abrangente a operação dessas IPs, mas as variáveis “Número de reuniões realizadas nos últimos 12 
meses” e “O conselho realiza capacitação para os seus membros?” oferecem indícios importantes a esse 
respeito. A primeira, por distinguir conselhos que efetivamente se reúnem daqueles que “só existem no 
papel” e suas gradações. A segunda, por avaliar o aspecto de capacitação técnica dos(as) conselheiros(as) 
para atuação naquele colegiado. Nos quatro casos, os dados foram extraídos da Munic (IBGE, 2018).

No que se refere aos demais fatores intervenientes, como é sabido que o porte do município 
importa (Almeida, Carlos e Silva, 2016), e que este combina dimensões econômicas e sociodemográficas, 
controlam-se o tamanho da população, o produto interno bruto (PIB) per capita e o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Controlamos também pelo número de organizações 
da sociedade civil (OSCs) per capita no município (somando as categorias “organizações de defesa 
de direitos” e “de cultura”9 das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos – Fasfil), 
dado que a literatura considera este um fator relevante para a qualidade da ecologia de IPs locais 

7. Regimes de normatização não são equivalentes ao conceito “regimes de regulação”, de uso comum na literatura em diversos campos. 
O segundo é mais amplo, implica, além de regras, configurações estáveis de atores, posições e recursos (Gurza Lavalle e Isunza Vera, 2012; 
Gurza Lavalle et al., 2018).
8. Entre os conselhos C3, desenvolvimento urbano e saneamento também evidenciaram indícios favoráveis à ocorrência de regimes de 
normatização estadual, mas sua presença territorial é mais reduzida e, com isso, sua variabilidade. Também foram detectados indícios para 
alguns casos de conselhos C2.
9. Área que inclui patrimônio.
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(Avritzer, 2010). Por fim, mas não menos relevante, utilizamos controles relativos a características 
político-administrativas municipais, a saber: i) número total de funcionários da administração direta 
e indireta; ii) existência de recursos específicos para bens tombados; iii) se o município é também 
capital do estado (o que implica concentração de recursos administrativos estaduais e municipais 
em um mesmo território); e iv) além da existência de legislação municipal sobre patrimônio 
histórico. Em síntese, buscamos controlar parte dos fatores explicativos alternativos para que o 
efeito remanescente na variável de interesse possa refletir a dimensão regulatória estadual. As fontes 
de dados compreendem: Munic (IBGE, 2018), Ipea Data (Ipea, 2006), Atlas Brasil (PNUD, Ipea 
e FJP, 2013) e Fasfil (IBGE, 2016). As análises foram realizadas no software Stata.

Para testar a hipótese de trabalho nos valemos de modelos de regressão multivariada. Três das 
quatro variáveis dependentes são binárias (assumem valores 0 ou 1). Mas, em vez de fazer uso de 
regressões logísticas, que é a estratégia mais frequente para esse tipo de variável, optamos pelo modelo 
linear de probabilidade (MLP) porque permite maior clareza e comunicabilidade, tanto em termos 
da “mecânica” das análises quanto de seus resultados.10

Quanto à apresentação dos modelos, mas com o mesmo intuito de facilitar a comunicabilidade, 
utilizamos a técnica de Codificação por Contraste11 para a variável independente (UF), de modo que 
cada efeito apresentado na tabela representa o desvio em relação à média dos grupos, neste caso, a média 
dos estados12 (em vez de se dar em referência a algum estado em particular). Na tabela de regressão, 
também lançamos mão da decomposição do R2 com o fim de possibilitar a identificação da contribuição 
precisa de cada variável independente (e de controle) sobre a explicação total.13

Por fim, como quase todos os dados utilizados são registros administrativos, para todos os 
municípios, testes de hipóteses e outras formas de aferir imprecisões amostrais não se aplicam. 
Por esta razão, não apresentamos p-valores ou erros-padrão.14

4 RESULTADOS

4.1 Difusão institucional

Nesta primeira dimensão analisada – operacionalizada pelas variáveis “Há conselho no município” 
e “Idade do conselho” –, observamos a potencial presença de regimes estaduais para a área de 
patrimônio. Como esperado pela sua pertença ao tipo C3, tais conselhos se encontram no polo 
oposto daqueles territorialmente universalizados, registrando presença em 21% dos municípios em 
2018. Observa-se na tabela 1 que a variável UF é o principal componente explicativo individual 
para a existência de conselhos municipais, respondendo por 39,94% (0,249 do R2 total de 0,622) da 

10. O uso de MLPs tem se tornado cada vez mais comum na literatura contemporânea de ciência política e economia (em especial em estudos 
de caráter experimental).
11. Criamos uma variável dummy indicadora para cada uma das 27 UFs. Elegemos uma delas arbitrariamente como categoria de referência 
(SP) e, então, a subtraímos de todas as demais dummies. As 26 novas variáveis geradas por esse procedimento assumem o valor 1 quando 
se tratarem das UFs que indicam, -1 quando os municípios pertencerem à UF da categoria de referência e 0 nos demais casos (municípios de 
outras UFs). Essa é a estratégia de Codificação por Contraste.
12. A Codificação por Contraste é também chamada Sum-to-Zero Coding. Ela mede o desvio de cada categoria com respeito à média das 
categorias – e, por definição, a soma dos desvios com respeito à média é zero. Sendo assim, é possível recuperar o efeito da categoria de 
referência (isto é, seu desvio com respeito à média das UFs). Para isso, somamos os efeitos de todas as outras categorias e invertemos o sinal 
(de positivo para negativo ou vice-versa).
13. Para isso, utilizamos o valor de Shapley (Juarez, 2012).
14. Tal decisão é também respaldada pela literatura (Figueiredo Filho et al., 2013; Gibbs, Shafer e Miles, 2017).
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variância.15 Observamos também que, dentro de um mesmo estado, as idades dos conselhos tendem 
a ser semelhantes, indicando que foram fundados em períodos relativamente próximos dentro da 
Unidade da Federação (UF). Novamente, trata-se de evidência que sugere a atuação de algum regime 
estadual de indução. A variável UF, sozinha, explica 47,77% da variação das idades desses conselhos 
(0,067 do R2 total de 0,139). Essa dimensão apresenta, assim, um conjunto de evidências indiretas 
da existência de regimes estaduais operando na área de patrimônio.

TABELA 1
Modelos de regressão para os conselhos de preservação do patrimônio histórico

(1) 
Há conselho  

de patrimônio

(2) 
Idade do  
conselho

(3) 
Reuniões nos últimos  

doze meses

(4) 
Realiza capacitação 

UF

Rondônia -0,0816  0,0000  0,0000  0,0000

Acre  0,0259 -1,3047 -2,0317  0,1335

Amazonas -0,0603 -8,8868 -4,7563 -0,1519

Roraima -0,0104  0,0000  2,3719 -0,3397

Pará -0,0943 -7,2056  1,0908 -0,0795

Amapá -0,0043 -6,3091  2,5132  0,7672

Tocantins -0,0165  1,0832 -1,3584 -0,2851

Maranhão -0,0265 -1,6337  1,4075  0,3425

Piauí -0,0093 -3,5831  4,3242  0,1428

Ceará -0,0293 -0,8491 -0,6971 -0,1688

Rio Grande do Norte -0,0251 -0,4524 -0,9073 -0,3061

Paraíba  0,0117 -1,0530 -0,1773 -0,0064

Pernambuco -0,0624  6,3021  0,7308  0,0861

Alagoas -0,0406 -1,0048 -1,7039 -0,2087

Sergipe -0,0451  0,3377 -1,3212  0,4307

Bahia -0,0653 -1,7414  2,2226 -0,1064

Minas Gerais  0,5493    4,7353    4,8943  0,2668

Espírito Santo -0,0910   -1,9620   -0,1942 -0,0386

Rio de Janeiro -0,0715    6,3517    0,3973 -0,0734

São Paulo  0,0000    0,0000    0,0000  0,0000

Paraná -0,0140    2,2452    0,6961 -0,0640

Santa Catarina -0,0318    3,4197    1,8004  0,0540

Rio Grande do Sul  0,0115    5,4804    3,5677  0,1179

Mato Grosso do Sul -0,0844    7,1704   -3,1320 -0,0765

Mato Grosso -0,0629    5,2189    2,9785  0,1047

Goiás -0,0419    6,1848   -1,2322 -0,1679

(Continua)

15. Segundo a Munic 2018, Minas Gerais conta com conselhos em 86% de seus municípios, enquanto os demais registram cifras consideravelmente 
menores – a exemplo de Rio de Janeiro, com 19,56%, e São Paulo, com 18,75%. Em função disso, realizamos um teste para nos certificar de 
que Minas Gerais não é responsável pelo resultado que atribuímos à variável UF. Não obstante, embora o estado seja relevante para algumas 
das dependentes testadas (no modelo 1, UF é responsável por 0,249 do R2 e Minas Gerais, por 0,092; no modelo 2, por 0,067 e 0,002, 
respectivamente; no modelo 3, por 0,085 e 0,024; e no modelo 4, por 0,062 e 0,032), confirma-se a relevância dos estados (no plural, digamos, 
e não apenas em Minas Gerais) para a presença territorial dos conselhos e aspectos de sua atuação.
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(Continuação)

(1) 
Há conselho  

de patrimônio

(2) 
Idade do  
conselho

(3) 
Reuniões nos últimos  

doze meses

(4) 
Realiza capacitação 

Distrito Federal  0,3295 -17,2452 -13,0618 -0,3066

Log (População 2018)  0,0248   -0,1775   -0,1913 -0,0299

Log (PIB per capita 2015)  0,0125   -1,2238   -0,2066 -0,0534

Capital (dummy)  0,0265    1,1444    1,8286 -0,3399

Log (funcionários administração)  0,0188    1,9488    1,8182  0,0647

IDHM 2010  0,1159    9,7143    7,1857  0,5705

Legislação municipal  0,2704    0,7829    0,2650  0,0828

Recursos para bem tombado  0,0560    1,0152    1,1695  0,2118

OSC per capita (cultura) -0,0000    0,3592    0,0959 -0,0275

Intercepto -0,5100    0,5488 -12,4432  0,1678 

r2  0,6222    0,1394    0,2445  0,1673

N 5.495 1.126    1.117 1.128

Decomposição do R² (1) (2) (3) (4)

   UF 0,309 0,068 0,115 0,088

   População 2018 (Log) 0,009 0,018 0,028 0,003

   PIB per capita 2015 (Log) 0,003 0,005 0,006 0,003

   Capital (dummy) 0,001 0,001 0,005 0,004

   Funcionários administração (Log) 0,008 0,018 0,032 0,003

   IDHM 0,012 0,014 0,016 0,001

   Legislação municipal 0,215 0,003 0,006 0,009

   Recursos para bem tombado 0,066 0,010 0,036 0,056

   OSC per capita 0,000 0,001 0,001 0,001

Total 0,622 0,139 0,245 0,167

Fonte: Munic 2018, Atlas Brasil 2013, Fasfil 2016 e Ipea Data (população municipal 2018, PIB municipal 2015).
Elaboração dos autores.

4.2 Operação dos conselhos

Se regimes de normatização estadual parecem exercer influência sobre a existência de conselhos 
de patrimônio, cabe perguntar: uma vez criados, tais regimes continuariam a afetar sua operação? 
Um modo de avaliar a questão é indagar se o número de reuniões realizadas apresenta variação 
estadual, assim como se isso ocorre no caso da probabilidade de um conselho capacitar seus membros. 
No primeiro caso, as diferenças estaduais explicam 34,91% da variação do número de reuniões 
(0,085 do R2 total de 0,245). No segundo, 37,30% (0,062 do R2 total de 0,167).

4.3 Regimes estaduais

Os resultados indicam o papel dos estados na expansão e incremento da operação dos conselhos de 
patrimônio. Embora o conjunto de fatores alternativos controlados sugira que “estado” corresponde 
a fator de natureza institucional, cabe perguntar se há evidências que atestem a presença de regimes 
de normatização estadual. As evidências para responder a esta questão são de índole qualitativa e 
escapam ao alcance dos resultados analisados. Contudo, é possível indicar evidências em um caso 
específico que permitem iluminar o tipo de normas e mecanismos institucionais em operação. 



44
Boletim de Análise Político-institucionAl | n. 30 | nov. 2021

O estado de Minas Gerais é um dos seis estados que contam com seu próprio Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha), criado em 1971, concentrando a maioria dos conselhos 
da área – aproximadamente a metade (IBGE, 2014). Não parece fortuito que confira atribuições de 
decisão sobre a política ao Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, criado em 2007, e que, como 
parte do arcabouço institucional da área, tenha sido implementado o programa ICMS Patrimônio 
Cultural, que, desde 1995, tem incentivado fiscalmente a municipalização das políticas de proteção 
ao patrimônio,16 levando à implantação, no estado, de mais de setecentos conselhos municipais e 
seiscentos fundos associados.17 Cabe reiterar, não obstante, que Minas Gerais responde apenas por 
uma parte, por vezes menor, dos efeitos registrados pelas UFs (ver nota de rodapé 15).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo apresentamos evidências sistemáticas que sugerem a existência de regimes de normatização 
estadual para os conselhos municipais com base na aferição de seus efeitos sobre a presença territorial 
(existência e idade) e operação regular (número de reuniões e realização de capacitação) das IPs.

Partiu-se da hipótese de trabalho de que a existência de um regime de normatização estadual 
produziria efeitos de indução sobre a expansão territorial e de convergência sobre a operação dos 
conselhos de uma dada área naquele estado, em um padrão divergente do restante da Federação. 
Os resultados da análise de todos os conselhos de patrimônio existentes do país são favoráveis: estados 
são o principal componente explicativo individual.

O caso escolhido, porém, é de antemão adequado ao teste da hipótese, quer dizer, conselhos 
C3 são, por definição, menos sujeitos aos efeitos da regulação federal e pertencem a áreas em que as 
atribuições das unidades subnacionais são maiores. Os efeitos das escolhas estaduais se tornam, assim, 
mais facilmente detectáveis. A presença de regimes estaduais, todavia, não afetaria igualmente qualquer 
área de política em que eles se inserem. De fato, em outro trabalho (Gurza Lavalle, Guicheney e 
Bezerra, 2020), mostramos que os conselhos C3 são especialmente sensíveis à UF a que pertencem 
e que a intensidade dos efeitos dos estados diminui progressivamente, mas não desaparece, nos de 
tipo C2 e C1, isto é, conforme se incrementa o escopo da regulação da União.

A existência de regimes de normatização estadual é harmônica com os padrões encontrados 
que, por ora, restou postulada analiticamente e aferida pelos seus efeitos, mas não apreciada em si, 
embora indícios sobre a legislação estadual no caso de Minas Gerais sejam persuasivos a respeito da 
existência de tais regimes nessa UF. “Estados” são o principal componente explicativo, e controlamos 
fatores associados ao porte, às capacidades administrativas locais, à existência de legislação específica 
nos municípios e à presença de OSCs. “Estados”, todavia, englobam diversos fatores de natureza 
institucional e política que podem afetar a presença e a atuação dos conselhos, inclusive a normatização. 
Os próximos passos da pesquisa avançarão em quatro flancos: ampliar as variáveis de controle, avançar 
para testes com conselhos dos tipos C1 e C2, examinar comparativamente as normas estaduais de 
casos escolhidos, bem como indagar os fatores específicos que produzem tais regimes.

16. Disponível em: <http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/icms-patrimonio-cultural#o-que-%C3%A9>.
17. Disponível em: <https://www.ultimasnoticias.inf.br/noticia/instituto-do-patrimonio-historico-e-artistico-inicia-a-6a-rodada-regional-do-
icms-cultural/>.
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APÊNDICE

QUADRO A.1
Tipologia de conselhos

Tipos de 
conselho

Indução federal1 Especificação institucional federal2 Exemplos

C1
Mecanismos fortes de indução federal 
impulsionam a expansão, resultando em 
tendência à universalização nos municípios.

Institucionalmente especificados, 
condicionando processos regulares da 
política à realização de funções por 
parte dos conselhos.

Saúde; assistência social; criança e adolescente; 
alimentação escolar; Fundef/Fundeb.

C2

Mecanismos fortes ou inconsistentes/
moderados de indução federal impulsionam 
a expansão, resultando, respectivamente, 
em tendência à universalização ou à 
presença mediana nos municípios.

Institucionalmente não especificados, 
ou com especificação que não 
condiciona definitivamente processos 
regulares da política à realização de 
funções por parte dos conselhos.

Educação; conselho do Bolsa Família; cultura; 
drogas; habitação; idoso; meio ambiente;  
trabalho/emprego.

C3
Mecanismos fracos ou inexistentes de 
indução federal, resultando em fraca 
presença nos municípios.

Institucionalmente não especificados.

Agricultura; ciência e tecnologia; defesa do 
consumidor; deficiência; desenvolvimento 
econômico; patrimônio; desenvolvimento urbano; 
direitos humanos; esporte; juventude; mulher; raça; 
saneamento; segurança; segurança alimentar; 
transporte; turismo.

Fonte: Gurza Lavalle, Guicheney e Vello (2021).
Notas: 1 Indução federal para criação de conselhos nos municípios, em uma dada área de política.

2 Especificação institucional federal para definição, mediante normatização, das funções que serão exercidas pelo conselho, em uma área 
de política.

Obs.: Fundef – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério; Fundeb –Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.





equAlizAção FiscAl no BrAsil: distorções e propostA pArA o cAso dos estAdos1,2

Constantino Cronemberger Mendes3

1 INTRODUÇÃO

O objetivo principal de um sistema de equalização é proporcionar capacidade fiscal e financeira aos 
governos para uma oferta de serviços públicos adequada às necessidades de seus cidadãos. A capacidade 
tributária é, em geral, reflexo do tamanho populacional, da renda e da concentração de atividades 
econômicas. Em países federativos, o problema da equalização fiscal tem duas dimensões: do lado 
da oferta, proporcionar capacidades fiscais adequadas entre os níveis de governo; e, do lado da 
demanda, atender às necessidades específicas da sociedade local, dadas as restrições orçamentárias.

O principal mecanismo brasileiro de transferências de recursos fiscais aos estados (Fundo de 
Participação dos Estados – FPE), nos moldes atuais, foi criado nos anos 1960, na reforma tributária 
de 1967/1968. O sistema de equalização nacional consiste de transferência (em parte, restituição) de 
recursos dos Impostos de Renda de Pessoa Física (IRPF) e de Pessoa Jurídica (IRPJ) e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), coletados e transferidos pelo governo federal aos estados. 
O objetivo principal, que consta na Constituição Federal de 1988 (CF/1988), é “promover o equilíbrio 
socioeconômico entre estados e entre municípios” (Brasil, 1988, art. 161, inciso II).

A CF/1988 regula o sistema atual de transferência não condicional aos estados, via FPE, tendo 
como critério para a distribuição dos recursos a aplicação de indicadores (de demanda) populacionais 
e a renda domiciliar per capita.4 A partir de 2016 passam a vigorar os critérios da Lei Complementar 
no 143/2013, quando os valores transferidos no ano anterior são corrigidos pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e por 75% da variação do produto interno bruto 
(PIB) nos dois anos anteriores. Essa regulamentação não interfere, diretamente, em outros modelos 
de transferências com contrapartidas, como o Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que afetam as finanças estaduais em setores 
específicos, não tratados neste artigo.

O sistema brasileiro de equalização fiscal não considera as capacidades fiscais próprias dos 
estados (lado da oferta), consideradas em países como Canadá (Feehan, 2020) e Austrália (Coppel, 
2018), por exemplo. O modelo nacional adota indicadores absolutos (estáticos) de população e 
renda domiciliar, não prevendo revisões periódicas ou aspectos relativos (proporcional) e dinâmicos 
(crescimento) do ambiente socioeconômico dos estados. Em outras palavras, não são considerados 
fatores estruturais no contexto das desigualdades e heterogeneidades sociais e regionais entre os 
estados. Aspectos estruturais específicos de oferta e demanda são essenciais para a provisão adequada 
de serviços públicos associados a grupos sociais específicos, tais como estrutura etária da população, 

1. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/bapi30art4
2. Agradeço aos pareceristas por seus comentários e aos coordenadores do boletim pela publicação deste artigo.
3. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) do Ipea.  
E-mail: <constantino.mendes@ipea.gov.br>.
4. Até 2006, era usada a renda per capita estadual.
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nível de escolaridade, acesso a bens privados, taxas de mortalidade e de longevidade, estrutura 
produtiva, emprego, renda, tipos e custos de serviços públicos.

A análise sobre o sistema de equalização brasileiro e a proposição de alternativas ao modelo 
atual são discutidas ao longo deste artigo, que parte de considerações teóricas e do diagnóstico 
do modelo atual e de suas distorções, seguindo na discussão de critério da capacidade fiscal como 
alternativa e na apresentação de exercícios sobre esta opção, e finaliza com algumas considerações 
à guisa de conclusão.

2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS

Um mecanismo de equalização fiscal contribui para a solução de dois tipos de distorções: vertical e 
horizontal. A primeira advém do desequilíbrio nas receitas próprias ou disponíveis entre diferentes 
níveis de governo. A segunda provém do desequilíbrio nas mesmas receitas entre os mesmos níveis de 
governo. A adoção de uma simetria legal reflete uma visão homogênea de oferta e demanda públicas, 
de capacidades fiscais “semelhantes” aos diferentes e entre os mesmos níveis de governo na provisão de 
serviços públicos (homogêneos) ao atendimento de necessidades (homogêneas) dos seus cidadãos.

Esse modelo ideal de equalização não leva em conta as heterogeneidades ou desigualdades nas 
estruturas de oferta e demanda públicas. A provisão de serviços públicos pelos governos não depende 
apenas das suas capacidades fiscais próprias ou disponíveis, mas também de outros atributos referentes 
às suas capacidades institucionais.5 Já as diferentes necessidades da sociedade afetam as escolhas sociais 
quanto aos bens e serviços demandados, a serem providos pelos governos, dadas as restrições orçamentárias.

Assim, um sistema de equalização tem como objetivo principal criar padrões “semelhantes” 
de capacidades fiscais disponíveis aos governos, dando-lhes condições de proverem serviços públicos 
em nível e qualidade adequados às necessidades sociais específicas e diferenciadas. A solução 
envolve a adoção de um padrão fiscal médio a todos os níveis de governo ou, de forma mais complexa, 
exige-se a utilização de parâmetros médios (ou medianos6) para adequar as diferentes capacidades 
estatais (lado da oferta) às necessidades ou escolhas sociais (lado da demanda) específicas.

Teoricamente, um fator equalizador representa, no lado da oferta, um incremento na 
receita própria de cada estado ou, no lado da demanda, um aumento na renda própria de cada 
cidadão. No primeiro caso, o mecanismo “equaliza” as receitas disponíveis estaduais. No segundo, 
o instrumento procura “equalizar” as rendas disponíveis individuais. Não se espera um efeito 
equalizador populacional entre os estados. O indicador populacional é um fator para garantir que 
cada cidadão, independentemente de sua localização, “receba” um valor adicional (médio) de recurso 
fiscal, permitindo maior capacidade de acesso a (mais) serviços públicos. Além de que não é simples 
que os fluxos migratórios sejam considerados uma variável possível de controle entre estados.

Os dois critérios interagem de forma direta (população) e inversa (renda per capita) para atingir 
um determinado nível de equalização (vertical e horizontal) dos recursos disponíveis entre os estados 
ou seus cidadãos. Assim, um padrão nacional (médio) é constituído, permitindo uma oferta “similar” 
de bens e serviços públicos atendendo a uma demanda social média, interpretados como despesas 

5. Consiste em uma série de situações diferenciadas envolvendo questões administrativas, de recursos humanos, de tecnologia etc. Porém, este 
estudo foca apenas a capacidade fiscal, em relação ao instrumento de transferência fiscal principal para os estados (FPE).
6. Em sociedades desiguais como a brasileira, a mediana é medida mais adequada, conforme modelo aplicado ao caso dos municípios 
brasileiros (Mendes, 2006).
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requeridas a fim de obter um nível mínimo ou médio de serviços públicos para diferentes públicos-alvo, 
considerando custos fixos e variáveis de provisão, como sugerido em modelos estruturais (Langørgen, 
2012). O “padrão” médio nacional não equivale à provisão homogênea de serviços públicos nos estados, 
e sim a uma adequação das provisões estaduais compatível com as necessidades locais.

Como o sistema de equalização não prevê convergência populacional entre os estados, o critério 
de convergência vale apenas para a renda disponível per capita, que pode não ser critério suficiente 
ante as estruturas demográficas e de renda pessoal própria per capita nos estados, relacionadas à 
pequena base produtiva e, consequentemente, à baixa capacidade de arrecadação própria locais. 
Nesse sentido, a análise seguinte separa os efeitos dos dois fatores de demanda (população e renda), 
para considerar uma proposta de utilizar a receita própria estadual como fator de oferta relevante na 
capacidade fiscal disponível dos estados diante de padrões de demandas sociais diferenciados entre eles.

3 MODELO ATUAL: DISTORÇÕES E LIMITAÇÕES

Com o intuito de compreender melhor as distorções e as limitações do sistema atual de transferências, 
observam-se alguns fatores metodológicos implícitos no cálculo dos índices, adotado pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) como base para as transferências de recursos aos estados, considerando-se os dados de 
rendimento domiciliar per capita (gráfico 1).7 O indicador de rendimento adotado para a transferência 
de recursos em um determinado ano t é definido no ano anterior (t - 1), com base em dados de dois 
anos antes (t - 3). Assim, o rendimento domiciliar per capita estadual em 2015 é o parâmetro para o 
cálculo, em 2017, dos índices a serem adotados para as transferências de recursos para 2018.

GRÁFICO 1
Renda domiciliar per capita efetiva (2016/2014 e 2017/2015)
(Em R$ 1,00)
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Fonte: Secretaria da Receita Federal (SRF), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e TCU.

7. A ordem dos estados no eixo horizontal é mantida a mesma em todos os gráficos.
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Os resultados (negativos) na evolução dos rendimentos estão relacionados ao:
• crescimento da variação anual de rendimento médio, que foi de R$ 47,00, em 2014/2015, e 

R$ 79,00, em 2015/2016, caindo para R$ 64,00 em 2016/2017;

• rendimento do estado mais pobre em relação à média, que subiu de 50,1%, em 2014, para 54,1%, 
caindo no último ano para 53,8%. Em contrapartida, a parcela do rendimento do estado mais rico 
em relação à media, que cai um pouco em 2016, para 221,2%, chega a 229,5% no último ano; e

• percentual de rendimento entre o estado mais rico e o mais pobre, que aumentou de 22,4%, em 
2014, para 24,5%, em 2016, caindo para 23,4% em 2017.

Os resultados demonstram não apenas a extrema desigualdade no rendimento domiciliar 
per capita entre os estados, mas também a baixa correlação ou relação causal das transferências no 
modelo atual sobre as capacidades fiscais e as condições socioeconômicas locais. Os estados mais 
ricos contam com recursos disponíveis acima da média e muito superior aos estados mais pobres, 
com efeitos distorcivos nas capacidades de provisão de serviços públicos e nos comportamentos 
socioeconômicos estaduais.

A diferença entre o rendimento domiciliar per capita efetivo no ano referencial (t - 3) e no 
ano-base (t - 1) mostra as fortes variações entre os estados, cujos diferenciais provocam efeitos 
semelhantes na alocação de recursos via transferências aos estados. Tomando como exemplo o Rio 
Grande do Norte, a definição do seu indicador para as transferências a serem recebidas pelo estado, 
em 2017, definida em 2016 (tendo como referência 2014), apresenta uma diferença de mais de 
R$ 223,00, enquanto o indicador para 2018, definido em 2017 com base em 2015, apresentou uma 
diferença de apenas R$ 26,00. Essa defasagem tem impacto direto no cálculo do índice e promove 
uma alta volatilidade nos recursos repassados, dependendo da dinâmica efetiva da renda domiciliar 
per capita, que é afetada por diversos outros fatores, como o nível de emprego.

A variação anual do rendimento domiciliar per capita (gráfico 2) mostra um quadro de 
deterioração nas desigualdades de renda familiar entre os estados, dado o maior crescimento nos 
mais ricos, a despeito do comportamento das transferências.

Enquanto o Maranhão apresenta incremento na renda domiciliar de R$ 48,00 em 2014/2015, 
de R$ 66,00 em 2015/2016 e de R$ 22,00 em 2016/2017, o rendimento familiar per capita no 
Distrito Federal varia, nos mesmos períodos, respectivamente, em R$ 199,00, R$ 97,00 e R$ 197,00. 
Uma forma de amenizar essas distorções, no sistema atual, seria adotar ajustes regulares entre os 
índices calculados pelo TCU, com base em comportamento passado, mas corrigidos pelos valores 
efetivos. Isso seria possível com revisões de critérios a cada quatro ou cinco anos.

Este artigo, porém, defende a necessidade de migrar para um sistema de equalização que 
proporcione uma convergência nas capacidades fiscais dos estados compatíveis com as demandas e 
necessidades socioeconômicas locais. O comportamento da receita disponível dos estados é central, a 
qual envolve, além da receita própria, outros tipos de transferências aos estados, além das obrigatórias 
e não condicionais (transferências voluntárias ou discricionárias e recursos de fundos para saúde e 
educação, por exemplo).
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GRÁFICO 2
Renda domiciliar per capita – variação anual 2014/2017
(Em R$ 1,00)

2015/2014 2016/2015 2017/2016 

-100,00

-70,83

-41,67

-12,50

16,67

45,83

75,00

104,17

133,33

162,50

191,67

220,83

M
ar

an
h

ão

A
la

g
o

as

A
m

ap
á

Pa
ra

íb
a

C
ea

rá

B
ah

ia

A
cr

e

Pi
au

í

Pa
rá

R
o

ra
im

a

R
io

 G
ra

n
d

e 
d

o
 N

o
rt

e

Pe
rn

am
b

u
co

Se
rg

ip
e

R
o

n
d

ô
n

ia

To
ca

n
ti

n
s

G
o

iá
s

A
m

az
o

n
as

M
in

as
 G

er
ai

s

Es
p

ír
it

o
 S

an
to

Pa
ra

n
á

R
io

 d
e 

Ja
n

ei
ro

R
io

 G
ra

n
d

e 
d

o
 S

u
l

Sa
n

ta
 C

at
ar

in
a

M
at

o
 G

ro
ss

o

M
at

o
 G

ro
ss

o
 d

o
 S

u
l

Sã
o

 P
au

lo

D
is

tr
it

o
 F

ed
er

al

Fonte: SRF, STN, IBGE e TCU.

4 ANÁLISE E PROPOSTA ALTERNATIVA DE MECANISMO DE EQUALIZAÇÃO FISCAL

Tomando as considerações anteriores como hipóteses e levando em conta o ano da transição (2015) 
entre as Leis Complementares no 62/1989 e no 143/2013, uma constatação preliminar confirma, com 
algumas ponderações, que as transferências per capita apresentam (gráfico 3) padrão coerente com a 
regra de proporcionalidade populacional, mas não necessariamente isento de distorções. Estados com 
muito baixa população (Amapá, Acre, Roraima e Tocantis, como exemplos) recebem transferências 
per capita muito acima da média.

O indicador de renda domiciliar per capita serviria para equilibrar essas distorções, mas não 
é isso que ocorre. Segundo a regra legal, quanto menor a renda, maior a transferência. As maiores 
distorções ocorrem exatamente quanto aos diferentes padrões de rendimento domiciliar per capita 
entre os estados (gráfico 4), não podendo ser associadas ao efeito (positivo) do critério populacional.

No Norte, a despeito de as rendas serem praticamente semelhantes entre os estados (exceto 
Amazonas), Amapá, Acre, Roraima e Tocantins recebem bem mais transferências que Pará e Rondônia. 
No Nordeste, o Maranhão, com a menor renda domiciliar per capita, recebe menos transferências 
per capita que Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. No Centro-Oeste, Goiás 
é o estado que recebe menos, a despeito de renda per capita semelhante a Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, e muito inferior ao Distrito Federal. Este, por sinal, que detém a maior renda per 
capita do país, recebe mais transferências8 que todos os outros estados, excetuando apenas Amapá, 
Acre, Piauí, Sergipe, Roraima e Tocantins. Na região Sudeste, Minas Gerais, com a menor renda per 

8. O Distrito Federal conta com recursos de FPE e Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o que aumenta sua desproporcionalidade.
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capita, recebe apenas mais que São Paulo. Finalmente, no Sul, Rio Grande do Sul recebe o menor 
nível de transferências apesar de ter a menor renda per capita da região.

GRÁFICO 3
População (habitantes), receita própria, FPE e receita disponível, em termos per capita (2015)
(Em R$ 1,00)
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Fonte: SRF, STN, IBGE e TCU.

GRÁFICO 4
Receita própria, FPE, receita disponível e renda domiciliar, em termos per capita (2015)
(Em R$ 1,00)
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Fonte: SRF, STN, IBGE e TCU.
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Essas distorções podem explicar parcela significativa da dificuldade de o instrumento de 
transferências (FPE) atingir seu objetivo de redução das desigualdades socioeconômicas estaduais, em 
particular em termos de renda (domiciliar) per capita. Na realidade, os critérios atuais de repasse de 
recursos aos estados apresentam distorções por não corrigir as diferentes capacidades fiscais (receita 
própria versus receita disponível), principalmente dos estados mais pobres, permitindo uma provisão 
adequada de bens e serviços públicos.

Dada a tendência crescente da receita própria (padrão semelhante à renda domiciliar per 
capita), é possível explicitar a distorção no sistema atual de equalização brasileiro. Considerando os 
casos extremos, Maranhão e Distrito Federal apresentam, respectivamente, as menores e as maiores 
renda domiciliar, receita própria e receita disponível per capita. A transferência de FPE per capita 
ao Distrito Federal é muito superior ao Maranhão, a despeito da população menor e maior renda. 
As receitas próprias e, particularmente, as receitas disponíveis dos estados mais ricos nas regiões 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul são maiores que as dos estados mais pobres. As exceções são Amapá, 
Acre, Roraima e Tocantins, em virtude dos maiores valores (desproporcionais, diga-se de passagem) 
de transferências per capita.

Chama atenção a baixa correlação das transferências com as receitas próprias e disponíveis 
estaduais per capita. Ao complementar as receitas próprias dos estados – padrão crescente, gráficos 3 
(eixo da direita) e 4 –, as transferências devem promover uma equalização nas receitas disponíveis 
estaduais, de tal forma a compensar as receitas próprias, menores nos estados das regiões Norte 
e Nordeste, em função da menor concentração de atividades econômicas e, no caso especial do 
Norte, populacional.

Considere-se, como hipótese, a transferência per capita como uma renda adicional à renda 
domiciliar per capita (gráfico 5). Ou seja, em vez de a transferência ser direcionada aos estados, ela 
é “dada” diretamente a cada uma das pessoas nos seus respectivos estados. A demanda por bens e 
serviços públicos (e privados) se elevaria com o aumento da renda pessoal disponível (bruta e não 
líquida de impostos e taxas). Observa-se que uma pessoa no Maranhão, com a menor renda domiciliar 
per capita do país, receberia uma renda complementar via transferências que deixaria, ainda, sua 
renda a menor do país; apenas um pouco maior que uma pessoa na Bahia; e praticamente a mesma 
com outra no Rio Grande do Sul, Ceará ou Minas Gerais.

Há uma expressiva melhora na renda individual nos estados menos desenvolvidos em relação à 
média nacional, antes e depois das transferências, particularmente em Sergipe, Piauí, Tocantins, Amapá, 
Acre e Roraima. Todos superam a renda individual média (além do Distrito Federal, que, apesar da perda 
participativa, continua acima da média). Em contrapartida, perdas ocorrem para indivíduos nos estados 
mais desenvolvidos, em relação à média, antes e depois das transferências. Todos os estados que acusavam 
renda individual superior à média antes das transferências (São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Espírito Santo) 
passam a ter valor inferior à média após as transferências (exceto o Distrito Federal). Nos demais estados, 
alguns melhoram sua participação (Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Rondônia), 
enquanto outros têm perdas participativas (Ceará, Pernambuco, Bahia e Pará). Trata-se de um processo 
de convergência, reduzindo as extremas desigualdades de renda existentes entre os estados.

Considere-se a transferência per capita como uma receita adicional aos recursos próprios 
per capita arrecadados nos estados (gráfico 6). Os recursos disponíveis pelos estados, em termos per 
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capita, podem ser considerados uma contrapartida, pelo lado da oferta, da renda pessoal. Ou seja, 
as capacidades próprias dos estados seriam incrementadas proporcionando um aumento da oferta 
de bens e serviços públicos.

GRÁFICO 5
Renda domiciliar e FPE, em termos per capita (2015)
(Em R$ 1,00)

M
éd

ia

-

1.375

2.750

4.125

5.500

Transferência per capitaRenda domiciliar per capita

M
ar

an
h

ão

A
la

g
o

as

A
m

ap
á

Pa
ra

íb
a

C
ea

rá

B
ah

ia

A
cr

e

Pi
au

í

Pa
rá

R
o

ra
im

a

R
io

 G
ra

n
d

e 
d

o
 N

o
rt

e

Pe
rn

am
b

u
co

Se
rg

ip
e

R
o

n
d

ô
n

ia

To
ca

n
ti

n
s

G
o

iá
s

A
m

az
o

n
as

M
in

as
 G

er
ai

s

Es
p

ír
it

o
 S

an
to

Pa
ra

n
á

R
io

 d
e 

Ja
n

ei
ro

R
io

 G
ra

n
d

e 
d

o
 S

u
l

Sa
n

ta
 C

at
ar

in
a

M
at

o
 G

ro
ss

o

M
at

o
 G

ro
ss

o
 d

o
 S

u
l

Sã
o

 P
au

lo

D
is

tr
it

o
 F

ed
er

al

Fonte: SRF, STN, IBGE e TCU.

GRÁFICO 6
Receita própria e FPE, em termos per capita (2015)
(Em R$ 1,00)
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Fonte: SRF, STN, IBGE e TCU.
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Com base nas receitas próprias, os ganhos dos estados menos desenvolvidos são ampliados, 
o que reduz os ganhos exagerados de alguns pelo critério anterior, permitindo que as perdas dos 
estados mais desenvolvidos sejam reduzidas. Comparando os dois resultados anteriores (via renda 
domiciliar e receita própria), excetuando o Distrito Federal, no primeiro caso, onze estados tiveram 
resultados positivos, com seis ficando acima da média, contra quinze com resultados negativos. 
No segundo caso, dezoito estados tiveram ganhos, com doze ficando acima da média, enquanto 
outros oito tiveram perdas participativas.

Os estados que tiveram perda mais expressiva foram Goiás, Amazonas, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Paraná (acima da média, antes, e abaixo, após as transferências) e Bahia, Pernambuco 
e Pará, abaixo da média mesmo antes das transferências. O Ceará apresentou o melhor resultado, 
saindo de um resultado negativo, no critério da renda per capita, para um ganho de participação 
(não tão expressivo) no critério da receita própria per capita.

Comparando os dois resultados anteriores, observa-se que o uso da receita própria per capita 
proporciona maior convergência nas participações relativas entre os estados. Isso é demonstrado 
quando se contrasta a distância entre os estados com maior e menor participação na receita média 
nacional, antes e depois das transferências. Antes, o Distrito Federal tinha uma participação de 92% 
acima da média comparado ao Maranhão, que participava com apenas 39% da média. Após as 
transferências, o estado de Roraima passa a ter a maior parcela, 64% da média, enquanto o Maranhão 
passa a ter uma parcela de 53% da média. O Distrito Federal tem uma queda na sua participação 
de 60% acima da média.

No critério de renda domiciliar per capita, o Distrito Federal participa com 129% acima da 
média e o Maranhão com 52%, antes das transferências. Após as transferências, Roraima participa 
com parcela 112% acima da média, enquanto o Maranhão (junto com o Rio Grande do Sul, que 
tinha parcela 6% acima da média) passa a 65% da média nacional. O Distrito Federal atinge, depois 
das transferências, valor de 60% acima da média nacional.

Um sistema de equalização com base na receita própria estadual, portanto, pode ser mais 
efetivo que somente o uso do critério populacional e de renda domiciliar per capita, visto que o 
que está sendo equalizado, na prática, não é a renda pessoal, mas tão somente as receitas próprias 
estaduais. Nesse sentido, os ganhos para os estados menos desenvolvidos são maiores, possibilitando 
uma capacidade fiscal (de oferta) maior para atender às (maiores) necessidades e demandas sociais 
por serviços públicos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A constatação preliminar é que os critérios de equalização nacional por meio das transferências fiscais 
incondicionais (FPE) não são capazes de equalizar a capacidade fiscal própria ou disponível dos 
estados, e muito menos de reduzir as desigualdades socioeconômicas estaduais, como objetivo previsto 
nos preceitos constitucionais. Ao dotar os estados de recursos compatíveis para uma ação pública 
adequada às necessidades fiscais e sociais locais, por meio das transferências, as provisões de bens e 
serviços públicos devem contribuir para as condições socioeconômicas estaduais serem convergentes.

Os resultados anteriores revelam que os dois indicadores (de demanda) adotados pelo Brasil são, 
de fato, insuficientes para promover um processo de equalização efetivo das capacidades fiscais dos 
estados e, muito menos, das diferenças socioeconômicas. A busca por “padrões” médios de provisão 
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de serviços públicos no país exige uma compatibilização entre os “padrões” de ofertas e demandas 
estaduais, heterogêneas e desiguais. Critérios estruturais que visam equilibrar as capacidades próprias 
dos estados e, no último caso, as necessidades de despesas podem ser aplicados, considerando a 
receita disponível per capita (média) como “teto” e a receita própria per capita (média) como “piso” 
para ajustes do sistema atual de equalização.

A aplicação de tal sistemática, adotada em países como Canadá (Feehan, 2020) e, especialmente, 
Austrália (Coppel, 2018), exige acordo político e, possivelmente, delegação para um Conselho 
Nacional a definição de critérios adequados, a exemplo do Commonwealth Grants Commission 
existente no segundo país. Dados o impasse político e a convicção de que a mera introdução de novos 
indicadores de demanda aos adotados não resolveria o problema, considerar as capacidades fiscais 
próprias e disponíveis estaduais pode ser um critério adicional ao sistema vigente, para uma possível 
transição para um novo sistema de equalização ou para ajustes compensatórios por meio de outros 
tipos de repasses de recursos, como as transferências discricionárias, fundos e programas setoriais.

A despeito de que as maiores distorções, considerando o avanço no limite do “teto” da receita 
própria per capita média, estão restritas a poucos estados da região Norte (Rondônia e Tocantins), 
do Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, além do Distrito Federal) e São Paulo, assim, 
um acordo político não seria difícil para a maioria dos estados, respeitando o fato de que o valor 
mínimo da receita própria per capita, antes da transferência, não possa ser inferior à sua média, ou 
seja, respeitando-o como “piso”.

Por fim, outras questões fundamentais devem ser tratadas em novas análises, levando em 
consideração a existência de uma simetria legal em contexto de assimetrias no sistema federativo 
nacional, a necessária reforma tributária e o próprio conceito de transferências incondicionais, 
permitindo o alcance de metas fiscais e de resultados por parte de todas as unidades (entes) da 
Federação brasileira na provisão de serviços públicos compatível com as necessidades sociais.
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1 INTRODUÇÃO

Após longo caminho em busca de garantir acesso universalizado à educação básica, o Brasil passou 
recentemente a mirar outra dimensão da política educacional: a condição de acesso dos 48 milhões 
de alunos (Sampaio e Oliveira, 2015). Como obrigação de competência compartilhada entre entes 
federados, a Constituição coloca estados e municípios como principais executores da política de 
educação básica, com responsabilidade sobre a oferta e autonomia para decidirem seus gastos, e a 
União completa a estrutura, com papel normativo, redistributivo e supletivo.

Desde a redemocratização, a União desenvolveu uma série de mecanismos de coordenação com 
o objetivo de induzir a ação dos governos subnacionais na execução de políticas sociais, inclusive de 
educação, bem como incentivar a adesão destes à sua estratégia de política e contribuir para a redução 
das desigualdades no nível local (Arretche, 2002; Gomes, 2009). Conforme Palotti e Machado (2014), 
são mecanismos associados a condicionalidades ou normatização que sancionam comportamentos 
desviantes por parte dos níveis de governo menos abrangentes. Os autores, adicionalmente, chamam a 
atenção para a tensão existente no desenho desses mecanismos, os quais tentam equilibrar o controle 
necessário para que o governo central possa agir a fim de garantir tanto um padrão mínimo de oferta 
de políticas em todo o território nacional quanto a autonomia dos entes subnacionais, princípio 
federativo (Palotti e Machado, 2014).

Fato é que esse arranjo possibilitou grande avanço nas matrículas e redução de desigualdades, 
principalmente a partir da adoção da política de fundos, com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef ) e o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), e da complementação da União (Cruz et al., 2019; 
Pinto, 2018). Porém, para seguir rumo à melhoria das condições de acesso, é essencial viabilizar 
financiamento adequado, como propõe o Novo Fundeb (Brasil, 2020). A Emenda Constitucional 
que aprovou o Fundeb perenizou o uso de ponderadores de níveis e etapas de ensino no cálculo da 
redistribuição de recursos e inseriu o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como referência para a garantia 
de padrão mínimo de atendimento. Para que esses mecanismos possam refletir variações reais de 
custo entre diferentes matrículas, é necessário entender como os entes financiam a educação hoje, 
identificando quanto e como se gasta por aluno em cada etapa de ensino.

1. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/bapi30art5
2. Este texto é resultado parcial da pesquisa realizada no Centro de Estudos da Metrópole (CEM). As autoras agradecem à Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) pelo apoio financeiro no processo CEM/Cepid no 2013/07616-7. 
3. Professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP) e pesquisadora do CEM. E-mail: <uperes@usp.br>. 
4. Bacharel em gestão de políticas públicas pela EACH/USP e pesquisadora júnior do CEM. E-mail: <lauanasimplicio@gmail.com>.
5. Mestre em gestão de políticas públicas pela EACH/USP e pesquisadora júnior do CEM. E-mail: <cristiane.capuchinho@gmail.com>.



60
Boletim de Análise Político-institucionAl | n. 30 | nov. 2021

Segundo Diniz et al. (2013), os sistemas de informação são instrumentos relevantes para a 
coordenação federativa, uma vez que possibilitam a sistematização e divulgação de dados e informações 
de planejamento, execução física e orçamentária das políticas públicas, e permitem seu uso para 
melhorar o controle e avaliação das políticas implementadas pelos entes. Em 2006, o Ministério da 
Educação (MEC) havia percebido a necessidade de um banco de dados nacional para acompanhar 
as despesas em educação e criou o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 
(Siope), no qual os entes subnacionais devem declarar bimestralmente seus gastos para que possam 
aceder a transferências federais ou complementação para o pagamento do piso nacional (Brasil, 
2011). O Siope faz parte do escopo dos mecanismos de coordenação do governo federal, com intuito 
de monitorar as despesas em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) que são realizadas 
fundamentalmente por estados e municípios.

O uso de um sistema informatizado nesse monitoramento é importante, porém, é um instrumento 
insuficiente para resolver questões de disputa federativa entre os entes subnacionais e a União, no que 
diz respeito à padronização do registro das despesas. As diferenças existentes entre a contabilidade 
dos entes dificultam a comparação de despesas por etapa de ensino, o que tem preocupado gestores 
federais e estaduais, e foi a motivação para o início desta pesquisa, em apoio ao Conselho Nacional 
de Secretários de Educação (Consed).6

Apesar de ter evoluído ao longo do tempo, o Siope apresenta limitações em seu uso, em especial 
por ser inflexível às variadas formas de registro contábil utilizadas pelos estados, o que, em parte, 
pode ser atribuído à ausência de uma arena de pactuação e diálogo entre os diferentes entes. Assim, 
a construção de uma instância nacional de pactuação é muito relevante, como apontam Pontes e 
Lício (2020), a qual poderia também ser usada para definir critérios para uso e registro de despesas 
em MDE.

Neste artigo, analisamos o registro do gasto estadual em educação feito nos sistemas de 
contabilidade dos estados e no Siope, objetivando entender as diferenças entre essas informações e 
as dificuldades no uso do sistema nacional, além de identificar obstáculos à comparação adequada 
de despesas por etapa de ensino.

2 METODOLOGIA

Neste texto, adotamos duas estratégias de pesquisa: i) a análise quantitativa do registro das despesas 
a partir do levantamento de dados orçamentários de educação nos sistemas contábeis próprios 
dos estados e no sistema nacional; e ii) entrevistas com gestores e técnicos estaduais e federais para 
examinar qualitativamente o processo de classificação e declaração de despesas. Comparamos os 
gastos registrados na função educação nos quadros de detalhamento de despesas (QDDs) de cada 
estado7 com os registros na função educação transmitidos ao Siope, obtidos na base compilada pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sob o nome de Despesas brutas totais de 
estados e DF. São usadas informações referentes a 2018 de Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo.

6. A investigação das despesas da educação básica nos diferentes estados brasileiros iniciou-se em 2017 por uma parceria do Instituto Unibanco 
e Consed. Disponível em: <http://www.consed.org.br/media/download/5c1a2ea79d702.pdf>. 
7. Os QDDs dos estados foram obtidos em seus portais de transparência ou pedidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) em 2019 e 2020.
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Para a pesquisa qualitativa, escolhemos três estados com divergências entre suas declarações de 
gastos locais e aquelas enviadas ao Siope, a saber: Paraná, Pernambuco e São Paulo. Mapeamos técnicos 
e gestores estaduais envolvidos no lançamento das despesas com educação nestes entes e atores-chave 
na implementação e na operacionalização do Siope no órgão federal, totalizando dez entrevistados. 
Ainda que tenhamos avaliado uma amostra significativa de estados neste artigo, importa ressaltar 
que esta é uma pesquisa em desenvolvimento, a qual ainda buscará analisar horizonte temporal mais 
abrangente e incluir dados de maior número de estados.

3 ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO REGISTRO DE DESPESAS EM EDUCAÇÃO

Em atendimento à Constituição Federal de 1988, os estados devem aplicar ao menos 25% dos recursos 
de transferências e impostos com despesas de MDE. O controle do limite mínimo constitucional é 
feito pelos tribunais de contas estaduais (TCEs), a quem os governos devem prestar contas das receitas 
de impostos no período e dos gastos executados com atividades de ensino classificados por função 
e subfunção, tendo como base uma relação criada em nível federal para abarcar todo o orçamento 
dos governos dos três entes (Brasil, 1999). A lista contém 28 funções, entre elas Educação, e mais de 
uma centena de subfunções. As subfunções adotadas e a organização de dados usada nos relatórios 
estaduais (QDD) ficam a critério de cada ente subnacional.

A declaração de gastos transmitida ao Siope, por sua vez, deve ser feita bimestralmente, 
seguindo um padrão disposto no sistema. De acordo com seus manuais de orientação de 2010 e 
2018,8 o Siope prevê que as despesas sejam classificadas em 34 subfunções diferentes: algumas são 
utilizadas para o cálculo do gasto em MDE e outras são vedadas do cômputo no limite mínimo de 
MDE. Os entes federados podem declarar ainda despesas em subfunções que não fazem parte dessa 
lista e não estão nos formulários do sistema. Nesse caso, elas não serão contabilizadas para o cálculo 
do sistema de investimento mínimo em educação.

A partir da classificação prevista no regramento do sistema nacional, podemos inferir quatro 
categorias de subfunções para o gasto: i) subfunções típicas de educação e de apoio administrativo, 
como Ensino fundamental e Administração geral, que entram no cômputo de MDE; ii) outras subfunções 
incluídas no cálculo de MDE, segundo o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) (Brasil, 1996), como Transporte escolar e Proteção e benefícios ao trabalhador; iii) subfunções vedadas 
do cálculo de MDE pelo art. 71 da LDB, como Merenda escolar e Previdência; e iv) subfunções não 
mencionadas nos manuais do Siope e que, portanto, não participam do cálculo de gasto em MDE 
realizado pelo sistema. Dessa maneira, o Siope tenta ser instrumento indutor para a organização dos 
gastos dos entes subnacionais segundo as classificações e critérios que o FNDE considera adequados 
para a alocação de MDE. No entanto, a análise das informações orçamentárias dos estados à luz da 
normativa federal nos mostra dois níveis de divergência nas declarações de despesas em educação 
de um mesmo ano: i) os relatórios estaduais de gastos possuem agrupamentos distintos daqueles 
previstos no regramento do Siope; e ii) os relatórios da mesma fonte apresentam grande variação 
entre estados quando comparados.

8. Disponível em: <https://bit.ly/3kZQUEv> e <https://bit.ly/3x2HI4I>. 
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3.1 Divergência de dados na contabilidade local e na declaração ao sistema nacional

Ao examinar os dados contábeis a partir do agrupamento das subfunções sugerido pelo Manual do 
Siope, percebemos que os estados usam classificações diferentes para seus gastos quando os registram 
em seu próprio sistema contábil e no sistema nacional. Na tabela 1, as despesas registradas por cada 
estado no QDD e no Siope em 2018 são classificadas nas quatro categorias apresentadas anteriormente, 
e as divergências verificadas indicam classificações do gasto em subfunções de categorias diferentes, 
mas também, em nove dos onze casos, de valores absolutos de gastos que não coincidem.

TABELA 1
Despesas com educação declaradas nos QDDs e no Siope, por tipo (2018)
(Em %)

Unidade Federativa (UF)

Subfunções consideradas MDE Subfunções não consideradas MDE Total empenhado  
(R$ bilhões)Típicas e de apoio Outras Vedadas Não mencionadas

QDD Siope QDD Siope QDD Siope QDD Siope QDD Siope

Ceará 100 93   0   3   0   3    0   0   3,547   3,547

Espírito Santo   62 62   0   0 38 38   0   0   2,181   2,181

Paraíba 100 98   0   1   0   1   0   0   2,553   2,305

Maranhão   88 94   0   0 10   5   1   1   3,140   3,191

Pará   92 72   6   0   0   0   2 28   3,925   4,021

Mato Grosso do Sul   93 96   0   2   0   2   6   0   2,406   2,406

Pernambuco   73 97 14   1   0   1 13   0   3,281   4,266

Santa Catarina   79 82   0   0   0   0 21 17   3,728   4,483

Goiás   15 82   0   2 34 14 51   2   4,719   4,936

São Paulo   45 72   0   4   1 22 54   2 44,473 36,743

Paraná   29 72   0 26   0   2 71   0 10,361 10,401

Total 84,314 78,479

Fonte: Siope e QDDs de cada estado.
Elaboração das autoras.
Obs.: As somas das porcentagens variam entre 99% e 100% devido ao arredondamento sem casas decimais.

Enquanto Ceará e Paraíba registram em seus QDDs 100% de suas despesas da função educação 
em subfunções que as regras federais entendem como típicas de MDE e o Espírito Santo usa em seu 
QDD apenas subfunções previstas no regramento federal, o Paraná classifica 71% de suas despesas 
em subfunções não mencionadas pelo sistema nacional em seu regramento orientador. O mesmo 
ocorre com estados como São Paulo (54%) e Goiás (51%).

Quando comparamos as declarações de cada estado nos dois sistemas, percebemos incongruências. 
O Ceará, ao declarar seus dados no sistema nacional, já não classifica todas suas despesas como 
típicas de MDE, deixando 3% em subfunções outras consideradas no cálculo do MDE e mais 3% 
em subfunções cujo regramento federal não considera MDE. O total gasto, no entanto, coincide 
nos dois relatórios, indicando reclassificação de despesas.

Goiás redistribui parte do gasto que em seu relatório estava em subfunções que não entrariam 
no cômputo de seu mínimo constitucional e o declara, no sistema nacional, entre aquelas consideradas 
como MDE. No Siope, o governo goiano declarou 82% dos gastos em 2018 em subfunções típicas 
de educação ou de apoio administrativo, como Ensino médio, frente a 15% dos gastos declarados 
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no mesmo grupo em seu QDD. Isso indica um esforço para adequar sua prestação de contas às 
normas exigidas pelo sistema federal. Ou seja, em vez de o sistema nacional servir como indutor 
para classificação das despesas na gestão orçamentária local, há um trabalho de reclassificação dos 
dados para transmissão ao sistema nacional.

3.2 Relatórios estaduais que divergem entre si nas duas fontes de dados

Quando os dados de diferentes estados na mesma fonte são comparados, há importante variação 
interestadual. Assim, em adição à esperada variação dos recursos totais gastos com educação nos 
estados — dados os desiguais potenciais econômicos de arrecadação (Lopreato, 2020; Rezende, 
2010) e contingentes de alunos —, a análise das informações dos QDDs nos permitiu verificar 
heterogeneidade nas subfunções adotadas para categorizar gastos da função Educação.

GRÁFICO 1
Gastos com função Educação declarados nos QDDs (2018)
(Em %)
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Fonte: QDDs dos estados.
Elaboração das autoras.

Embora as etapas prioritárias de atuação dos estados na oferta educacional sejam os ensinos 
fundamental e médio, nos quadros de despesas de quatro (São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso 
do Sul) dos onze estados analisados a porcentagem de despesas classificada nessas etapas varia entre 
apenas 0% a 1,5% do total gasto em 2018. Essa divergência não é produto de sistemas estaduais 
que não custeiam matrículas nessas etapas de ensino, ao contrário, indica que gastos das duas etapas 
prioritárias de oferta são em alguns casos explicitados e em outros, escondidos. Não por acaso, em 
três desses estados há grande porcentagem de despesas registradas na subfunção Educação básica, 
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que agrega todas as etapas obrigatórias de ensino sem a possibilidade de individualizá-las.9 O Paraná 
coloca 70,5% de suas despesas nesta categoria, Goiás, 49,9% e São Paulo, 36,7%.

Outras classificações que evidenciam a divergência no registro de despesas são as subfunções 
de apoio administrativo. Ainda que todos os sistemas de ensino gastem com serviços administrativos, 
há grande variedade na parcela ocupada por essas subfunções. O Paraná classifica aqui 4,7% de seus 
gastos, enquanto o Mato Grosso do Sul registra assim 90,9% de suas despesas, notadamente na 
subfunção Administração geral. São Paulo, Pará e Paraíba também classificam mais de um quarto de 
suas despesas educacionais com gastos de apoio administrativo, sem que seja possível identificar a 
quais etapas de ensino se referem.

Ao comparar as declarações dos onze estados nos relatórios do Siope, observamos distribuição 
diversa daquela percebida nos QDDs estaduais. Dez dos onze estados concentram a parte mais 
expressiva do gasto em educação nas etapas de ensino prioritárias (fundamental e médio), à exceção 
de Goiás.

GRÁFICO 2
Gastos estaduais com função Educação declarados no Siope (2018)
(Em %)
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Fonte: Siope.
Elaboração das autoras.

Goiás concentra a maior parte (40,6%) de suas despesas declaradas no Siope em subfunções 
de apoio administrativo, o que chama atenção, visto que seu QDD traz pouco mais de 14% dos 
gastos nesta subfunção, denotando a recategorização de outras despesas, talvez parte do que ali era 

9. A subfunção Educação básica (368) foi criada em 2011 a pedido do MEC para categorizar gastos da União com programas que contemplam, 
simultaneamente, mais de uma etapa da educação básica. No entanto, municípios e estados passaram a adotá-la em sua contabilidade.
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classificado em educação básica, que representava 49,9% dos gastos estaduais no relatório local 
e desaparece na declaração ao sistema nacional. A subfunção Educação básica também some das 
declarações do Siope feitas por Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

Na comparação entre os estados, há de se realçar a ocorrência de subfunções com grande 
espaço em certas UFs que não aparecem ou têm pouca relevância nas declarações de outros entes. 
A subfunção Previdência do regime estatutário ocupa 34,6% dos gastos declarados pelo Espírito Santo 
no sistema nacional, em São Paulo equivale a 19,3%, e em Goiás, 11,1%. A subfunção aparece 
ainda no Maranhão, com apenas 3,2% dos gastos, mas não é citada nas declarações de sete estados. 
Também chama atenção a fatia declarada por Pernambuco na subfunção Outros encargos especiais 
(25,9%), subfunção repetida apenas na declaração ao Siope de São Paulo, mas com 0,1%. Pará e 
Santa Catarina possuem percentuais expressivos de gastos em subfunções não mencionadas pelo 
regramento federal. No Pará, 27,4% das despesas estão na subfunção Desenvolvimento científico, em 
Santa Catarina, 8,8%.

As divergências apresentadas até aqui trazem consequências importantes relacionadas à dificuldade 
em comparar de fato quanto se gasta e como se gasta em educação nos diferentes estados. De todo 
o exposto, o que percebemos é que a incompatibilidade dos dados declarados ao Siope com aqueles 
oriundos do orçamento estadual deixa claro que são realizados ajustes durante a prestação de contas 
ao sistema nacional, despertando desconfiança quanto à fidedignidade de seus dados. Esses ajustes 
são feitos a partir de racionalidades que podem ou não ser semelhantes entre os estados, o que será 
analisado a seguir a partir de dados qualitativos.

3.3 Entendendo a divergência na operacionalização

Durante as entrevistas, buscou-se investigar como os estados operacionalizam o Siope, identificando 
as decisões que tomam no que diz respeito às classificações dos gastos e as tensões entre a regulação 
federal e a autonomia estadual nesta operacionalização do sistema. Os representantes dos estados 
que atuam na prestação de contas ao Siope indicam que esta tarefa não é um procedimento 
sistêmico e integrado às demais ações das secretarias de educação, o que gera consequências para a 
qualidade da informação.

Os entes subnacionais precisam fazer ajustes manuais em seus dados antes de incluí-los no 
sistema utilizado para prestação de contas ao governo central, isso porque o controle requerido 
pelo sistema federal é incompatível com a forma como está organizada a estrutura orçamentária 
dos entes subnacionais. As subfunções utilizadas nos relatórios locais têm de ser adequadas àquelas 
especificadas pelo sistema federal para que o cômputo final do gasto com educação chegue a 25% de 
impostos e transferências, considerando apenas as categorias que o sistema inclui como parte 
de MDE. Caso contrário, a transmissão dos dados não é aceita pelo sistema federal. Assim, os técnicos 
transformam os dados existentes em seu sistema contábil em informações de outra categoria, em 
uma prática de transformação conhecida como de-para. Os ajustes feitos, no entanto, não seguem 
orientação federal e são decididos conforme a interpretação de cada ente nacional.

Outra forma de ajuste das informações incluídas no Siope acontece como resposta ao mecanismo 
de cruzamento de dados de despesas com informações do censo escolar. Segundo os critérios do 
sistema, não é aceitável ter um número registrado de alunos numa etapa de ensino e não ter gasto 
compatível declarado na mesma subfunção – nesse caso, o Siope orienta o rateio dos gastos pelo total 
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de matrículas. Desse modo, o preenchimento por etapas de ensino é uma formalidade requerida pelo 
sistema, que não reflete a execução de despesas. O caso das UFs que usam a subfunção Educação 
básica para registrar os gastos em seu sistema contábil é exemplar, pois o rateio que considere apenas 
quantidade de matrículas por etapa resulta no mesmo custo por aluno no ensino fundamental ou 
médio. O problema é aprofundado em estados que centralizam sua prestação de contas no órgão 
fazendário e não na secretaria dedicada à educação, órgão com mais condições de dominar a correta 
classificação dos gastos.

Os técnicos estaduais consideram que a falta de adequação do sistema à heterogeneidade dos 
casos e a ausência de instâncias de negociação para acordos de compatibilidade que respondam tanto 
às necessidades federais de padronização, para compor informações comparáveis entre diferentes entes, 
quanto às demandas específicas de cada rede estimulam o preenchimento falho do banco de dados. 
A lógica do controle na estrutura desse sistema de informação, criado e implementado de forma 
top-down, resulta de um arranjo federativo com relações permeadas por desconfiança da União a 
respeito da capacidade e intencionalidades dos entes subnacionais em utilizar adequadamente os 
recursos. A visão é compartilhada por gestores estaduais e federais responsáveis pelo desenho e pela 
implementação do sistema no MEC. Na avaliação desses, o resultado são informações de baixa 
qualidade prestadas no Siope.

4 CONCLUSÃO

Este texto buscou apresentar as divergências entre os registros contábeis de diferentes estados e aqueles 
constantes no Siope, de forma a demonstrar que ainda não temos informações claras e confiáveis sobre 
despesas por etapas de ensino, fundamentais tanto para a reflexão dos ponderadores que constituem 
o Fundeb quanto para a construção do CAQ.

A partir do analisado, algumas recomendações parecem importantes para o avanço nesta 
discussão. A primeira delas diz respeito à necessidade de pactuação entre União, estados e municípios 
(que certamente têm problemas semelhantes, senão mais complexos). Nesse sentido, a criação de 
uma instância tripartite entre os entes federados é fundamental para negociar mudanças contábeis 
que permitam construir parâmetros nacionais de registro e avaliação das despesas per capita por 
etapa de ensino, ao mesmo tempo em que garantam autonomia e flexibilidade aos diferentes entes. 
Apesar da existência de uma arena de negociação para o Fundeb, a Comissão Intergovernamental, 
ela hoje não é suficiente para o debate aqui colocado, que envolve o registro de todas as despesas 
envolvidas em MDE e não apenas os cálculos para distribuição de recursos do fundo, tema a que se 
dedica a comissão. Uma possível solução para as divergências contábeis dos estados seria a criação 
de um código comum para conversão dos registros, isto é, um de-para nacional, mas essa proposta 
depende de diálogo e construção colegiada para gerar informações reais, viáveis e confiáveis.
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possiBilidAdes de renovAção do pActo FederAtivo BrAsileiro: procurAndo Além dAs 
dívidAs estAduAis1,2

Alejandro Angel3

1 INTRODUÇÃO

A questão federativa no Brasil é um debate recorrente. Afinal, nos últimos quarenta anos cruzaram-se 
diversos umbrais, os quais pareciam indicar que um novo patamar tinha sido alcançado e, assim, velhos 
problemas não seriam outra coisa senão más lembranças. Porém, o passado parece não ter fim.  
Em particular, no debate público, a principal questão sobre o federalismo brasileiro tem sido a gestão 
fiscal dos estados e o impacto que ela tem sobre o endividamento desses. A discussão recomeça 
quando algum estado está atrasado no pagamento de contas, inclusive a folha de pagamento dos 
funcionários, mostrando que alguns estados devem grandes somas e que, aparentemente, pouco 
teria sido feito ao longo dos anos para mudar esse quadro.4

Contudo, se os velhos problemas parecem não ter fim, apesar das inúmeras tentativas 
de encontrar sua solução, é legítimo perguntar se uma parte crucial da questão é ter dado ao 
endividamento estadual um peso específico maior do que possui no âmbito dos debates sobre a 
Federação. Embora se faça aqui uma crítica sobre a centralidade das dívidas estaduais nos debates 
federativos, é necessário reconhecer que assuntos como o papel dos municípios (Afonso, 2004; 
Afonso, Araújo e Khair, 2002) e a coordenação entre os vários níveis de governo na formulação e 
implementação das políticas sociais (Licio e Pontes, 2020; Machado e Palotti, 2015) são indicadores 
positivos sobre o funcionamento da Federação. Entretanto, apesar da recorrência na questão do 
endividamento estadual, houve grandes avanços nessa matéria. De fato, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), constituiu um marco fundamental nas relações intergovernamentais, pois estabeleceu 
regras claras e punições para aqueles que a descumprissem. Assim, na primeira década de vigência 
da LRF, as finanças estaduais pareciam ter mudado o seu comportamento e, com isso, ter entrado 
numa trajetória mais estável (Caldeira et al. 2016; Gobetti, 2010).

Contudo, a crise econômica da segunda metade da década de 2010 prejudicou as finanças 
estaduais e a questão do seu endividamento surgiu ainda com mais força (Cruz et al., 2018; Lopreato, 
2018). A volta dessa questão após vários anos e as tentativas de solução5 indicam potencialmente a 
presença de uma trajetória dependente, tanto no endividamento quanto no debate federativo de um 
modo geral. De fato, conforme mostra a tabela 1, para o ano de 2019 – antes da crise econômica 
causada pela pandemia do Covid-19 –, 16 das 27 UFs não podiam receber garantias da União para 
contratar novos empréstimos devido à baixa nota (C ou D) obtida no indicador da Capag.

1. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/bapi30art6
2. Esta pesquisa foi desenvolvida quando o autor estava afiliado ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI) da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O autor agradece o financiamento recebido por meio do Programa Nacional de Pós-Doutoramento 
(PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (Capes).
3. Doutor em ciência política pela Universidade de Montreal. E-mail: <alejandro.angel.tapias@gmail.com>.
4. O caso que repercute mais é o do estado do Rio de Janeiro, sem ser necessariamente o único (Mercês e Freire, 2017).
5. Nos anos 2010 se promulgaram as leis complementares no 148/2014 e no 156/2016, que buscavam solucionar diversos aspectos ligados 
ao endividamento estadual.
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TABELA 1
Nota dos indicadores da Capacidade de Pagamento (Capag) atualizada

Unidade Federativa (UF) 2017 2018 2019

Acre B B B

Alagoas B B B

Amazonas B B B

Amapá B B C

Bahia C C C

Ceará B B B

Distrito Federal C C C

Espírito Santo A A A

Goiás C C C

Maranhão B C C

Minas Gerais n.d. n.d. D

Mato Grosso do Sul C C C

Mato Grosso C C C

Pará A B B

Paraíba B B B

Pernambuco C C C

Piauí C C B

Paraná B B B

Rio de Janeiro D D D

Rio Grande do Norte B C C

Rondônia B B B

Roraima B C C

Rio Grande do Sul D D D

Santa Catarina C C C

Sergipe C C C

São Paulo B B B

Tocantins C C C

Fonte: Brasil (2019).
Obs.: n.d. – sem dados.

Apesar do caminho percorrido, a dívida continua a ser um desafio para um grupo significativo 
de estados. Essa continuidade permite levantar a hipótese da presença de uma trajetória dependente 
na questão das dívidas estaduais por conta de retornos crescentes na gestão. Assim, este texto analisará 
os primeiros momentos dessa trajetória – isto é, a conjuntura crítica – por meio do uso da análise 
histórica comparada, como indicador das condições de possibilidade (scope conditions)6 da dependência. 
Em particular, se salientará o aumento da assimetria nas relações estados versus União que se deu 
ao longo da transição à democracia. Assim, depois de ter chamado a atenção sobre os retornos 
crescentes, este trabalho discutirá sobre as possibilidades de quebrar a trajetória dependente das 
dívidas estaduais, oferecendo como exemplo as bacias hidrográficas, devido à necessidade de gestão 
de um recurso comum para o qual os municípios não necessariamente contam com as capacidades 
técnicas, além do fato de os estados contarem com certa experiência depois da implementação da 

6. As condições de possibilidade são definidas como “aquelas circunstâncias em que um padrão ou relação existe” (Ragin, 2000, p. 61, 
tradução nossa). 
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Lei no 9433/1997, inclusive na articulação com municípios e atores sociais interessados (Medeiros 
e Canali, 2012).

2 INÍCIO DA TRAJETÓRIA DEPENDENTE

Embora a dicotomia União versus Estados faça parte da tradição federativa brasileira (Lopreato, 
2002), as dinâmicas da transição a exacerbaram. Assim, a forma com que o regime militar tentou 
lidar com a transição, usando alguns dos instrumentos de política econômica sob seu controle, além 
de outros instrumentos institucionais (Cruz, 1983), também condicionou, pelo menos parcialmente, 
a forma com que as relações entre os entes da Federação foram posteriormente reguladas no âmbito 
da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) (Souza, 2001). A transição à democracia constituiu 
uma conjuntura crítica nas relações federativas de caráter fiscal, na medida em que, nesse momento 
de fluidez política, se consolidou a combinação dos parâmetros do padrão de financiamento dos 
governos estaduais e o crescente poder dos governadores, que podiam pressionar à União graças à 
democratização em curso (Mora, 2002; Rigolon e Giambiagi, 1999).7 Contudo, os estados estiveram 
longe de ser vencedores indiscutíveis nesse momento (Arretche, 2009),8 inclusive por causa do 
problema de endividamento.

A CF/1988 confirmou a autonomia política que o regime autoritário tinha limitado, mas, do 
ponto de vista fiscal, deixou os estados numa posição relativamente precária quando comparados com 
os municípios (Serra e Afonso, 1991a; 1991b). Além do mais, a hiperinflação criava um problema 
adicional, pois permitia que os estados usassem os bancos sobre seu controle para recolher parte 
do imposto inflacionário e rolar suas próprias dívidas, relaxando assim sua restrição orçamentária 
de forma aparentemente ilimitada.9 Embora a precária situação fiscal dos estados viesse de tempo 
atrás,10 a autonomia política era de aquisição recente e, em vez de mudar o destino da Federação 
brasileira, acabou aprofundando a dinâmica do federalismo não cooperativo. No entanto, dada 
a continuidade da crise das finanças estaduais, fica claro que a autonomia política não mudou 
fundamentalmente o balanço de poder entre as esferas de governo, em parte por causa da continuidade 
da crise fiscal dos estados.

Nesse momento em que se combinaram crise fiscal crescente e legitimidade política renovada, 
as relações federativas entraram em uma trajetória dependente (path dependency) pouco esperada, 
devido aos retornos crescentes criados pela primazia da esfera federal na definição das regras que 
determinam os limites da atuação dos estados (Arretche, 2009), por uma parte e, por outra, o 
desenvolvimento institucional e a implementação de políticas públicas que favoreceram a recentralização 
(Abrucio e Costa, 1998). Adicionalmente, como sugerem Caldeira et al. (2016), Cruz et al. (2018) 

7. Sobre as características das conjunturas críticas, ver Cappocia e Kelemen (2007). No caso em questão, o período que se considera aqui como 
conjuntura crítica do processo de politização do endividamento estadual começa com a eleição de governadores em 1982 até a promulgação 
da Constituição em 1988. Esse intervalo de tempo, arbitrário por definição, busca responder de certa forma aos contornos do fenômeno 
estudado, pois uma conjuntura crítica pode somente ser definida como tal em referência a um fenômeno social de interesse (Taylor, 2009).
8. A fluidez daquela conjuntura crítica da história brasileira pode ser ilustrada pelo fato de os governos estaduais não serem ganhadores absolutos, 
apesar de duas décadas de governo militar no comando da União, além de vários governadores serem importantes para a democratização e 
para a constituinte. 
9. Nóbrega (2005) menciona que em 1983 os bancos estaduais começaram a fazer saques ao descoberto junto ao Banco do Brasil, constituindo 
outra forma de emissão monetária e aproveitando, assim, o imposto inflacionário.
10. Um indicador da crise fiscal dos estados é a dificuldade de estabelecer o montante específico das dívidas antes da estabilização (Afonso, 
1994; Rezende e Afonso, 1988). Embora em épocas recentes a chamada contabilidade criativa tenha impedido haver um consenso sobre 
a situação patrimonial dos estados, é claro que numa economia hiper-inflacionária era virtualmente impossível ter clareza sobre a situação 
patrimonial consolidada dos agentes econômicos, incluído o setor público estadual. 
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e Lopreato (2018), a importância da dívida na execução orçamentária dos estados depende em boa 
parte do ciclo econômico. Assim, apesar dos esforços feitos para mudar a situação fiscal dos estados 
nos últimos anos, ela possui um comportamento que não depende exclusivamente das ações concretas 
que implementem os governos estaduais.

A continuidade dos problemas ligados à dívida estadual e o impacto que têm no debate 
federativo, inclusive após reformas como a LRF; ou à venda de ativos estaduais para reduzir a dívida 
(Amann e Baer, 2000) indica que há necessidade de pensar o problema de forma inovadora. Soluções 
viáveis devem ser buscadas, mas elas devem ser encaradas com uma visão de longo prazo, na qual se 
procure uma resolução de acordo com o problema em foco, procurando dar aos estados um papel 
claro nas políticas públicas. Em consequência, é necessário mudar a forma com que são entendidas 
as relações federativas, voltando assim nossa atenção para aqueles espaços em que as características 
próprias dos governos intermediários possam representar uma vantagem.

3 POSSIBILIDADES DE SAÍDA

Os mecanismos assinalados previamente, isto é, a implementação de políticas públicas e a criação 
de instituições que, no caso aqui estudado, regulam as relações federativas, são mencionados por 
Pierson (2000) como alguns dos aspectos que levariam à consolidação de rendimentos crescentes nos 
fenômenos políticos. Entretanto, algumas aplicações do conceito potencialmente indicariam que, 
na presença de rendimentos crescentes em política, existiriam poucas chances de mudar a trajetória 
desses, devido ao fato de as suas origens estarem num passado remoto que, por definição, seria 
impossível de modificar (Putnam, 1993). Contudo, é claro que esse não é necessariamente o caso 
e que, de fato, o passado não impõe restrições permanentes que impeçam os atores de mudarem as 
trajetórias institucionais (Levi, 1996).

Assim, apesar da continuidade do problema das dívidas estaduais e suas sucessivas tentativas 
de enquadramento e refinanciamento, que indicam potencialmente estarmos em presença de uma 
trajetória dependente nas relações federativas, consideramos possível e importante encontrar espaços 
institucionais que permitam aos estados ter um papel relevante na execução de políticas públicas de 
interesse geral que, por sua vez, outorguem legitimidade institucional aos estados. Esse argumento 
evoca àquele feito por Crouch e Farrell (2004) no que diz respeito à factibilidade de encontrar 
possibilidades diversas de atuação dos agentes sociais, embora suas opções pareçam estar limitadas 
pelas estruturas institucionais vigentes. Isto acontece quando atores sociais aproveitam determinadas 
oportunidades oferecidas por dimensões institucionais previamente inexploradas.

Esse argumento não tenta diminuir a importância da questão fiscal em todas as suas complexas 
dimensões (por exemplo, tributação, dívidas, transferências etc.), mas sim resgatar outras dimensões 
e políticas públicas em que um papel definido e bem executado por parte do nível intermediário 
do governo representaria benefícios para as populações dessas jurisdições e para os atores políticos, 
que veriam sua legitimidade aumentar. Assim, os governos estaduais devem se apropriar de papéis 
claros em políticas públicas que se beneficiem do aspecto agregador dos governos estaduais como 
uma forma de recuperar a legitimidade política que os sucessivos capítulos das crises de dívida lhes 
têm retirado. Não estamos propondo aqui esquecer a questão do ajuste fiscal e recomeçar do zero: 
todavia, alertamos para o fato imperioso de dar aos governos estaduais um papel definido que lhes 
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permita, antes que nada, articular as ações de política que requerem a coordenação com outros níveis 
de governo em âmbitos diferentes daqueles em que já o desempenham, por exemplo, políticas sociais.

A coordenação federativa é tradicionalmente pensada em termos de políticas sociais (Jaccoud, 
2020; Palotti e Machado, 2014), mas outras políticas igualmente importantes também requerem 
uma coordenação entre diferentes níveis de governo sem que contem com o mesmo nível de 
desenvolvimento institucional das políticas sociais, inclusive porque essas políticas aumentarão sua 
importância estratégica no médio e longo prazo. Neste texto, se propõe como exemplo a gestão das 
bacias hidrográficas, as quais, tanto pela sua característica constitutiva de ter um tamanho maior que 
os vários municípios que usufruem o recurso hídrico, quanto pelos desafios impostos pela mudança 
climática, requerem, portanto, uma gestão coordenada. A Lei no 9433/1997 estabelece a existência 
de instâncias de coordenação, as quais poderiam ver-se beneficiadas pela presença fortalecida de 
governos estaduais com maior capacidade administrativa naquele âmbito de intervenção que inúmeros 
municípios e com uma perspectiva mais abrangente do território (Porto e Porto, 2008).11 Embora os 
estados já tenham um lugar importante nos comitês de bacia, sua função de coordenação pode ser 
revitalizada ao serem oferecidas informações mais claras sobre o uso do recurso hídrico que minimize 
os conflitos, os quais podem aparecer por causa da distribuição de competências que foi criada 
pela própria lei.12 Por exemplo, Castro e Pereira (2019) chamam a atenção sobre a possibilidade de 
uma atuação aprimorada dos governos estaduais, no caso de Minas Gerais, para suprir as lacunas 
da coordenação entre o governo federal e os municípios na bacia hidrográfica do rio São Francisco.

Assim, contando com um papel definido no seio de uma política pública que tem uma 
importância estratégica atual e futura – a relevância do recurso hídrico tenderá a aumentar com 
a mudança climática –, se oferece aos estados a possibilidade de atuar como articulador entre os 
múltiplos atores que usam aquele recurso estratégico, aproveitando uma dimensão institucional que 
permitiria mudar a trajetória dependente em que as relações federativas têm transitado por causa 
das dívidas estaduais. Se neste texto se propõe o exemplo das bacias hidrográficas como alternativa 
para quebrar a trajetória dependente, ele não esgota as possibilidades. Porquanto, o intuito aqui é 
salientar outras possibilidades de atuação em que os estados podem potencialmente jogar um papel 
ativo na Federação que não depende da quantidade de recursos fiscais, dimensão que tem um peso 
específico considerável nas discussões federativas, e que tradicionalmente tem sido associada à 
implementação das políticas sociais.

4 CONCLUSÃO

A sustentabilidade da dívida estadual é mais uma vez objeto de preocupação pelo impacto que ela 
pode ter no federalismo brasileiro (Horta, 2018). De fato, as dívidas estaduais continuam a ser 
uma espada de Dâmocles na organização política e administrativa do país e na coordenação das 
políticas públicas de interesse para a população – o debate sobre as dívidas estaduais tem tido uma 
importância considerável nas questões federativas nos últimos quarenta anos. Como possibilidade 
de saída, este texto pretende chamar a atenção sobre o fato de existirem outras políticas igualmente 
importantes que poderiam se beneficiar da presença do nível de governo intermediário; aqui se 

11. Naturalmente, o governo federal também joga um papel importante nos comitês de bacia, porém consideramos que a articulação nas meso 
e microrregiões oferece um espaço de atuação que os estados poderiam preencher de forma satisfatória e complementar àquele da União. 
12. A regulação de uso do solo, competência dos municípios, tem um impacto sobre a gestão das bacias, criando conflitos entre municípios 
ou entre estes e outros atores (Pizella, 2015). 
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sugeriu a política de gestão dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas. Essa e outras políticas 
relacionadas com a gestão de recursos naturais podem se tornar no futuro próximo em peças-chave 
na gestão pública por conta da mudança climática e do esgotamento de recursos essenciais para o 
desenvolvimento econômico.

A importância crescente desses setores pode alavancar a legitimidade dos estados que a constante 
crise fiscal tem erodido nas últimas quatro décadas. Embora aqui tenha sido usado o exemplo da 
gestão das bacias hidrográficas – sem pretender à exaustividade porquanto outros setores também 
podem servir o mesmo propósito –, o objetivo central era assinalar a existência de setores nos quais 
os estados podem jogar um papel determinado que permita diminuir o peso específico da situação 
fiscal (partilha de recursos, transferências etc.) nos debates sobre o seu papel na Federação, pois 
não fazem parte das partilhas orçamentárias tradicionais que reproduzem os termos da trajetória 
dependente estudada, ainda que brevemente, neste texto.
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As reGrAs FiscAis como um instrumento pArA A AutonomiA FiscAl dos 
Governos estAduAis1,2

Mônica Mora3

1 INTRODUÇÃO

Os regimes federativos caracterizam-se pela provisão de serviços públicos pelos diferentes entes da 
Federação. No caso específico do Brasil, a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabeleceu 
competências concorrentes para a maioria dos serviços providos pelo setor público, mas ao longo 
do tempo tendeu a ocorrer uma compartimentalização das tarefas, com cada nível de governo se 
especializando em um determinado segmento.

Paralelamente, mecanismos de controle ao gasto e ao endividamento, materializados sob 
a forma de regras fiscais, foram estabelecidos para evitar desequilíbrios fiscais e financeiros nos 
estados e municípios, pois, ao contrário do que ocorre em nível federal, os governos subnacionais 
não vinculam gastos a uma agenda macroeconômica e dispõem de instrumentos muito limitados 
para lidar com crises.

Os desequilíbrios fiscais, em geral, são associados ao crescimento das despesas obrigatórias, 
associadas frequentemente a gastos com o funcionalismo em educação, saúde e segurança. Portanto, 
as regras fiscais no Brasil consistem em um instrumento para evitar que gastos correntes obrigatórios 
comprimam todas as demais categorias. Em casos extremos, esses gastos podem inclusive extrapolar o 
orçamento de tal modo, que sequer haja recursos para o pagamento de serviços da dívida e de pessoal.

Resguardar a capacidade de gasto estadual por meio da imposição de regras fiscais significa 
preservar a capacidade de investir e de prover serviços públicos e, paradoxalmente, manter a autonomia 
fiscal, uma vez que se define aqui autonomia fiscal como a capacidade de pagar suas contas, com 
espaço para despesas de capital, sem precisar negociar com o governo federal, afinal, essa repactuação 
frequentemente leva a perdas de grau de liberdade na condução das finanças públicas estaduais.

Argumentos a favor de uma racionalização do uso dos recursos públicos não significam a 
defesa de cortes reais de salário ou de uma reforma administrativa: ao contrário, as regras fiscais 
asseguram a sustentabilidade dos gastos, ao conferir consistência intertemporal, e evitam medidas 
extremas. Novas tecnologias criam condições, por exemplo, de reduzir a reposição de funcionários 
ou a realocação em outras funções, sempre em prol do interesse público. As regras fiscais, se bem 
aplicadas, podem simbolizar um impulso ao processo de melhor destinação dos recursos disponíveis.

Discute-se neste artigo o papel desempenhado pelas regras fiscais para governos subnacionais 
em regimes federativos, na forma de mecanismo de controle e, portanto, como instrumento para 
assegurar a autonomia fiscal dos governos subnacionais no médio e longo prazos. Isso será demostrado 

1. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/bapi30art7
2. A autora agradece aos pareceristas anônimos pelas sugestões ao texto, ressaltando que, evidentemente, erros e omissões são de sua 
inteira responsabilidade. 
3. Técnica de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea. E-mail: <monica.mora@ipea.gov.br>.
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por negação. Ou seja, a ineficiência das regras fiscais levou a uma queda do gasto em variáveis 
discricionárias, pelo maior comprometimento da receita com gastos correntes obrigatórios, e a uma 
perda de autonomia fiscal. Se as regras fossem efetivas, não teria ocorrido a redução do espaço fiscal 
ou a piora dos serviços, com o desmonte de serviços de qualidade, ou mesmo a perda de autonomia 
fiscal – consubstanciada no limite no estado do Rio de Janeiro, com os recursos orçamentários sequer 
suficientes para o pagamento da folha do funcionalismo e com necessidade de adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF).

O artigo inicialmente trata as regras fiscais. Abordam-se o conceito de soft budget constraint (regras 
fiscais transigentes), considerado como uma das justificativas para o uso de regras fiscais para estados 
e municípios, e os alicerces institucionais no Brasil, tecendo, ao final, algumas críticas ao arcabouço 
conceitual e institucional. Subsequentemente, discute-se o modelo de provisão de serviços públicos 
oriundo da CF/1988, assim como o desequilíbrio fiscal recente e as consequências da exacerbação, 
com a perda de autonomia fiscal – explicitadas por meio do RRF. Ao fim, as considerações finais 
articulam as diferentes seções.

2 REGRAS FISCAIS

2.1 Referencial teórico tradicional

O modelo macroeconômico define, em última instância, os limites e as possibilidades da intervenção 
do Estado na economia (Snowdon e Vane, 2005), e, consequentemente, os modelos fundamentam 
ou não o uso das regras fiscais pelo governo federal. Estados e municípios, entretanto, dispõem de 
instrumentos limitados para lidar com desequilíbrios fiscais e financeiros, pois não emitem moeda. 
Em regimes federativos, as regras fiscais para governos subnacionais visam evitar desequilíbrios fiscais 
e preservar a capacidade de gasto.

A existência de regras fiscais eficazes seria classificada como hard budget constraint (regras fiscais 
rígidas), enquanto a presença de soft budget constraint se caracterizaria como:

a flexibilização da restrição orçamentária ocorre quando despesas superiores a receitas são financiadas 
por recursos de outra instituição, em geral o Estado. Uma outra condição para flexibilização é o 
tomador de decisão considerar a probabilidade de o socorro financeiro ser alta.  A expectativa de 
esse comportamento ocorrer contribui para flexibilização da restrição orçamentária (Kornai, 1986, 
p. 2, tradução nossa).4

Portanto, haveria um problema de soft budget constraint se os governos subnacionais supusessem 
que não há uma restrição orçamentária absoluta e que poderiam ter incentivos a gastar supondo 
repasses da União em caso de despesas superiores à receita.

2.2 Regras fiscais: arcabouço institucional no Brasil

A Lei Complementar (LC) no 101, de 4 maio de 2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), definiu o arcabouço institucional sobre o qual hoje se assentam as regras fiscais no 

4. “The softening of the budget constraint appears when the strict relationship between expenditure and earnings has been relaxed, because excess 
expenditure over earnings will be paid by some other institution, typically by State. A further condition of softening is that the decision-maker 
expects such external financial assistance with high probability and this probability is firmly built into this behavior”.
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Brasil.5 A sustentabilidade fiscal seria alcançada por meio de limites ao endividamento e ao gasto com 
pessoal. A LRF estabeleceu limites para o gasto com pessoal, reforçando os já existentes, e deliberou 
que os limites ao endividamento deveriam ser instituídos por resolução do Senado.

A definição de limites globais ao endividamento para os três níveis de governo, em resposta 
à demanda da LRF, deu-se pela Resolução do Senado no 40, de 20 de dezembro de 2001, segundo a 
qual, a dívida consolidada líquida ao final do 15o exercício financeiro não pode exceder: i) no caso 
dos estados e do Distrito Federal, duas vezes a receita corrente líquida (RCL); e ii) no caso dos 
municípios, a 1,2 vez a RCL. O ajuste da dívida em direção ao limite global deveria ocorrer com a 
diminuição de 1/15 a cada exercício financeiro.

Adicionalmente, há um conjunto de regras gradualmente construído para a tomada de 
empréstimos, que, na prática, funciona como uma barreira a mais na contratação de operações 
de crédito, como os critérios definidos com base em uma classificação de risco, chamada Capacidade 
de Pagamento (Capag). A concessão de garantias pelo governo federal depende do grau obtido 
nessa avaliação e, em geral, os potenciais credores dos governos subnacionais são bancos federais ou 
condicionam a liberação de empréstimos à garantia dada pela União de pagamento do serviço da 
dívida em caso de inadimplemento.

A LRF definiu limites globais ao gasto com pessoal, que se desdobram em limites específicos 
por Poder. A despesa total não poderia exceder: i) para a União, 50% da receita corrente líquida 
(RCL); ii) para os estados, 60% da RCL; e iii) para os municípios, 60% da RCL.

A LRF define regras para o monitoramento do gasto com pessoal, subordinando a criação 
de despesas obrigatórias de caráter continuado à comprovação de recursos para o seu custeio, pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução definitiva de despesa.

2.3 Críticas ao referencial teórico tradicional e ao arcabouço institucional brasileiro

A LRF identificou, portanto, o limite aos gastos com pessoal como uma questão central para evitar o 
desequilíbrio nas contas públicas subnacionais – e de fato os desajustes nas finanças estaduais sempre 
estiveram de um modo ou de outro associados a despesas com funcionalismo.

Observa-se, contudo, que há inconsistências nas regras fiscais que tinham por finalidade limitar 
o gasto com pessoal. Em primeiro lugar, a LRF não considera que aumentos com gastos com ativos 
são amplificados, pois em geral os reajustes são garantidos por lei aos inativos abrangidos pelos 
regimes próprios de previdência social (RPPS). Em segundo lugar, a entrada à inatividade implica 
a redução do quantitativo de funcionários, o que, por sua vez, implica reposição. Em terceiro lugar, 
calcula-se a regra fiscal com um denominador instável e sujeito a oscilações cíclicas, e, desse modo, 
mesmo que o numerador estivesse sob controle da administração pública, a regra poderia não ser 
cumprida em decorrência de uma queda abrupta do denominador.

Adicionalmente, a definição do conceito de gasto com pessoal é atribuída aos tribunais de 
conta estaduais, o que leva a descontinuidades temporais e/ou entre as Unidades da Federação (UFs). 

5. O arcabouço institucional introduzido pela LRF pode ser compreendido como resultado de um processo que se inicia com a implementação 
do Plano Real e a impossibilidade de fazer uso de mecanismos de ajuste de despesa à receita em ambiente sem inflação. A explicitação do 
desequilíbrio fiscal dos estados levou à aprovação da LC no 82 (mais conhecida como Lei Camata), em 1996, e posteriormente pela LC no 96, 
em 1999. Paralelamente, diante da crise financeira, a Lei no 9.496, de 1997, instituiu o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados, com o refinanciamento da dívida estadual condicionado a um forte ajuste fiscal dos estados. 
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Assim, o numerador também não era análogo em todos os estados, o que dificultava, ou mesmo 
impedia, a comparação entre os governos subnacionais e fragilizava seu uso para identificar a saúde 
financeira do ente, como também os limites ao gasto com pessoal como regra fiscal.

O que ocorre é que, na Federação brasileira, a falta de consistência dos mecanismos de controle 
faz com que seguir as regras não signifique necessariamente evitar desequilíbrios fiscais. Além disso, 
a ausência de comprometimento dos governos estaduais não pode ser atribuída à expectativa de 
aportes do governo central, se assim fosse, a disciplina de mercado seria uma solução. O fato é que 
não há mecanismos internos que conduzam à responsabilidade fiscal em decorrência do horizonte 
temporal com o qual os governos subnacionais trabalham.

Como não há incentivos para os governos subnacionais agirem de modo a assegurar o equilíbrio 
nas finanças públicas na Federação brasileira, são necessárias regras externas para evitar desajustes 
fiscais. Ainda que as consequências sejam aquelas identificadas pelo soft budget constraint, a natureza 
do problema é mais complexa. Assim, a desejabilidade de regras fiscais deve-se a uma busca por 
autonomia fiscal, conforme o conceito definido na introdução deste artigo.

3 HISTÓRIA RECENTE: A CF/1988, A PROVISÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO BRASIL E O DESEQUILÍBRIO FISCAL

3.1 A CF/1988 e o funcionalismo público

Também conhecida como Constituição-cidadã, a CF/1988 estabeleceu competências concorrentes 
para muitas das atribuições do governo em seu esforço de universalizar o acesso a serviços como 
saúde e educação. Paralelamente, consolidou a descentralização fiscal, aumentando a participação dos 
estados e, principalmente, dos municípios na receita disponível. Ao longo do tempo, esse processo foi 
parcialmente revertido com a criação de contribuições não partilhadas com os governos subnacionais 
e com a aprovação da Desvinculação de Receitas da União (DRU).6 Note-se que, posteriormente, 
tal dispositivo foi parcialmente revogado, com a supressão dos impostos federais do conjunto de 
receitas desvinculadas. Mesmo com a DRU em vigor, estados e municípios representavam uma 
parcela expressiva do gasto público.

Houve um processo de especialização na provisão do serviço, ao longo do tempo, com estados 
e munícipios desenvolvendo competências específicas, o que pode ser atribuído ao prevalecimento 
de uma perspectiva pragmática. Hoje, o gasto subnacional é fortemente concentrado em saúde, 
educação e segurança pública. Há pisos mínimos, definidos na Constituição e, depois, reforçados 
e aprimorados por leis complementares e emendas constitucionais, que comprometem parcela 
expressiva do orçamento. (Santos et al., 2017).

A provisão dos serviços de saúde se dá por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), que, 
em trinta anos, se tornou o maior sistema universal de saúde do mundo, capilarizado e com uma 
organização específica. As funções desempenhadas pelo SUS gradualmente foram se diferenciando 
por nível de governo. Os serviços ambulatoriais, como as clínicas da família, são geridos pelas 

6. A desvinculação de recursos da União antecede à DRU e remonta ao Fundo Social de Emergência (FSE), instituído sob a justificativa de 
contribuir para a estabilização da economia. Posteriormente, o FSE foi substituído pelo Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) e, depois, alterado e 
transformado na DRU. Tal mecanismo envolve uma série de polemicas, na medida em que assegura maior flexibilidade orçamentária, mas reduz 
os recursos definidos constitucionalmente a serem destinados à área social. (Dias, 2008). Atualmente, a DRU limita-se ao contingenciamento 
de 30% das contribuições federais (Emenda Constitucional no 93, de 8 de setembro de 2016). Isso atinge aos estados indiretamente, pois se, 
por um lado, as contribuições não são partilhadas com os estados, por outro, o contingenciamento reduz o aporte de recursos federais para 
o financiamento de políticas sociais. 
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prefeituras; os serviços de maior complexidade, em geral, são oferecidos pelos governos estaduais; 
enquanto o governo federal oferece serviços especializados como o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), responsável pelo desenvolvimento e a coordenação das ações integradas para lidar com o 
câncer no país.

A oferta de serviços de educação foi progressivamente sendo compartimentada. O governo 
federal concentra o ensino universitário; estados em geral são responsáveis pelo ensino médio e 
fundamental 2; e os munícipios oferecem educação infantil e o ensino fundamental. Como as 
competências são concorrentes, há escolas federais dedicadas ao ensino fundamental (como é o caso 
do colégio Pedro II e das escolas militares) e estados que oferecem ensino universitário (Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro – Uerj; Universidade de Campinas – Unicamp; e a Universidade de São 
Paulo – USP), mas a oferta da educação pública aos poucos foi se especializando e concentrando 
esforços em nichos específicos.

As desigualdades da economia brasileira, consubstanciadas sob um índice de Gini da ordem 
de 0,543 em 2019, que tornam nosso país um dos mais desiguais do mundo, turbinaram a demanda 
por serviços como educação, saúde e segurança pública. Portanto, o processo de especialização se deu 
com a contratação de funcionários públicos para prover esses serviços, pois são intensivos em capital 
humano (representando em alguns estados um percentual superior a 75% da quantidade de servidores).

Portanto, o funcionalismo público está em acordo com a natureza do texto constitucional 
e com o papel desempenhado por essas políticas na redução da desigualdade. Em decorrência do 
processo de especialização, com cada nível de governo sendo responsável por um certo tipo de serviço, 
desajustes fiscais, ao reduzirem a disponibilidade de recursos de estados e municípios potencialmente, 
provocam desequilíbrios no sistema como um todo. Ou seja, a incapacidade dos estados reverbera 
sobre a eficácia e eficiência de todo o modelo de oferta de serviços públicos.

O esforço para racionalizar o uso dos recursos por meio de regras fiscais, inclusive com a 
intenção de manter o funcionalismo e fortalecer as capacidades estatais, se justifica pela preservação 
da natureza do Estado brasileiro definido na CF/1988.

3.2 Desequilíbrios nas contas públicas

A história recente das finanças públicas estaduais permite identificar o que ocorreu e os limites e as 
possibilidades dos mecanismos de controle. A economia brasileira inicia um processo de desaceleração 
no início da década de 2010. Paralelamente, o Brasil se comprometeu a levar a cabo uma série de 
obras para sediar grandes eventos esportivos. O governo federal criou as condições necessárias para 
o financiamento de grandes obras públicas e investimentos dos governos estaduais por meio de 
operações de crédito. O novo ciclo de endividamento assegurou os recursos necessários, mas criou 
espaço fiscal para o aumento de despesas obrigatórias (por meio da elevação do serviço da dívida, 
em decorrências dos novos financiamentos contratados pelas UFs, e de reajustes concedidos ao 
funcionalismo público).7

Os governos estaduais defrontaram-se com uma acentuada queda da receita entre 2014 e 2016 
(redução real de 6,4%), que pode ser explicada em grande medida pelo declínio do produto interno 
bruto (PIB), com diminuição de 3,55 em 2015 e 3,28% em 2016 (gráfico 1). Ainda que a retração 

7. Para reajustes das despesas com pessoal, ver Santos et al. (2020).
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da RCL tenha sido observada em todos os entes, a intensidade da queda variou bastante, refletindo 
a heterogeneidade da Federação.

GRÁFICO 1
RCL dos estados deflacionado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
(Em R$ bilhões)1
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Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO). Disponível em: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.
jsf;jsessionid=8FmnsmLlE0baYRJMfgqeE9NT.node4>.
Nota: 1 Valores de março de 2021.

A queda acentuada da arrecadação ocorreu em um momento em que o comprometimento 
da receita com gastos obrigatórios estava muito elevado. As variáveis tradicionalmente utilizadas 
para implementar o ajuste fiscal, as despesas discricionárias, em parte, haviam sido financiadas com 
operações de crédito entre 2012 e 2014, quando o investimento esteve associado a empréstimos. 
A retração da atividade econômica e sua repercussão sobre a arrecadação tributária levou ao 
desequilíbrio fiscal e financeiro. Situações específicas, como foi o caso do Rio de Janeiro,8 tornaram 
o quadro ainda mais grave.

As regras fiscais não foram suficientes para evitar a crise provocada pelo impacto da retração 
da atividade econômica sobre as finanças públicas em meados da década de 2010. Nesse período, 
a despeito das medidas paliativas adotadas,9 alguns governos estaduais enfrentaram desequilíbrios 
fiscais, o que foi vislumbrado no âmbito do gasto com pessoal e do comportamento do investimento.10 
A deterioração das finanças públicas estaduais levou algumas UFs a sequer conseguirem honrar suas 
despesas com o funcionalismo, com queda acentuada do investimento, que atingiu a ordem de 85% 
entre 2014 e 2018 no caso do Rio de Janeiro (tabela 1).

8. A crise no Rio de Janeiro, uma UF com indicadores fiscais, como dívida a consolidada líquida em proporção à RCL, muito deteriorados 
quando comparada à média Brasil, coincidiu com uma retração da atividade econômica mais acentuada no estado do que no restante do país.
9. A desaceleração do ritmo de crescimento econômico coincidiu com a LC no 148, de 25 de novembro de 2014. Essa lei reviu os critérios 
de atualização monetária – substituindo o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) pelo IPCA ou pela taxa Selic, o que fosse 
inferior – e reduziu as taxas de juros de 6% a 9% para 4% ao ano. Já em 2015, a LC no 151, de 5 de agosto de 2015, autorizou o uso de até 
70% dos valores inscritos como depósitos judiciais. A LC no 156, de 28 de dezembro de 2016, estendeu o prazo do financiamento em 240 
meses, suspendeu o pagamento do serviço da dívida por seis meses e concedeu descontos decrescentes na prestação do refinanciamento da 
dívida sob a égide da Lei no 9496, de 11 de setembro de 1997, e da Medida Provisória no 2192-70, de 24 de agosto de 2001. 
10. O superavit primário não é um bom indicador, pois com o ciclo de endividamento houve aumentos dos investimentos financiados com 
operações de crédito. Como os investimentos são contabilizados como despesa primária mas as operações de crédito não, a queda do superavit 
primário antecede à crise e não simbolizou desequilíbrio fiscal. A série de investimento antecede 2013, quando se iniciou o ciclo de endividamento. 
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TABELA 1
Investimentos em estados com elevadas dívidas – deflacionados pelo IPCA
(Número índice 2006 = 100)

  Anos eleitorais

  2006 2010 2014 2018 2019

Rio de Janeiro 100 178,1 211,7   34,2 26,7

Minas Gerais 100   98,6 105,8   28,5 42,2

Rio Grande do Sul 100 204,9 172,1 135,1 68,7

São Paulo 100 230,7 190,0 103,4 86,2

Fonte: Anexo 6/RREO. Disponível em: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf;jsessionid=8FmnsmLlE0baYRJMfgqeE9NT.node4>.
Elaboração da autora.

3.3 RRF: a perda da autonomia

Governos subnacionais não dispõem de instrumentos próprios para lidar com a queda acentuada de 
receita, pois não emitem moeda, e, como o desajuste fiscal se caracteriza pela dificuldade de financiar 
despesas correntes e um dos critérios para novos empréstimos seria o financiamento de despesas de 
capital, as possibilidades de contratar operações de crédito são muito limitadas – restringindo-se a 
dívidas com fornecedores, com o funcionalismo e operações de Antecipação de Receita Orçamentária 
(ARO). Estados e municípios são impelidos, então, diante de desequilíbrios fiscais, a negociar a 
adesão a programas de socorro fiscal e financeiro.

A intensidade do desajuste fiscal e financeiro na segunda metade da década de 2010 de algumas 
UFs requereu um programa de ajuda mais efetivo. Foi proposto, então, o RRF dos estados e do Distrito 
Federal, regulamentado por meio da LC no 159. A coexistência simultânea de dívida consolidada 
superior à RCL, de despesas líquidas com pessoal somadas ao serviço da dívida superiores a 70% da 
RCL e a obrigações contraídas superiores às disponibilidades de caixa são necessárias para pleitear 
a inclusão do ente da Federação no programa. O regime prevê o não pagamento das prestações 
da dívida, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) por 36 meses (podendo ser 
renovado por mais 36 meses).

Como contrapartida, os estados devem:
• privatizar empresas estatais;

• ajustar o regime jurídico único estadual e o regime previdenciário à legislação em vigor na 
esfera federal;

• diminuir a despesa tributária em 10% ao ano;

• buscar, se possível, constituir regime de previdência complementar;

• não assentir reajuste ao funcionalismo, empregar novos servidores (exceto quando há vacância de 
cargo) ou instituir função ou modificar carreira que acarrete elevação de despesa; e

• não contrair novos empréstimos (com exceção daqueles autorizados pelo RRF).

Somente o estado do Rio de Janeiro conseguiu homologar sua adesão ao RRF, ainda que Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás tenham pleiteado também entrar nesse regime. Atualmente, 
o RRF está em discussão.
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A incapacidade das regras de evitar desequilíbrios fiscais levou à necessidade de aderir ao RRF 
e, consequentemente, as decisões das UFs tornaram-se subordinadas à aprovação federal. Mesmo 
a adesão ao RRF, não levou ao saneamento das contas públicas no estado do Rio de Janeiro, e a 
deterioração está explicitada no baixo patamar de investimento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As regras fiscais para governos subnacionais são desejáveis sob diferentes perspectivas, seja em termos 
macroeconômicos, seja sob a ótica da provisão de serviços públicos em um regime federativo.

A preservação da capacidade de gastos no Brasil é fundamental, uma vez que ela assegura que 
os governos estaduais possam atuar ativamente na provisão de serviços. Ao longo do tempo houve 
uma especialização dos entes da Federação, com cada esfera do governo atuando preponderantemente 
em um determinado segmento. A eficiência no provimento de educação, saúde e segurança pública 
depende de as UFs desempenharem sua função na ordem federativa, a partir de uma lógica sistêmica. 
No caso da educação, os governos estaduais são majoritariamente responsáveis pela provisão do 
ensino fundamental 2 e do ensino médio, enquanto na saúde, são responsáveis pelos serviços de 
média e alta complexidade.

Deficiências na atual estrutura de regras levaram ao desequilíbrio fiscal e financeiro dos estados, 
o que reduziu a disponibilidade de recursos para financiar a provisão de serviços. Convém observar que 
a preservação da capacidade de provisão de serviços contribuiria para evitar o desmonte do sistema de 
proteção social, ofertado de modo tripartite por União, estados e municípios, o que é especialmente 
relevante em períodos recessivos, exatamente quando esses gastos são ainda mais necessários.

A despeito da ineficácia dos mecanismos de controle para evitar desequilíbrios, as regras fiscais 
no Brasil monitoram o crescimento dos gastos obrigatórios. A queda de receita em um contexto de 
despesas obrigatórias elevadas levou à crise. Portanto, a ineficácia pode ser atribuída à insuficiência 
de regras e a uma necessidade de reformulação, mas sem que o arcabouço precise ser abandonado 
e, sim, revisto.

As regras de controle de gastos são importantes porque, ao preservar o espaço fiscal, elas 
resguardam os recursos necessários para salvaguardar a provisão de serviços públicos, que são fortemente 
concentrados na área social e cujo financiamento e oferta se dão de modo tripartite, contribuindo, 
desse modo, para o equilíbrio federativo.

Se forem eficientes, as regras minimizam os desequilíbrios em períodos recessivos e preservam a 
capacidade fiscal dos governos subnacionais, tanto em relação ao gasto corrente quanto, eventualmente 
em menor medida, aos investimentos, assegurando ganhos sistêmicos na provisão de serviços 
públicos. Portanto, o controle de gastos nos governos subnacionais evitaria a precarização da 
qualidade dos serviços públicos ofertados e a posterior necessidade de recorrer à União, com a 
possível perda de graus de liberdade ao longo do processo de negociação. Em suma, as regras fiscais 
para governos subnacionais resguardam a soberania da União e, paradoxalmente, a autonomia fiscal 
dos entes da Federação.
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1 INTRODUÇÃO 

Governos têm utilizado as tecnologias de informação e comunicação (TICs) para prestar serviços 
públicos, interagir com cidadãos e divulgar informações para a sociedade (Chun et al., 2010), facilitando 
o aprimoramento e a inovação no desenho, na implementação e no monitoramento de políticas 
públicas e serviços centrados na população e em suas necessidades (UN, 2020). No entanto, o uso de 
tecnologias pelo setor público – conhecido como governo eletrônico (e-gov) ou governo digital – não será 
plenamente aproveitado se os indivíduos não tiverem acesso às TICs ou habilidades digitais necessárias 
para utilizá-las (Helbig, Gil-Garcia e Ferro, 2009). Nesse sentido, a inclusão digital torna-se mais uma 
das dimensões relevantes para garantir que as informações e os serviços prestados pelo governo sejam 
de fato acessíveis a toda a população.

Entre as limitações para o avanço do e-gov no Brasil, estão as desigualdades no acesso e uso 
das tecnologias digitais, como a internet, tanto do lado das organizações públicas como do lado dos 
indivíduos (CGI.br, 2020a; 2020b). Uma das formas de compreensão dessas disparidades ocorre 
por meio da identificação das capacidades estatais em TICs existentes. Iniciativas de governo digital 
dependem tanto da presença de recursos tecnológicos, como internet, computadores e software, quanto 
da mobilização desses recursos em prol da melhoria de serviços, informações e políticas públicas.

No Brasil, as dinâmicas de adoção das TICs em cada nível de governo são independentes, 
o que pode resultar em diferenças na oferta de serviços e informações aos indivíduos por meios 
digitais, especialmente entre os entes subnacionais (Przeybilovicz, Cunha e Meirelles, 2018). Nesse 
contexto, este artigo apresenta, de forma preliminar, uma proposta de análise multidimensional 
sobre a presença de capacidades estatais em TIC e de habilidades digitais e uso de tecnologias por 
cidadãos nos estados brasileiros. Além disso, para ilustrar as diferentes dimensões, é apresentado um 
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panorama descritivo de adoção das TICs no Brasil a partir de dados das pesquisas TIC Domicílios8 
e TIC Governo Eletrônico,9 realizadas pelo Cetic.br, departamento do NIC.br ligado ao Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Entre as contribuições, espera-se destacar algumas dimensões 
relevantes para mapear as desigualdades de acesso e uso das tecnologias por indivíduos e organizações 
públicas, bem como orientar os tomadores de decisão quanto às áreas que precisam ser consideradas 
para ampliar as capacidades e habilidades em TIC em todo o país.

2 CAPACIDADES ESTATAIS EM TIC

Na literatura sobre capacidades estatais, ainda há um debate em torno do conceito.10 Neste artigo, 
adota-se uma definição ampla: “(...) a capacidade do Estado em atingir os objetivos os quais ele mesmo 
se propôs através de políticas públicas” (D’Amaral e Vaz, 2020, p. 121). Apesar de a literatura incluir 
uma série de dimensões para a compreensão da mobilização de capacidades para a administração 
pública alcançar os seus propósitos, identificar a presença ou a falta de estruturas nas organizações 
que afetam de modo crítico as atividades governamentais é um dos aspectos fundamentais para 
analisar as capacidades estatais (Grin e Abrucio, 2018).

A disponibilidade e o uso de tecnologias no setor público estão relacionados às capacidades 
técnico-administrativas presentes nas organizações (Gomide, Pereira e Machado, 2018).  
Essa dimensão das capacidades estatais é também caracterizada por instrumentos de coordenação 
intra e intergovernamentais, estratégias de monitoramento e avaliação das ações da administração 
pública e os recursos humanos e financeiros do Estado (D’Amaral e Vaz, 2020).

Além das capacidades técnico-administrativas, as político-relacionais podem também determinar 
o uso de TIC por governos (Stefani e Vaz, 2016). Compreendendo que há distintas dimensões 
que caracterizam as capacidades estatais (Gomide e Pires, 2014), diferentes estudos têm adotado 
subcategorias de tais dimensões (D’Amaral e Vaz, 2020; Parra Filho, 2018; Stefani e Vaz, 2016). 
Além disso, é preciso considerar os contextos socioeconômico, legal, de necessidades e gestão locais 
(Przeybilovicz, Cunha e Meirelles, 2018). Em suma, os recursos tecnológicos somente serão efetivos 
se forem mobilizados na realização das atividades governamentais. A despeito da importância das 
capacidades político-relacionais, este artigo foca a disponibilidade e o uso das tecnologias pelas 
organizações públicas no Brasil.

As capacidades estatais em TIC, objeto deste artigo, são compreendidas, portanto, como o acesso 
e o uso das tecnologias pelas organizações públicas para a provisão de serviços e informações com 
foco nos cidadãos (UN, 2020). Quanto ao acesso, base para o desenvolvimento e a implementação 
de ações de e-gov, é preciso caracterizar a presença de “infraestrutura tecnológica, do conjunto de 
hardware, software, redes, internet, serviços e aplicações” (Przeybilovicz, Cunha e Meirelles, 2018, 
p. 631) no governo. Adicionalmente, é fundamental caracterizar quais são os usos que os governos 
fazem das tecnologias, de modo a retratar as diferenças existentes em termos de capacidades estatais 
em TIC e identificar as dimensões de adoção das TICs que ainda precisam ser ampliadas.

8. Pesquisa anual que mede o acesso às tecnologias nos domicílios brasileiros e o seu uso pela população. Disponível em: <https://cetic.br/
pt/pesquisa/domicilios/>.
9. Pesquisa bianual que mede a adoção das TICs nos órgãos públicos brasileiros em todos os níveis de governo e poderes. Disponível em: 
<https://cetic.br/pt/pesquisa/governo-eletronico/>.
10. Sobre as diferentes categorias para analisar as capacidades estatais presentes na literatura, ver D’Amaral e Vaz (2020).
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Dados os diversos usos possíveis das tecnologias para a melhoria das políticas públicas, é 
relevante analisar as capacidades estatais em TIC a partir de uma perspectiva multidimensional: 
analisadas de forma integrada, incluindo aspectos relativos ao uso das tecnologias pelas organizações 
nas suas diferentes áreas de atuação. Embora a presença de tecnologias e instrumentos de gestão 
de TIC não expresse necessariamente uma real melhoria de atividades governamentais, a baixa 
capacidade tecnológica certamente dificulta a utilização das tecnologias nas ações governamentais. 
No limite, os diferentes níveis de capacidades podem resultar em desigualdades no aproveitamento 
da transformação digital e na ampliação de serviços públicos e informações por meios digitais.

3 CAPACIDADES EM TIC NO SETOR PÚBLICO DO BRASIL

Nas organizações públicas no país, notam-se níveis desiguais de acesso e uso de recursos tecnológicos 
(CGI.br, 2020a). Estudos anteriores buscaram identificar desigualdades no acesso e no uso de 
tecnologias no nível municipal (Ribeiro et al., 2020; Przeybilovicz, Cunha e Meirelles, 2018; 
Przeybilovicz, Silva e Cunha, 2015), mas poucos analisaram o contexto estadual. A análise das 
capacidades estatais em TIC no setor público permite identificar lacunas e apontar caminhos para 
a ampliação dessas capacidades nos estados brasileiros.

Partindo de trabalhos que analisaram os níveis de adoção das TICs em municípios brasileiros, 
este estudo toma como referência o trabalho de Cunha e Miranda (2013), que, ao sistematizar o 
campo de e-gov, apresentam uma agenda de pesquisa sobre o uso dessas tecnologias na administração 
pública brasileira. Os autores exploraram o contexto governamental nacional de uso das TICs e 
propõem a divisão em três áreas, e-administração pública, e-serviços públicos e e-democracia, bem 
como identificaram quatro temas que compõem as agendas governamentais – governança de TIC, 
infraestrutura, inclusão digital e atividade econômica (Cunha e Miranda, 2013). Assim, a área de 
e-administração pública está relacionada ao uso das TICs para o aperfeiçoamento dos processos 
governamentais e do trabalho interno do setor público. A área de e-serviços públicos reúne iniciativas 
para a melhoria da oferta e prestação de serviços aos cidadãos, incluindo o uso de canais eletrônicos 
e a implementação de portais governamentais para acesso a serviços e informações, por exemplo 
(Cunha e Miranda, 2013). Por fim, a área de e-democracia compreende o uso das TICs nos processos 
democráticos, como ações voltadas para a transparência e a participação cidadã (Cunha e Miranda, 
2013). A partir dessas dimensões, e usando os indicadores da pesquisa TIC Governo Eletrônico,  
realizada em 2019, é possível analisar a adoção das TICs em prefeituras por Unidade da Federação 
(UF) e nos órgãos estaduais dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público.11 
A seguir, é apresentada uma descrição dos dados da pesquisa TIC Governo Eletrônico à luz de Cunha 
e Miranda (2013).

Em relação à e-administração pública, os indicadores da edição de 2019 da pesquisa TIC 
Governo Eletrônico mostram que o acesso a computadores e à internet é praticamente universal nas 
prefeituras do país. No entanto, quando analisados os dados sobre o tipo de conexão, verificam-se 
disparidades entre estados e regiões. Os estados das regiões Sudeste e Sul são os que apresentam 
maior percentual de prefeituras com acesso a uma conexão via fibra ótica, que proporciona maior 

11. Na edição de 2019, a pesquisa TIC Governo Eletrônico divulgou resultados para o nível municipal de 26 estados (não incluindo o Distrito 
Federal) e, nos níveis federal e estadual, divulgou os resultados por órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Em 2019, 
foram realizadas entrevistas com 5.114 prefeituras e 665 órgãos públicos federais e estaduais (CGI.br, 2020a).
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velocidade com menor latência, com destaque para Rio de Janeiro (95%), Paraná (93%) e Santa 
Catarina (92%) (figura 1).

FIGURA 1
Prefeituras com conexão à internet via fibra ótica, por UF1

(Em %)

Fonte: CGI.br (2020a).
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Exceto Distrito Federal.

A conexão via cabo está mais presente nos estados da região Nordeste, onde mais de 75% 
das prefeituras têm acesso a esse tipo de conexão. O acesso via rádio, mais comum em locais mais 
afastados dos grandes centros urbanos, é utilizado por mais de 60% das prefeituras dos estados das 
regiões Centro-Oeste e Norte, enquanto nas demais regiões, em geral, fica abaixo de 50%. Por fim, 
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a conexão via modem 3G ou 4G é menos presente nos estados e cerca de um quarto das prefeituras 
tem acesso a essa conexão, sendo Tocantins (36%) e São Paulo (33%) os estados que possuem os 
maiores percentuais de prefeituras que utilizam esse tipo de conexão.

Também se verifica, nos órgãos públicos estaduais, um cenário de acesso universal ao computador 
e à internet. A conexão via fibra ótica é utilizada por 93% dos órgãos estaduais, resultado bastante 
próximo dos órgãos federais (98%). Em seguida, a conexão via cabo é utilizada por cerca de sete em 
cada dez órgãos estaduais, considerando todos os Poderes.

Em relação aos e-serviços públicos, a maior parte das prefeituras possui website (95%), mesma 
proporção encontrada entre os órgãos estaduais. No entanto, Amazonas (50%) e Piauí (78%) são os 
estados com as menores proporções de municípios com páginas na internet (gráfico 1). A principal 
forma de solicitar serviços públicos a uma central de atendimento nas prefeituras é por meio do 
telefone (80%), com apenas dois estados em que menos da metade das prefeituras tinha essa forma de 
contato: Amazonas (45%) e Roraima (41%). Solicitações pelo website só estão disponíveis na maior 
parte das prefeituras de Rio de Janeiro (64%), São Paulo (53%) e Sergipe (51%). Porém, enquanto 
mais da metade dos órgãos federais (54%) oferta o serviço público mais procurado pelos cidadãos 
na internet, essa é uma realidade para menos de um terço dos órgãos estaduais (31%). Portanto, 
apesar da alta presença on-line de prefeituras e órgãos estaduais, ainda há uma baixa disponibilização 
de alguns serviços pela internet.

Quanto à e-democracia, o meio mais comumente disponibilizado para que o cidadão entre em 
contato com as organizações públicas é o endereço de e-mail, presente em mais de 90% das prefeituras 
em todos os estados e órgãos federais e estaduais. Em seguida, o serviço de solicitação de acesso à 
informação pela internet (Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão – e-SIC) está disponível em 
cerca de 70% das prefeituras, com destaque para as de Rondônia (90%), Sergipe (83%) e São Paulo 
(82%). Entre os órgãos estaduais, 64% disponibilizaram o e-SIC, ante 90% das entidades federais. 
O atendimento on-line em tempo real pelo website é o serviço menos disponibilizado por prefeituras 
(13%), órgãos federais (8%) e órgãos estaduais (5%). Em relação à disponibilização de formas de 
participação pela internet, ainda é muito baixo o percentual de prefeituras que ofertam essas iniciativas. 
De maneira geral, 19% ofereceram consultas públicas on-line, 21% disponibilizaram enquetes on-line, 
12% fizeram votações on-line e 8% apresentaram fóruns de discussão on-line nos doze meses anteriores 
à entrevista. Essas baixas proporções também ocorrem nos demais níveis de governo, especialmente 
entre os órgãos estaduais, visto que 20% disponibilizam consultas on-line, 23% ofereceram enquetes 
on-line e 11% disponibilizaram grupos de discussão e votações on-line (gráfico 2). Esses resultados 
refletem a necessidade de melhor adaptação das organizações públicas em todo o país, no sentido de 
permitir mais formas de participação eletrônica.
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GRÁFICO 1
Presença de serviços eletrônicos nas prefeituras, por UF1

(Em %) 
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Fonte: CGI.br (2020a).
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Exceto Distrito Federal.
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GRÁFICO 2 
Órgãos públicos federais e estaduais, por forma de participação do cidadão pela internet nos 
últimos doze meses 
(Em %) 
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Fonte: CGI.br (2020a).
Elaboração dos autores.

4 EXCLUSÃO DIGITAL E USO DAS TICs POR INDIVÍDUOS NO BRASIL

Além da oferta, o efetivo uso dos serviços de e-gov depende também da capacidade da população 
de fazer uso deles (UN, 2020). Nesse sentido, compreender a exclusão digital de indivíduos é 
fundamental para desenvolver estratégias de ampliação de capacidades em TIC no país.

Diversos estudos sobre exclusão ou “brecha” digital adotam uma perspectiva estratificada do 
fenômeno em três níveis, distintos e inter-relacionados. A chamada exclusão digital de primeiro 
nível envolve barreiras de acesso e infraestrutura de TIC (conectividade), incluindo questões como 
a disponibilidade de internet e sua qualidade e os dispositivos disponíveis para acessar o ambiente 
digital (OECD, 2001). A exclusão digital de segundo nível diz respeito a diferenças motivacionais 
e distintas capacidades e habilidades digitais no uso das TICs (Hargittai, 2002; Deursen e Dijk, 
2015). Soma-se a isso um terceiro nível de exclusão digital, com foco na capacidade de traduzir o 
acesso e uso das TICs em benefícios tangíveis para o indivíduo (Deursen e Helsper, 2015) a partir 
da adoção e utilização proficiente das tecnologias digitais.

No Brasil, três a cada cinco indivíduos com 10 anos ou mais são usuários de internet12  
(CGI.br, 2020b). Nos últimos quinze anos, a proporção de usuários de internet no Brasil passou de 
21% (2005) para 74% (2019) da população, acima da média mundial (51%), mas abaixo da média 
dos países desenvolvidos (86%) (ITU, 2020b). Os usuários de internet no Brasil distribuem-se 
de maneira desigual pelo país, sendo o Piauí (57%) o estado com a menor proporção e o Distrito 
Federal (78%) com a maior (figura 2).

12. Alinhada com a metodologia internacional, a pesquisa considera “usuário” aquele que utilizou a internet há menos de três meses em 
relação ao momento da entrevista (ITU, 2020a).
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FIGURA 2
Usuários de internet, por UF
(Em %) 

Fonte: CGI.br (2019; 2020b).
Elaboração dos autores.

Um contingente importante de indivíduos segue desconectado: 35 milhões de pessoas em áreas 
urbanas (23%) e 12 milhões em áreas rurais (47%). Dois a cada três indivíduos com 60 anos ou 
mais (66%) não usam a internet, e entre a população das classes D e E há quase 26 milhões (43%) 
de não usuários (CGI.br, 2020b).
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Mesmo entre os indivíduos que têm acesso, outros fatores afetam o uso das tecnologias e, 
consequentemente, a apropriação de benefícios tangíveis decorrentes desse uso. O acesso exclusivamente 
por celular, por exemplo, está associado a um menor aproveitamento de oportunidades on-line, 
incluindo a utilização de serviços de governo pela internet. Entre os usuários de internet que acessam 
a rede a partir de múltiplos dispositivos (computador, tablet e celular), a proporção dos que usaram 
e-gov chegou a 87% em 2019 – entre os usuários exclusivos de telefone celular, 55%. Conforme 
o gráfico 3, 58% dos usuários acessam a rede exclusivamente pelo telefone móvel, proporção que 
chega a 85% nas classes D e E e 79% entre quem mora na zona rural. O uso exclusivo do telefone 
celular também predomina entre as populações preta (65%) e parda (61%), diante de 51% da 
população branca.

GRÁFICO 3
Usuários de internet que usaram telefone celular de forma exclusiva
(Em %)
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Fonte: CGI.br (2020b).

Essa dimensão da exclusão digital fica evidente no uso de e-gov, com um resultado quase 
espelhado nesses mesmos recortes (gráfico 4). Entre os usuários de internet da zona rural, apenas 
49% utilizaram serviços de e-gov, proporção similar à de indivíduos com ensino fundamental (46%), 
das classes D e E (48%) e com 60 anos ou mais (46%). Dessa forma, o e-gov ainda não alcança 
parcelas da população em situação de maior vulnerabilidade social.

O acesso exclusivo pelo telefone celular demanda serviços de e-gov adaptados a ele, com páginas 
web responsivas ou aplicativos próprios. Mas a proliferação de aplicativos também pode configurar 
uma barreira, dada a baixa capacidade de armazenamento dos dispositivos da população de mais 
baixa renda. Em 2019, mais usuários de celular da classe A (80%) afirmaram ter baixado aplicativos 
no celular que os das classes D e E (42%) (CGI.br, 2020b).

Outra barreira ao uso está ligada aos limites de consumo de dados dos planos de conexão 
móvel, em especial nos planos pré-pagos, mais comuns entre usuários de celular das classes D e E 
(70%) que da classe A (28%). Tais restrições impactam o perfil de uso da internet por esses indivíduos 
(Lefèvre, 2015; Simão et al., 2020).
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GRÁFICO 4
Indivíduos com 16 anos ou mais que utilizaram e-gov nos últimos doze meses
(Em %)
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Por último, o acesso de indivíduos a serviços de e-gov está relacionado ao desenvolvimento 
de habilidades digitais da população. O acesso à internet a partir de múltiplos dispositivos, somado 
à presença de uma conexão de banda larga fixa, permite um uso mais aprimorado da rede e o 
desenvolvimento de habilidades mais sofisticadas, entre elas as atividades de natureza transacional 
(por exemplo, e-gov, transações financeiras, comércio eletrônico ou criação de conteúdo). Assim, a 
ampliação do letramento digital e das capacidades em TIC dos cidadãos é condição fundamental 
para o alcance dos potenciais benefícios gerados pela transformação digital do Estado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo considerou que identificar dimensões de acesso e uso de tecnologias pelo setor público 
pode auxiliar na compreensão das capacidades em TIC existentes. Além disso, foi apontado que tais 
capacidades não serão plenamente aproveitadas se não forem superados os problemas de exclusão 
digital no Brasil. A partir de um panorama descritivo de indicadores das pesquisas TIC Governo 
Eletrônico e TIC Domicílios, identificaram-se diferenças na adoção das tecnologias tanto nas 
organizações públicas quanto nos indivíduos no país. No âmbito da administração pública, existem 
disparidades relacionadas ao acesso à fibra ótica, à prestação de serviços on-line e à disponibilização 
de ferramentas de participação pela internet. Em geral, as prefeituras e os órgãos públicos estaduais 
possuem menores proporções de uso das tecnologias nas suas atividades, especialmente quando 
comparados ao nível federal.

Além da falta de acesso à internet por parte dos indivíduos, há disparidades quanto às 
atividades realizadas por usuários da rede. Ademais, características socioeconômicas e regionais 
permitem compreender quais grupos da população são mais afetados pela exclusão digital. Em geral, 
populações em condição de maior vulnerabilidade social, como indivíduos das classes D e E e com 
menor escolaridade, bem como aqueles que vivem longe dos grandes centros urbanos, também 
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são os grupos com menor proporção de usuários conectados e condições mais precárias de uso da 
internet, como o acesso apenas por dispositivos móveis.

Outro ponto que merece ser destacado é a adoção de uma perspectiva multidimensional, tanto 
das capacidades estatais em TIC como das habilidades digitais dos indivíduos em relação ao acesso e 
uso das tecnologias. A categorização em dimensões de análise permite identificar os diferentes desafios 
a serem enfrentados, bem como reforça a necessidade de soluções diversas para garantir uma efetiva 
adoção das TICs por governos e indivíduos. O acesso à conexão via fibra ótica, por exemplo, não 
significou uma maior oferta de serviços on-line para os cidadãos, especialmente entre órgãos estaduais 
e prefeituras. Assim, a presença de capacidades ligadas à e-administração pública, como a presença 
de infraestrutura tecnológica, não necessariamente resulta na prestação de e-serviços. Do mesmo 
modo, ser usuário de internet não garante a capacidade de acesso a serviços e informações on-line, 
incluindo o e-gov. Portanto, uma sugestão para estudos futuros é avaliar como os diferentes níveis 
de capacidades em TIC e de exclusão digital auxiliam na compreensão sobre as ações necessárias 
para uma efetiva apropriação das tecnologias.

Este estudo representa um esforço inicial de discussão sobre as capacidades estatais em TIC 
dos estados brasileiros, junto aos dados de uso de tecnologias por indivíduos. Outra dimensão 
importante das capacidades estatais, a das capacidades político-relacionais, ficou de fora do escopo 
deste artigo e merece um estudo à parte. Por último, futuros estudos incluem um esforço mais amplo 
de categorização dos níveis de adoção das tecnologias nas UFs, com a inclusão de outros indicadores 
das pesquisas TIC Governo Eletrônico e TIC Domicílios, o que permitirá uma caracterização mais 
detalhada das capacidades estatais em TIC.

REFERÊNCIAS

CGI.BR – COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Pesquisa sobre o uso das tecnologias 
de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2018. São Paulo:  
CGI.br, 2019. Disponível em: <https://www.cetic.br/pt/pesquisa/domicilios>.

______. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público 
brasileiro: TIC Governo Eletrônico 2019. São Paulo: CGI.br, 2020a. Disponível em: <https://
www.cetic.br/pt/pesquisa/governo-eletronico/>.

______. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios 
brasileiros: TIC Domicílios 2019. São Paulo: CGI.br, 2020b. Disponível em: <https://www.cetic.
br/pt/pesquisa/domicilios>.

CHUN, S. A. et al. Government 2.0: making connections between citizens, data and government. 
Information Polity, v. 15, n. 1,2, p. 1-9, abr. 2010.

CUNHA, M. A. V. C. da; MIRANDA, P. R. M. O uso de TIC pelos governos: uma proposta de 
agenda de pesquisa a partir da produção acadêmica e da prática nacional. Organizações e Sociedade, 
v. 20, n. 66, p. 543-566, set. 2013.



98
Boletim de Análise Político-institucionAl | n. 30 | nov. 2021

D’AMARAL, G. J.; VAZ, J. C. Capacidades técnico-administrativas na gestão no licenciamento 
urbano: estudo de caso da Secretaria Municipal de Licenciamento de São Paulo. Organizações e 
Sustentabilidade, v. 8, n. 2, p. 117-132, 2020.

DEURSEN, A. J. A. M. van; DIJK, J. A. G. M. van. Toward a multifaceted model of internet 
access for understanding digital divides: an empirical investigation. Information Society, v. 31, 
n. 5, p. 379-391, Sep. 2015.

DEURSEN, A. J. A. M. van; HELSPER, E. J. The third-level digital divide: who benefits most 
from being online? In: ROBINSON, L. S. R. et al. (Eds.). Communication and information 
technologies annual: digital distinctions and inequalities. Bingley: Emerald Group Publishing, 
2015. p. 29-53. v. 10.

GOMIDE, A. Á.; PEREIRA, A. K.; MACHADO, R. A. Burocracia e capacidade estatal na pesquisa 
brasileira. In: PIRES, R.; LOTTA, G.; OLIVEIRA, V. E. (Org.). Burocracia e políticas públicas 
no Brasil: interseções analíticas. Brasília: Ipea, 2018. p. 85-104.

GOMIDE, A. Á.; PIRES, R. R. C. Capacidades estatais e democracia: a abordagem dos arranjos 
institucionais para análise de políticas públicas. In: ______. Capacidades estatais e democracia: 
arranjos institucionais de políticas públicas. Brasília: Ipea, 2014. p. 15-28.

GRIN, E. J.; ABRUCIO, F. L. Quando nem todas as rotas de cooperação intergovernamental levam 
ao mesmo caminho: arranjos federativos no Brasil para promover capacidades estatais municipais. 
Revista do Serviço Público, v. 69, p. 85-122, 2018.

HARGITTAI, E. Second-level digital divide: differences in people’s online skills. First Monday, 
v. 7, n. 4, 2002.

HELBIG, N.; GIL-GARCIA, J. R.; FERRO, E. Understanding the complexity of electronic 
government: implications from the digital divide literature. Government Information Quarterly, 
v. 26, n. 1, p. 89-97, Jan. 2009.

ITU – INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. Manual for measuring ICT 
access and use by households and individuals, 2020 edition. Genebra: ITU, 2020a. Disponível 
em: <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/manual.aspx>.

______. Time series of ICT data for the world, by geographic regions, by urban/rural area and 
by level of development (2005-2020; excel). Genebra: ITU, 2020b. Disponível em: <https://www.
itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>.

LEFÈVRE, F. Zero-rating, planos de serviço limitados e o direito de acesso à internet. PoliTICs, 
Rio de Janeiro, n. 21, ago. 2015. Disponível em: <https://bit.ly/3C76e8q>. 

OECD – ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. 
Understanding the digital divide. Paris: OECD Publishing, 2001. (OECD Digital Economy 
Papers, n. 49).

PARRA FILHO, H. C. P. Capacidades estatais na coprodução de TICs governamentais de 
participação. 2018. Dissertação (Mestrado) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2018.



CapaCidades estatais em teCnologias de informação e ComuniCação dos estados e exClusão digital no Brasil
99

PRZEYBILOVICZ, E.; CUNHA, M. A. V. C. da; MEIRELLES, F. S. O uso da tecnologia da 
informação e comunicação para caracterizar os municípios: quem são e o que precisam para desenvolver 
ações de governo eletrônico e smart city. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 52, 
n. 4, p. 630-649, 2018.

PRZEYBILOVICZ, E.; SILVA, W. V. da; CUNHA, M. A. V. C. da. Limits and potential for 
eGov and smart city in local government: a cluster analysis concerning ICT infrastructure and use. 
International Journal of E-Planning Research, v. 4, n. 2, p. 39-56, Apr. 2015.

RIBEIRO, M. M. et al. ICT usage in contexts of regional inequalities. In: INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON EDEMOCRACY AND EGOVERNMENT, 7., 2020, Buenos Aires. 
Proceedings... Buenos Aires: IEEE, 2020.

SIMÃO, B. et al. Acesso móvel à internet: franquia de dados e bloqueio do acesso. In: CGI.BR – 
COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de 
informação e comunicação: TIC Domicílios 2019. São Paulo: CGI.br, 2020. p. 121-130.

STEFANI, A. G. M.; VAZ, J. C. O marco civil da internet e as lições aprendidas sobre a capacidade 
dos governos brasileiros em promover a participação cidadã por meio da internet. In: CGI.BR – 
COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de 
informação e comunicação no setor público brasileiro: TIC Governo Eletrônico 2015. São Paulo: 
CGI.br, 2016. p. 111-120. 

UN – UNITED NATIONS. E-government survey 2020: digital government in the decade of 
action for sustainable development. New York: United Nations, 2020. Disponível em: <https://
bit.ly/3fpnk7P>.





Reflexões sobRe  
deseNvolvimeNto





A AtuAção dos estAdos nA diFusão de políticAs púBlicAs no BrAsil: A intersecção 
entre instituições, Atores e ideiAs1

André Luis Nogueira da Silva2

Catarina Ianni Segatto3

1 INTRODUÇÃO

Há diversas abordagens teóricas que apontam que as dinâmicas federativas influenciam a difusão 
de políticas públicas entre jurisdições (Borges, 2008; Coêlho, 2012; Farah e Spink, 2008; Gilardi, 
2016; Shipan e Volden, 2008; Sugiyama, 2008; 2012; Wallner, 2014). A difusão é entendida aqui 
como um processo em que uma política pública é adotada por uma jurisdição com base em decisões 
anteriores tomadas por outras jurisdições. Segundo os estudos, a autonomia dos entes federados 
tem um potencial de produzir experimentação e inovação nos governos subnacionais, enquanto as 
dinâmicas federativas e as relações intergovernamentais, principalmente as formas de competição 
e cooperação entre os entes, induzem e constrangem o processo de disseminação de políticas para 
outras jurisdições.

Apesar dos avanços teórico-metodológicos nas pesquisas, de um lado, os estudos de difusão 
em sistemas federativos enfatizam as dinâmicas bottom-up, em que políticas subnacionais são 
transformadas em políticas nacionais, de outro, os estudos sobre federalismo chamam a atenção 
para dinâmicas top-down, em que determinados mecanismos de coordenação federativa induzem 
governos subnacionais a adotar políticas nacionais. Pouca atenção é dada às formas de difusão 
entre governos subnacionais – tanto verticais, quando há difusão entre estados e municípios, como 
horizontais, quando há difusão somente entre estados ou entre municípios – e ao papel dos estados 
brasileiros nesses processos.

Além disso, estudos mais recentes centrados na discussão sobre a difusão de políticas públicas 
propuseram novos modelos teórico-analíticos para compreender esse fenômeno, avançando na 
explicação dos processos de difusão a partir de diferentes fatores, especialmente do papel das ideias, 
atores e redes e de suas intersecções (Shipan e Volden, 2012; Faria, Coêlho e Silva, 2016). Este artigo 
busca apresentar uma sistematização da literatura que discute o processo de difusão em Federações 
a fim de sugerir categorias analíticas para a compreensão do fenômeno que vá além da discussão das 
dinâmicas top-down e bottom-up e que contribua para o entendimento das variações nas políticas 
subnacionais. Busca-se, portanto, considerar outras formas de difusão no nível subnacional e o papel 
da dimensão relacional nesse processo.
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2 UMA BREVE SISTEMATIZAÇÃO DA LITERATURA SOBRE DIFUSÃO DE POLÍTICAS EM FEDERAÇÕES

A literatura aponta que a autonomia decisória dos governos subnacionais explica a produção 
de inovações em países federalistas. O federalismo, ao conceder algum grau de autonomia aos 
entes federados, promove a expressão das diversidades – étnicas, linguísticas, religiosas, culturais, 
demográficas, geográficas e socioeconômicas –, características das sociedades dos países federativos, 
nas políticas públicas (Burgess e Gress, 1999). Além disso, a autonomia nas Federações, reforçada 
por processos de descentralização a partir das décadas de 1980 e 1990, foi ligada, de um lado, a 
uma maior competição entre jurisdições produzindo maior eficiência e inovações e, de outro, a um 
maior atendimento às demandas locais e participação social (Greer, 2013).

O federalismo, ao comportar dinâmicas cooperativas e competitivas (Watts, 2006), também 
produz um contexto institucional propício à difusão. Por exemplo, processos de competição política 
e de spillovers, em que os governos adotam políticas similares com o objetivo de evitar custos 
políticos e ganhar crédito pelos resultados dessas políticas (Borges, 2008; Shipan e Volden, 2012; 
Sugiyama, 2008). Além disso, a descentralização impactou o processo de difusão pela transferência 
de atribuições e responsabilidades para outras esferas de governo, aumentando seus poderes decisórios 
(Farah, 2008). Esse argumento também é reforçado por Shipan e Volden (2012), que apontam a 
descentralização como essencial para a difusão de políticas públicas.

A autonomia decisória é, portanto, uma condição importante para os processos de difusão, 
mas não suficiente. Outros mecanismos são fundamentais para isso, principalmente aqueles que dão 
visibilidade às políticas subnacionais, como prêmios e bancos de dados (Farah, 2008).

A literatura também aponta que o aumento da coordenação nacional pode induzir governos 
subnacionais a adotar políticas nacionais, a partir de processos de difusão bottom-up, em que o 
governo nacional adota políticas implementadas em outros níveis de governo. Esse movimento 
pode ser resultado da tentativa do governo federal de regular determinadas atividades e induzir 
a implementação de políticas mais uniformes a partir de diretrizes e parâmetros nacionais e de 
indução financeira, por exemplo. Este é o caso do seguro de saúde obrigatório criado inicialmente 
em Massachusetts e depois adotado na reforma do sistema de saúde dos Estados Unidos em 2010. 
Também é o caso do Programa Bolsa Família no Brasil, que nasceu de experiências estaduais e 
municipais. Shipan e Volden (2012) alertam, no entanto, que esses movimentos de recentralização 
podem sufocar os processos de experimentação subnacional.

O caso brasileiro exemplifica esses dois movimentos. De um lado, a Constituição Federal de 1988 
consolidou um processo de descentralização, que foi reforçado por diversas mudanças institucionais 
na década de 1990, mas determinou a coexistência de três níveis de governo e responsabilidades 
compartilhadas em quase todas as políticas. O desenho resultante da Constituição combinou uma 
provisão descentralizada de serviços públicos com uma coordenação feita pelo governo federal. 
Ainda que as políticas de educação, saúde, habitação e assistência social sejam caracterizadas por 
distintas trajetórias institucionais, o fortalecimento da coordenação nacional levou à utilização de 
diferentes mecanismos institucionais que induziram estados e municípios a seguir regulamentações 
nacionais, adotar programas federais e expandir serviços (Franzese e Abrucio, 2013). Esse movimento 
provocou a difusão de diversas políticas no território nacional, como o já citado Bolsa Família 
(Sugiyama, 2008) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Ávila, 2011).
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Ainda que a maior coordenação nacional tenha garantido padrões mínimos nas políticas 
subnacionais, há uma considerável desigualdade nas capacidades administrativas e fiscais de estados e 
municípios e no acesso e na qualidade das políticas. Essa experimentação local continuou influenciando 
processos bottom-up de difusão, como a criação do Programa Nacional de Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC) pelo Ministério da Educação inspirado no Programa de Alfabetização na Idade Certa 
(PAIC) implementado no Ceará.

É importante, no entanto, incorporar às análises outras formas de difusão. Mesmo considerando 
que a coordenação nacional tenha sido aspecto fundamental na indução de políticas nacionais aos 
governos subnacionais, há trabalhos que apontam para variações nas políticas subnacionais, resultantes 
de processos de difusão vertical entre estados e municípios (Segatto, 2018), horizontal entre estados 
(Abrucio e Gaetani, 2008) e horizontal entre municípios (Farah, 2008).

Fluxos de troca de informações e ideias entre atores em redes de políticas que compartilham 
crenças e interesses acerca de uma política podem explicar a difusão horizontal e vertical entre 
governos subnacionais e inclusive similaridades entre políticas dentro de países federativos (Behnke 
e Mueller, 2017; Gilardi, 2016; Mintrom e Vergari, 1998; Wallner, 2014). Nesses casos, a difusão 
pode ser influenciada por relações informais ou formais, a partir de mecanismos institucionais de 
relacionamento intergovernamental. Exemplo disso são as estruturas de discussão e deliberação 
intergovernamentais, que permitem a troca e o compartilhamento de informações sobre experiências 
e políticas exitosas em diferentes contextos (Füglister, 2012), e os arranjos de cooperação formais, 
em que há troca de ideias e ajuda mútua entre distintos atores governamentais, contribuindo para 
a adoção de políticas já experimentadas em outros lugares (Segatto, 2018).

Füglister (2012), ao estudar as políticas de subsídios ao seguro-saúde nos Cantões da Suíça, 
chama a atenção para a importância de um processo de difusão horizontal de políticas. Seu argumento 
central é que identificar os canais de interação – como redes, associações e organizações específicas 
ligadas à política, em que os tomadores de decisão trocam ou adquirem informações – permite não 
só compreender os fatores que levam à mudança nas políticas públicas, mas sobretudo distinguir 
empiricamente qual mecanismo desencadeou a difusão (competição, aprendizado, emulação e 
coerção). Segundo a autora, “a participação em uma rede de políticas vem junto com a adoção de 
políticas mais bem-sucedidas, pode-se inferir que a rede é um lugar onde os formuladores de políticas 
aprendem uns com os outros” (Füglister, 2012, p. 6, tradução nossa).

O argumento de que a difusão horizontal entre governos subnacionais é importante em contextos 
em que há baixa coordenação federativa nacional também é defendido por outros autores (Bakvis e 
Brown, 2010; Bolleyer, 2006; Wallner, 2014). Ao analisar o caso do Canadá, mesmo com a ausência 
de uma coordenação nacional forte, os estudos mostram que há características semelhantes entre as 
políticas provinciais, uma vez que elas compartilham problemas comuns e há uma difusão de ideias e 
de aprendizagem a partir de relacionamentos cooperativos. No caso da política de educação, atores – 
incluindo lideranças políticas provinciais, burocratas dos ministérios e dos distritos, profissionais 
das escolas e outros membros da comunidade dessa política – trocam ideias entre eles por meio de 
canais formais e informais (Wallner, 2014).

Nos Estados Unidos, desde final dos anos 1960 e início dos anos 1970, os estudos sobre 
difusão de políticas públicas passaram a compor um dos principais subcampos da ciência política 
(Karch, 2007). O autor aponta as organizações nacionais, como think tanks, institutos de pesquisa e 
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associações profissionais, e os empreendedores de políticas como elementos que facilitaram o processo 
de difusão de políticas. A difusão de conhecimento por meio de publicações e realização de eventos 
contribuiu para a constituição de redes profissionais, que passaram a defender a adoção de certas 
políticas públicas em outras jurisdições. Os empreendedores de políticas públicas, ao ter contato com 
essas redes e conhecimento de políticas públicas adotadas em outros estados, passaram a propor sua 
difusão para diferentes contextos. Karch (2007) mostra que, ainda que a coordenação do governo 
federal afete o processo de difusão por meio do uso de mecanismos de indução, sua atuação no 
compartilhamento de informações também é relevante para essa difusão.

No Brasil, alguns trabalhos analisam a difusão horizontal entre governos em diversas políticas, 
como no caso da educação, em que os governos estaduais adotaram sistemas de avaliação externa da 
proficiência dos alunos e mecanismos de bonificação baseados em controle por resultados a partir de 
experiências pioneiras de outros estados (Segatto e Abrucio, 2017). Isso também ocorreu na difusão 
de formas de cooperação entre estados e municípios (Segatto, 2018; Silva, 2020). Esses estudos 
apontam que a difusão foi resultado das interações informais entre determinados atores ligados aos 
governos estaduais e formais por meio de sua participação no Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed). Isso é reforçado por outros estudos que dão centralidade ao papel dos conselhos, 
como o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), Conselho Nacional de Secretários de 
Estado da Administração (Consad) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), e dos 
fóruns federativos, como as Comissões Intergestoras Tripartites e Bipartites, na difusão de políticas 
(Abrucio, Sano e Segatto, 2016; Sano, 2008).

No caso brasileiro, há também mecanismos de difusão vertical de políticas entre governos 
estaduais e municipais. Na educação, por exemplo, a cooperação entre estados e municípios em 
alguns estados foi resultado da trajetória da política e da circulação de gestores que ocuparam cargos 
no nível municipal e, posteriormente, foram para o governo estadual, “carregando” suas ideias. 
A cooperação entre estados e municípios nas políticas de educação e saúde do Ceará, por exemplo, 
teve íntima relação com a circulação de atores e suas ideias entre burocracias estaduais e municipais 
(Segatto, 2018; Silva, 2020). A circulação de atores também ocorreu entre governo federal e governos 
estaduais. Exemplo disso é a circulação de gestores que atuaram no então Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado (Mare) e ocuparam cargos nos governos estaduais, especialmente em 
Minas Gerais e São Paulo nas décadas seguintes, implementando reformas inspiradas nas ideias da 
Nova Gestão Pública (Abrucio e Gaetani, 2008).

3 CATEGORIAS ANALÍTICAS PARA A ANÁLISE DA DIFUSÃO EM FEDERAÇÕES

O modelo analítico proposto neste artigo enfatiza a necessidade de os estudos sobre difusão de políticas 
incorporarem as dimensões de agência e relacionais de maneira mais sistemática, considerando 
como elementos centrais a relação entre ideias, atores e instituições que já tem sido desenvolvida 
pela literatura, principalmente internacional. O papel dos atores, particularmente empreendedores e 
especialistas, é apontado como central pela literatura de políticas públicas na promoção de mudanças 
nas políticas e difusão de ideias (Kingdon, 1995) e de crenças comuns compartilhadas entre atores 
(Sabatier e Jenkins-Smith, 1993). Alguns estudos buscaram avançar na discussão sobre a ação desses 
atores (Oliveira, 2017), mas há ainda espaço para explorar as intersecções entre agência e instituições, 
na medida em que a agência é influenciada pelo contexto e constrangimentos institucionais, incluindo 
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incentivos políticos, ou seja, benefícios políticos que a inovação traz a partir da competição e da indução 
financeira vinda do governo federal, de agências multilaterais e de organizações da sociedade civil.

O papel das ideias também é considerado central, tendo em vista que os atores circulam e 
trocam informações, compartilhando crenças comuns sobre os problemas e como solucioná-los (Faria, 
Coêlho e Silva, 2016). A noção de que as ideias assumem um papel fundamental no processo decisório 
governamental vem ganhando cada vez maior proeminência nos estudos da ciência política e das 
políticas públicas (Campbell, 2002). As ideias são entendidas como crenças causais, que orientam 
o comportamento político, sendo produtos da cognição ou interpretações do mundo material em 
relação ao contexto, expressando interesses que são política, social e historicamente construídos, e 
são causais, visto que estabelecem conexões entre eventos, coisas e pessoas (Béland e Cox, 2010).

Nessa linha, duas dimensões são relevantes para compreender o processo de difusão de políticas 
em contextos federativos. Em primeiro lugar, as ideias transitam entre jurisdições a partir da interação 
entre atores e de sua posição relacional em redes formais ou informais. Em segundo, por meio das 
interações, os atores usam a linguagem a fim de difundir e legitimar certas crenças (Campbell, 2002). 
Eles se engajam nesses processos de produção, deliberação e legitimação de ideias sobre ação política 
em um contexto institucional segundo a lógica da comunicação a partir de diferentes modos de 
representação do discurso, como frames, roteiros, mitos, narrativas e memórias coletivas (Béland e 
Cox, 2010; Fischer e Gottweis, 2012; Schmidt, 2010). No caso de países federativos, espaços de 
cooperação intergovernamental institucionalizados não se constituem somente em importantes 
locais para troca e aquisição de informações sobre experiências e políticas exitosas em diferentes 
contextos, mas também em espaços nos quais crenças causais sobre problemas e soluções são 
construídas e legitimadas.

Por fim, as análises devem incluir a discussão dos contextos políticos específicos (subnacionais) 
e da capacidade governamental. A difusão é facilitada ou não pelo quadro institucional da localidade e 
depende da existência de características estruturais da localidade receptora, ou seja, deve haver 
um quadro administrativo e recursos suficientes para a implementação da política. Também é 
influenciada pelo legado de políticas prévias e afetada pela seleção ideológica de alternativas favoráveis 
à política. Dito de outro modo, o interesse dos grupos e lideranças políticas e a capacidade de 
implementar uma decisão sobre determinado problema são elementos determinantes para adoção 
de uma política proveniente de outro contexto jurisdicional (Farah, 2008; Shipan e Volden, 2008). 
Nesta perspectiva, o contexto estadual e a capacidade do governo se apresentam como importantes 
aspectos que influenciam os processos de difusão tanto vertical (entre estados e municípios) quanto 
horizontalmente (entre estados e entre municípios), sobretudo em países em que as gestões locais 
gozam de certa autonomia federativa – como é o caso do Brasil.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A breve sistematização da literatura sobre difusão de políticas em Federações, apresentada neste 
artigo, mostra que a maioria dos estudos esteve mais focada na discussão acerca da difusão vertical 
entre governo federal e governos subnacionais, explorando pouco as formas horizontais e verticais 
de difusão entre jurisdições. O resultado disso é que avançamos mais na discussão sobre políticas 
municipais que se transformaram em políticas nacionais e o papel do governo federal em induzir 
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as políticas nacionais, mas há poucos estudos que buscam compreender em maior profundidade a 
difusão entre estados e o seu papel na difusão de políticas para os municípios.

Essa sistematização também apresenta os avanços feitos pelos estudos sobre o tema, que 
incorporaram as discussões sobre a intersecção entre atores, ideias e instituições, mas aponta que há 
ainda espaço para análises que explorem em maior profundidade as dimensões de agência e relacional 
no processo de difusão. Isso é especialmente relevante para a compreensão da difusão na Federação 
brasileira, na medida em que alguns estudos já apontam para a importância da circulação de atores 
e ideias entre governos e da relevância da posição relacional de alguns atores, de sua participação 
em determinados fóruns federativos, que se constituíram em arenas de discussão e legitimação de 
determinadas ideias, e das interações formais e informais entre eles. Apesar disso, o modelo analítico 
também deve considerar que os atores locais estão inseridos em contextos institucionais, sendo 
constrangidos por eles.

A disseminação de políticas no contexto subnacional no Brasil, tanto em sua forma vertical 
quanto horizontal, tem no governo estadual um importante agente, em muitos casos o principal. 
Alguns governos estaduais têm induzido governos locais a implementar políticas inovadoras a partir da 
construção conjunta em espaços de negociação e da interação entre atores municipais e entre eles e os 
estaduais e podem adotar políticas exitosas a partir da experimentação municipal, transformando-as 
em política estadual. No entanto, futuros estudos são fundamentais para a compreensão em maior 
profundidade dessas dinâmicas e da importância dos diferentes fatores explicativos na difusão de 
políticas no país.
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A posição do Governo estAduAl nA BArGAnhA FederAtivA: umA contriBuição dA 
teoriA dos joGos Aos estudos dA coordenAção1,2

Walkiria Zambrzycki Dutra3

1 INTRODUÇÃO

Um dos temas de relevância sobre os dilemas da cooperação e coordenação federativa no Brasil é 
a indução federal. Grosso modo, o papel exercido pelo governo federal de coordenar o processo das 
políticas públicas junto aos estados e municípios pode ser resumido a partir da seguinte relação de 
causalidade: se ou como as características do desenho institucional de políticas e normas nacionais 
moldam os interesses dos estados e dos municípios (Arretche, 2000; 2012; Bichir, 2011; Machado 
e Palotti, 2015). Cabe também destacar os trabalhos que, a partir de investigações sobre possíveis 
características e aspectos internos de cada um dos governos estaduais capazes de se posicionar de 
maneira contrária – ou ao menos divergentes – das diretrizes nacionais, fazem um contraponto à 
real capacidade de indução do governo federal (Silva, 2015; Dutra, 2018).

Diante dessa profícua literatura que aborda tanto estudos de caso quanto análises comparativas, o rol 
de áreas de políticas públicas nas quais se faz necessária a atuação do governo federal permite-nos 
apontar para o sucesso da indução federal em certas políticas nacionais em todo o território (Bichir, 
Simoni Junior e Pereira, 2020), bem como para as dificuldades de coordenação do governo federal 
em outras áreas de políticas públicas em determinados governos estaduais (Diniz Filho e Dutra, 
2016). A discussão aqui proposta visa contribuir para essa literatura sob a vertente teórica do 
institucionalismo ainda pouco estudada por esse campo: a escolha racional.

Em que pese o referencial teórico já existente em torno da leitura dos interesses e das preferências 
dos entes federados na provisão de políticas públicas (Arretche, 2000; Abrucio, 2005), o exercício 
deste artigo propõe uma modelagem que instrumentaliza a barganha federativa entre governo federal 
e estadual a partir da adesão a instrumentos formais de coordenação e cooperação.

Por meio da abordagem da teoria dos jogos (Elster, 1989; Scharpf, 1997) é possível a análise 
da divergência e/ou convergência na barganha federativa entre governo federal e governo estadual, 
em prol da realização de objetivos comuns. A proposta vislumbra estabelecer a seguinte relação: 
trata-se de um jogo envolvendo uma relação estratégica entre o que o governo federal tem e o que o 
governo estadual quer. O exercício aqui proposto indica que o espaço de negociação é o elemento 
conformador das relações federativas, de forma que a posição de autonomia nas políticas públicas dos 
governos estaduais coloca dilemas para o posicionamento do governo federal na dinâmica federativa.

Dividimos a exposição dos argumentos em duas partes, para além desta introdução e das 
considerações finais. Em um primeiro momento, apresentamos os aspectos normativos da barganha, 
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2. Este texto foi elaborado a partir de discussões e resultados encontrados na tese de doutorado da autora, que foi bolsista de doutorado pelo 
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3. Residente de pós-doutorado no departamento de sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); doutora e mestre em ciência 
política e bacharel em relações internacionais. E-mail: <walkiriazdutra@gmail.com>.
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com atenção especial aos problemas da coordenação no sistema federativo brasileiro. Em seguida, 
partimos para a exposição das premissas da teoria dos jogos e de uma proposta de modelagem 
analítica colocada pela indução federal. O caráter exploratório, e abstrato, deste trabalho é aventar 
possibilidades e problemas de pesquisa no que se refere à posição do governo estadual diante da 
proposta de indução federal promovida como estratégia de coordenação federativa. Nas considerações 
finais, elencamos três perspectivas de investigação como contribuição para a agenda de pesquisa 
sobre o tema.

2 O OLHAR DA BARGANHA NOS ESTUDOS SOBRE O FEDERALISMO

Sob a vertente do institucionalismo da escolha racional, os estudos acerca da barganha partem de 
um tipo de interação estratégica que reflete uma relação de poder entre dois ou mais atores, sendo 
que estes possuem preferências não coincidentes sobre um determinado tipo de arranjo cooperativo 
a ser firmado entre eles (Elster, 1989). A lógica da barganha está guiada por princípios analíticos, 
comportamentais e normativos, entre os quais destacamos os pontos a seguir.

Em primeiro lugar, sobre a racionalidade dos atores, afirma Elster (1994, p. 38), “as ações são 
avaliadas e escolhidas não por elas mesmas, mas como meios mais ou menos eficientes para um fim 
ulterior”. Ou seja, as escolhas são processadas de acordo com o resultado da ação, que é maximizar 
o resultado desejável pelo tomador de decisão, o que significa dizer que a capacidade de análise dos 
atores é determinante para as suas escolhas.

O segundo princípio na lógica da barganha é o comportamento dos atores. As escolhas se 
tornam instrumentais quando podemos atribuir ao indivíduo uma ordem de preferência das ações, 
ou seja, entre um conjunto de ações possíveis, o ator atribui uma ordem hierárquica de preferências 
para aquelas que melhor maximize o resultado esperado. O terceiro e último princípio na lógica da 
barganha é o seu caráter normativo. Diante da racionalidade orientada, espera-se que o comportamento 
do ator leve a um resultado específico, determinado pelo ordenamento das preferências do tomador 
de decisão (Elster, 1994).

Em sistemas federativos, problemas de coordenação e cooperação se tornaram evidentes a partir 
da análise de políticas públicas. No caso da coordenação, para assegurar que não ocorra a sobreposição 
ou a ausência de um dos atores envolvidos no processo, a coordenação busca garantir uma interação 
de trabalho conjunto entre as partes (Côrtes, 2006). Diversos estudos se debruçaram sobre os 
problemas de coordenação na provisão de políticas públicas, resumindo-os ao seguinte princípio: 
quando diferentes atores têm como obrigação a oferta de um mesmo bem ou serviço público, há 
dificuldade em se encontrar consenso sobre a melhor forma de conciliar as preferências de cada um.

No caso brasileiro, a construção da coordenação federativa – tendo em vista as premissas 
constitucionais dispostas na Constituição Federal de 1988 – se deu a partir de um processo de 
ajustes e arranjos institucionais que não foram homogêneos a todas as áreas de políticas públicas. 
Em que pese a constitucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), a nova proposta de pacto 
federativo tratou a relação vertical entre as unidades constituintes como uma questão secundária 
(Abrucio, 2005; Souza, 2005).

Diante desse cenário normativo, a partir dos anos 2000, ganharam força na literatura argumentos 
e estudos de caso a favor da coordenação federativa via papel indutor a ser exercido pelo governo 
federal (Arretche, 2000; Abrucio, 2005). Para isso, os arranjos institucionais decorrentes das áreas 
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de saúde e educação levaram à proposição de uma estratégia que passou a atribuir ao governo federal 
o controle sobre a formulação de diretrizes nacionais a partir de mecanismos de incentivos para 
a adesão dos governos subnacionais (Franzese e Abrucio, 2013; Machado e Palotti, 2015). Desde 
então, essa proposta de indução federal via sistemas nacionais de políticas públicas foi expandida 
para diversas áreas de políticas sociais, entre as quais podemos destacar: assistência social, segurança 
pública, cultura, e habitação de interesse social (Dutra, 2018).

O conceito de indução pode ser entendido como uma iniciativa racionalmente orientada pelo 
agente que a promove (no caso, o governo federal), visando alterar o curso de ação do agente a ser 
induzido (no caso, os governos subnacionais) (Dutra, 2018). Para tanto, o governo federal precisa 
ofertar uma estrutura de incentivos  que seja “interessante” para os governos subnacionais.

O ente federado a ser induzido deveria, a partir desse ponto, avaliar de forma positiva o pacote 
de incentivos que tem diante de si, de forma a assumir a posição que lhe é atribuída no contexto 
da iniciativa proposta. A partir desse momento, se há concordância entre as duas partes, começa a 
fazer diferença a composição da oferta feita pelo ente que pretende atuar como indutor. Sob a ótica 
da escolha racional, a abordagem que nos permitirá operacionalizar os princípios da barganha nos 
estudos acerca da coordenação federativa via indução é a teoria dos jogos. É sobre elas que iremos 
nos debruçar na seção a seguir.

3 A PROPOSIÇÃO DO JOGO DA BARGANHA PELA TEORIA DOS JOGOS

A principal contribuição da teoria dos jogos está na apresentação de uma modelagem formal que se 
propõe a produzir predições comportamentais dados os pressupostos bem estabelecidos sobre esses 
comportamentos. Fundada no pressuposto de que as preferências dos atores são “bem-orientadas”, 
entende-se que há hierarquia, ou seja, uma ordem bem definida de opções que não são intercambiáveis. 
Nesse caso, a condição é o indivíduo “ser capaz de comparar qualquer par de opções com qualquer 
outro. Deve preferir um deles, preferir o outro, ou acreditá-los igualmente bons” (Elster, 1994 p. 39).

Para um determinado número de indivíduos, a produção de um resultado envolve o engajamento 
das escolhas individuais de cada um. As escolhas individuais refletem preferências, e essas, por sua 
vez, como com um “truque matemático” (Elster, 1994), tornam-se uma função de utilidade ao 
atribuirmos números às opções disponíveis. Portanto, a partir dessa perspectiva, é possível criar um 
modelo matemático “(...) que estuda a escolha de decisões ótimas sob condições de conflito” (Sartini et 
al., 2004, p. 4). Aquelas opções consideradas favoritas receberão, obviamente, um número mais alto.

Esse é um elemento importante para a análise aqui proposta, já que a teoria dos jogos visa 
posicionar os entes federados na coordenação federativa, atribuindo a cada um deles suas preferências 
e a expectativa de um resultado que leve ao equilíbrio. De acordo com Scharpf (1997), os dois 
principais elementos que fundamentam o pensamento calcado na teoria dos jogos são: a interação 
estratégica e o equilíbrio dos resultados.

A interação estratégica implica que os atores estão conscientes da sua interdependência e que para 
atingir suas próprias escolhas cada um tentará antecipar as escolhas do outro, sabendo que esse 
fará o mesmo. (...) O equilíbrio de resultados define que nenhum jogador pode melhorar o seu 
payoff ao mudar para outra estratégia de forma unilateral (Scharpf, 1997, p. 10, tradução nossa).
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A proposta de barganha federativa aqui projetada parte de um jogo extensivo (Scharpf, 1997), 
no qual não são realizados acordos antes do seu início. Assim, depois que o primeiro jogador – no caso, 
o governo federal – dá o primeiro passo, o segundo jogador – no caso, o governo estadual – irá fazer 
a sua escolha, com base no que foi apresentado pelo primeiro jogador. A proposta do governo federal 
torna o jogo da barganha uma sequência de rodadas, pois demanda que os governos subnacionais 
aceitem “aderir” a essa proposta.

Uma segunda característica é de informação perfeita – quer dizer, as regras estão definidas no 
início do jogo –,  ou seja, todos os atores sabem quando jogam e quais são as estratégias e preferências 
que cada um pode escolher. Por fim, uma terceira característica do jogo proposto é que se trata de 
um jogo finito, de forma que o processo de interação no jogo da barganha aqui proposto se dá em 
três etapas: momento zero; momento um; e momento dois.

O momento zero compreende a descrição do status quo dos jogadores como um momento 
estático, ou seja, não foi proposto por nenhuma das partes um acordo de coordenação federativa. 
O referencial teórico pautado no federalismo corrobora essa condição, na medida em que não 
necessariamente as relações intergovernamentais entre os entes federados devem ser a de cooperação 
(Riker, 1964). Assim, admite-se que, na posição inicial dos participantes do jogo, antes da barganha, 
as unidades constituintes não dialogam entre si, o que significa a manutenção do status quo na provisão 
individual da política pública. Na linguagem da teoria dos jogos, essa condição é conhecida como 
a ação da “natureza”, ou fatores externos (Tsebelis, 1998). A relação federativa no momento zero 
da barganha é estática até que algum evento ou oportunidade leve o governo federal a se posicionar 
em prol da coordenação federativa.

O momento um da barganha inicia o jogo com a proposta do governo federal via indução. 
Essa oferta está na forma com que as regras do jogo estão apresentadas, sobretudo aquela ligada ao 
recurso financeiro e às condicionalidades atreladas a esse repasse (Dutra, 2018). É nessa primeira 
etapa da barganha que definimos dois aspectos: i) as condições estruturais e contextuais dos jogadores, 
ou seja, o que eles têm; e ii) os interesses e preferências dos jogadores, ou seja, o que eles querem. 
Nesse sentido, o governo estadual sabe quais são as possíveis preferências do primeiro jogador 
(o governo federal) e, por isso, temos um jogo extensivo de informação completa.

Na perspectiva da teoria dos jogos, a identificação do que os jogadores têm e o que eles querem 
define a estrutura de payoff, ou seja, a avaliação de um conjunto de possíveis resultados e ganhos, 
elencados a partir das preferências e capacidades dos jogadores envolvidos (Scharpf, 1997). Como se 
trata da primeira rodada do jogo, a oferta do governo federal (o primeiro jogador) leva o governo 
estadual a se posicionar a partir da escolha entre aderir ou não aderir à proposta. Caso a opção do 
governo estadual seja aderir, o jogo passa para uma próxima rodada, pois significa que o governo 
estadual irá negociar a sua adesão. Caso a opção seja por não aderir, o jogo terá continuidade a 
depender do ajuste do governo federal em sua matriz de payoff, uma vez que os resultados tenderão 
a favorecer as preferências do governo estadual.

Por fim, a terceira e última etapa da barganha é chamada de momento dois e representa 
um momento analítico importante para o estudo da coordenação federativa: a jogada de aderir, 
do governo estadual, no momento um, permite-nos analisar, a partir da estrutura de payoff desse 
jogador, o que ele quer da proposta do governo federal. Sendo assim, diante dos termos apresentados 
pelo governo estadual, compete ao governo federal avaliar a sua preferência – segundo a matriz de 
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payoff – e se posicionar entre responder ou não responder. É nessa fase que ocorrem concessões por 
parte de ambos os jogadores, a fim de chegarem a um resultado que melhor acomode as preferências 
de ambos. Importante destacar que essa etapa só ocorrerá quando o governo estadual, ao aceitar a 
proposta do governo federal, negocia quanto irá aderir às regras do jogo.

Em suma, a formalização da barganha federativa como um jogo de interação estratégica, como 
um exercício abstrato, propõe-se como sequencial de informação completa. Isto é: a proposta de 
indução do governo federal torna o jogo uma sequência de rodadas, pois demanda que os governos 
estaduais aceitem aderir a essa proposta. A partir da resposta dos governos estaduais, o governo federal, 
por sua vez, negocia seu posicionamento no jogo. Como forma de representação gráfica, a figura 1 
demonstra a árvore de decisão desse jogo.

FIGURA 1
Árvore de decisão do jogo da barganha
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Elaboração da autora.

Para se entender a figura 1 é importante destacar dois pressupostos. O primeiro deles considera 
que a árvore de decisão parte da condição de natureza do jogo (Tsebelis, 1998), na qual cada um dos 
jogadores tem à sua disposição seus condicionantes internos e a estrutura que constrange o arranjo 
federativo. Outro elemento importante nessa descrição do status quo dos jogadores é o conteúdo 
da área de política pública que se está analisando, pois é o que permite posicionar os atores a partir 
de sua capacidade de assumir ou não o protagonismo na promoção da referida política pública. 
Esse seria um dos principais riscos da coordenação por parte do governo federal, representada na 
escolha entre mobiliza e não mobiliza.

O segundo pressuposto foi apresentado na primeira seção deste trabalho, ao admitir que a 
indução federal tem sido a principal estratégia adotada como solução para o problema da coordenação 
federativa (Abrucio, 2005; Machado e Palloti, 2015). Sendo assim, essa seria a decisão que provocaria 
o governo federal a se mobilizar, ou seja, seria a oferta a ser levada aos governos estaduais visando à 
coordenação. A primeira ramificação da árvore da figura 1 representa graficamente a opção do governo 
federal em torno da ação mobiliza. Essa ação representa o momento zero do jogo da barganha.

O momento um do jogo está representado pela ramificação que desponta do governo federal 
em mobiliza e não mobiliza. É nesse momento que as estruturas de payoff de cada um dos atores 
apontarão para a capacidade do governo estadual de modificar a ação, de forma que os resultados 
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do jogo tendem a favorecer os interesses e preferências desse jogador. No entanto, como estamos 
tratando do jogo de forma abstrata, não iremos mobilizar o encontro de equilíbrio e desdobramentos 
estratégicos do jogo extensivo.

O momento dois do jogo está representado pela ramificação que desponta do governo estadual 
em adere e não adere. Ou seja: a sinalização positiva do governo estadual para que o jogo tivesse uma 
nova rodada coloca-o na posição de negociar a sua entrada na estratégia proposta pelo governo federal. 
Esse é um momento da interação estratégica entre os entes federados que por vezes é negligenciada 
na literatura por não destacar a peculiaridade de cada governo estadual em torno dos seus interesses 
diante de uma proposta de criação de uma política nacional.

Uma ressalva acerca da descrição dos momentos do jogo, bem como da representação gráfica da 
árvore de decisão dos jogadores está na proposta de argumentação a partir de um exercício abstrato de 
modelagem. Por não se tratar de uma análise empírica, ressaltamos que a falta de operacionalização 
dos payoffs (representados numericamente na figura 1), não foram manifestados neste trabalho pela 
decisão de priorizarmos apenas a estrutura do jogo. Assim, não estamos tratando da construção de 
equilíbrios, bem como não consideramos a formatação das estruturas de payoff ou dos incentivos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A principal vantagem para aplicação empírica desta abordagem está na capacidade de predição de ambos 
os atores no tocante ao passo seguinte a ser dado por cada um deles no jogo. Assim, buscou-se fornecer 
subsídios para pesquisas futuras que investiguem casos de provisão de políticas públicas nos quais 
as estruturas de payoff dos entes federados – analisados como jogadores racionais – sejam distintas. 
Nesse caso, a contribuição da teoria dos jogos está na possibilidade de teste empírico das diretrizes 
de investigação empírica, conforme descrito a seguir:

1) Os payoffs dos governos estaduais não seriam homogêneos entre si: os jogos podem produzir equilíbrios 
distintos como outcomes (resultado) ainda que sob uma mesma diretriz nacional.

2) A resposta dos governos estaduais não seria automático e convergente à estratégia de indução colocada 
pelo governo federal: as capacidades institucionais, os interesses políticos desse ente federado, bem 
como outros elementos são constituintes da barganha.

3) O jogo tenderia a um resultado subótimo: a primeira jogada do governo federal poderia favorecer 
a manutenção do status quo da política pública, ao invés de incentivar um novo desenho de 
arranjo institucional.

A partir do referencial teórico e bibliográfico levantado, a diretriz do payoff e a diretriz da 
resposta dos governos estaduais demandam maior atenção analítica em termos de risco à generalização 
do comportamento dos governos estaduais no processo de coordenação federativa via adesão aos 
sistemas nacionais de políticas públicas. Afinal, ainda faltam ferramentas metodológicas e análises 
pormenorizadas que apontem: i) se os governos subnacionais “abrem mão da autonomia” ao optarem 
pela tomada de decisão no processo de formulação de implementação de determinadas áreas de 
políticas públicas; ou ii) se há “aquiescência” do governo estadual ao aderir às diretrizes de indução 
propostas pelo governo federal. Acreditamos que essa discussão pode aprofundar a leitura sobre 
como o governo estadual se impõe ou reage, a partir de suas próprias preferências, na promoção de 
políticas públicas, sobretudo aquelas cujo legado aponta para o protagonismo dos governos estaduais 
e/ou ausência do governo federal em se posicionar na pauta.
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No que se refere aos estudos e pesquisas voltados para o teste empírico da terceira diretriz citada, 
indicamos como orientação para estudos futuros a investigação dos elementos em torno das escolhas 
do governo federal em: i) adequar a sua proposta de padrão nacional; ii) esquivar-se da coordenação 
agindo como carona; ou iii) “contornar” o governo estadual, promovendo uma articulação federativa 
diretamente com os municípios.

É o caráter inconclusivo dos caminhos apontados neste trabalho que mantém as pesquisas 
sobre a dinâmica federativa brasileira instigantes e convidativas para o debate.
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