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Resumo  

 

A presente pesquisa trata-se de um estudo comparado dos instrumentos de coordenação 

federativa das políticas de saúde e de infraestrutura rodoviária. O objetivo é compreender o 

processo de descentralização e coordenação federativa da implementação de políticas de 

infraestrutura rodoviária, realizado pelo Governo Federal, por meio da comparação com os 

instrumentos de coordenação federativa utilizados na política de saúde, cujo caráter federativo 

é tradicionalmente reconhecido. Os instrumentos foram mapeados e classificados de acordo 

com a taxonomia NATO, de Christopher Hood (1983) e, da comparação entre as duas políticas, 

foi feita análise, segundo a qual chegou-se às causas histórico-institucionais para as diferenças 

encontradas. Concluiu-se que, na Saúde, o papel regulatório do Ministério da Saúde foi 

reafirmado e fortalecido no período democrático, com o estabelecimento de diretrizes, normas 

e critérios para a utilização dos recursos transferidos aos entes subnacionais; enquanto na 

Infraestrutura Rodoviária, a desestruturação institucional ocorrida no início dos anos 1990, 

aliada à falta de estabilidade quanto ao financiamento, impediu o desenvolvimento de um 

relacionamento mais dirigido com os entes subnacionais, havendo o fortalecimento da 

autonomia desses. 

 

Palavras-chave: Coordenação. Federalismo. Instrumentos. Política de Infraestrutura 

Rodoviária. 
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Abstract 

 

The present research is a comparative study between the instruments of federative coordination 

of health policies and road infrastructure. The objective is to understand the process of 

decentralization and federative coordination of the implementation of road infrastructure 

policies, carried out by the Federal Government, through a comparison with federation 

coordination instruments used in health policy, whose federative character is traditionally 

recognized. The instruments were mapped and classified according to the NATO taxonomy of 

Christopher Hood (1983) and, from the comparison between the two policies, an analysis was 

made, according to which historical-institutional causes were reached for the differences found. 

It was concluded that in Health, the regulatory role of the Ministry of Health was reaffirmed 

and strengthened in the democratic period, with the establishment of guidelines, norms and 

criteria for the use of resources transferred to subnational entities; while in the Road 

Infrastructure, the institutional disorganization that took place in the early 1990s, coupled with 

the lack of stability in financing, prevented the development of a more directed relationship 

with subnational entities, strengthening their autonomy. 

 

Keywords: Coordination. Federalism. Road Infrastructure Policy. Tools.  
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Introdução  

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu uma configuração institucional composta, 

entre outros elementos, pelo federalismo. Inevitável dizer que tal configuração trouxe inúmeros 

desafios ao modus operandi do Estado brasileiro, cujas questões principais giram em torno das 

instituições - “quão concentrado ou disperso está o poder governamental para tomar decisões, 

levando em conta as regras do jogo formais e informais vigentes” - e da gestão - “qual é a 

efetiva capacidade de tomar decisões e implementá-las” (Palermo, 2000). 

O federalismo dialoga então com essas duas questões ao trazer a distribuição de 

responsabilidades pelas políticas públicas entre as esferas de governo, que remete à definição 

de quem tem a responsabilidade e a autonomia pela tomada de decisão e pela execução das 

políticas. O texto da Constituição, além de trazer uma forte diretriz pró-descentralização 

(Franzese, 2010), estabeleceu competências exclusivas (responsabilidade administrativa) e 

privativas (responsabilidade legislativa) da União, nos arts. 21 e 22; e as competências comuns 

(responsabilidade administrativa) e concorrentes (responsabilidade legislativa), compartilhadas 

entre os três níveis federativos, União, Estados e Municípios (vide arts. 23 e 24).  

Dessa maneira, o arranjo federativo implica, necessariamente, a reflexão sobre os níveis 

de coordenação e cooperação entre os entes federativos, conceitos que vão além da dicotomia 

centralização-descentralização, envolvendo as formas de integração, compartilhamento e 

decisão conjunta (Abrucio, 2005), resultando em variações territoriais relevantes das políticas.  

Se tomarmos como exemplo as políticas de infraestrutura de transportes, a União tem a 

competência privativa para legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes (art. 22); 

e exclusiva para explorar os serviços, de caráter interestadual e internacional, diretamente ou 

por autorização ou concessão (art. 21). No que se refere à execução do investimento em 

infraestrutura, a competência federativa não está explícita em nenhum artigo, ficando implícita 

no dever1 de atuação do Estado em prol do desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

Em suma, as diretrizes são estabelecidas pelo governo federal; a execução de obras de 

construção da infraestrutura é compartilhada entre União, estados e municípios; e a prestação 

de serviços de transporte também é compartilhada entre o governo federal (transporte 

                                                 

1
 Por exemplo, no parágrafo único do art. 23, o qual versa que “leis complementares fixarão normas para 

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

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. 
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interestadual e internacional), estadual (intermunicipal) e municipal (urbano e local), de acordo 

com o princípio da predominância do interesse.  

Nas políticas sociais, por sua vez, as competências são comuns (administrativa) e 

concorrentes (legislativa), estando qualquer ente federativo autorizado, mas não obrigado, a 

implementar programas nas áreas de saúde, educação, assistência social, habitação e 

saneamento (Almeida, 2005; Arretche, 2010, 2013, 2005, 2004, 2002). Salvo algumas 

exceções2, “não há exclusividade ou jurisdição própria de alguma esfera de governo sobre 

determinada área de atuação” (Machado e Palotti, 2015, p. 65). 

A Tabela 1 a seguir traz as diferenças entre as competências constitucionais das duas 

políticas.  

Tabela 1- Competências constitucionais das Políticas de Saúde e de Infraestrutura Rodoviária 

  Saúde (arts. 23 e 24) Infraestrutura Rodoviária  

(arts. 21 e 22) 

Competências 

legislativas 

Concorrentes - União, Estados e 

Municípios podem legislar 

Privativa - Somente União pode legislar 

sobre diretrizes da Política Nacional de 

Transportes 

Competências 

administrativas 

Comum - União, Estados e Municípios 

podem executar/implementar programas 

de saúde 

Exclusiva - Somente a União pode explorar 

os serviços de transporte 

  

Comum - União, Estados e Municípios 

podem executar/implementar programas de 

investimentos de infraestrutura 

Elaboração própria.  

Dessa forma, há, tanto na política social como na política de infraestrutura de transportes, 

uma complexidade de competências entre legislação, execução e exploração dos serviços, 

distribuídas entre uma diversidade de atores (Lotta e Favareto, 2016), que cria “espaços 

potenciais de articulação e complementariedade das ações governamentais, porém ao preço de 

tornar o sucesso na implementação vulnerável ao comportamento dos governos subnacionais” 

(Machado e Palotti, 2015, p. 66).  

No caso brasileiro, a distinção entre quem formula (policy decision-making)3 e quem 

executa (policy-making) permite compatibilizar a descentralização da execução de políticas 

com a centralização da autoridade. Dessa distinção, decorre-se a tipologia de políticas 

descentralizadas de Arretche (2010), que distingue entre as políticas reguladas: “aquelas nas 

quais a legislação e a supervisão federais limitam a autonomia decisória dos governos 

subnacionais, estabelecendo patamares de gasto e modalidades de execução das políticas”, 

                                                 

2 Lei 8080/1990, a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde - SUS.  
3 Distinção entre policy-making e policy decision-making é trazida por Arretche (2010, p. 596) 
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como as políticas sociais de saúde e educação; e as não reguladas: “aquelas nas quais a execução 

das políticas está associada à autonomia para tomar decisões”, como as políticas de 

infraestrutura.  

É, portanto, o emprego dos recursos institucionais da União para regular a execução 

descentralizada de uma dada política que a converte em uma política regulada. Dadas 

as características do federalismo brasileiro, esta possibilidade existe potencialmente 

para qualquer área de política pública. (Arretche, 2010, p.604) 

No caso da política de saúde, o governo federal utiliza, por exemplo, o condicionamento 

do repasse de recursos ao cumprimento de metas estabelecidas; a exigência de obrigatoriedade 

de participação dos representantes dos entes em Conselhos e Comitês para tomada de decisão 

conjunta, além da possibilidade de intervenção nos Estados e Municípios, caso não haja a 

aplicação do mínimo exigido da receita em saúde, conforme a Emenda Constitucional 29 de 

2000. Nesse sentido, a União possui mecanismos e instrumentos previsíveis para realizar a 

coordenação federativa e a regulação da execução das políticas sociais pelos entes subnacionais, 

condicionando a atuação deles. 

A política de infraestrutura de transportes é classificada atualmente como uma política 

não regulada pela União, o que, no entanto, não impossibilita sua conversão em uma política 

regulada, tendo em vista que “a distinção analítica [entre política regulada e não regulada] não 

é um atributo da política pública, mas, sim, da relação central-local, que afeta, por sua vez, a 

autonomia decisória do nível de governo encarregado de sua execução” (Arretche, 2010, p. 

603).  

Essa relação central-local, por sua vez, envolve todo o arcabouço institucional criado 

para promover ou delimitar a autonomia dos entes subnacionais, como a mudança de 

disposições constitucionais e o tipo de investimento, por exemplo. Essa situação é o resultado 

de um processo histórico de institucionalização de atores, de regras e de instrumentos. 

Nesse sentido, constata-se que a política de infraestrutura rodoviária sofre com 

problemas estruturais que ultrapassam as questões de planejamento ou de recursos financeiros. 

Segundo Lotta e Favareto (2016), tomando como exemplo a implementação do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC, apesar do grande volume de recursos empregados, “os 

resultados muitas vezes ficaram aquém do esperado, tanto em termos de entregas como em 

termos de avanços de gestão e relação Estado-sociedade” (p. 10), o que, conforme os autores, 

pode ser atribuído a problemas nos arranjos institucionais, que “definem a forma particular de 

coordenação de processos em campos específicos, delimitando quem está habilitado a participar 

de um determinado processo, o objeto e os objetivos deste, bem como as formas de relações 

entre os atores” (Pires e Gomide, 2015).  
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Se o Estado atua “como um ator que permite minimizar contradições institucionais e 

ampliar a coordenação entre atores, objetivos e regimes de implementação, mas, não 

necessariamente, de forma consistente, com eficiência” (Correia, 2011, p. 23), sugere-se que o 

sucesso da implementação da política de infraestrutura rodoviária em uma federação 

democrática associa-se a processos de coordenação intergovernamental (Abrucio, 2005) e/ou 

de regulação federal (Arretche, 2010), nas quais a União exerce poder regulatório sobre a 

implementação de políticas por Estados e Municípios.   

Dessa maneira, se compreendermos a coordenação como “o processo de criação ou 

utilização de regras de decisão pelas quais diferentes atores se ocupam coletivamente de um 

mesmo campo” (Ariznabarreta, 2001 apud Lotta, Goncalves e Bitelman, 2014, p. 5), busca-se 

analisar o processo de coordenação federativa da política de infraestrutura de transporte 

rodoviário após a promulgação da Constituição Federal de 1988, por meio dos instrumentos 

utilizados. O subsetor rodoviário foi o escolhido por ser o principal modal de transportes no 

Brasil, por representar um gargalo no desenvolvimento nacional e ser objeto de interesse 

profissional da autora, servidora pública do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes – DNIT. 

Pretende-se, portanto, responder as seguintes perguntas de pesquisa: quais instrumentos 

de coordenação federativa foram utilizados na implementação da política de infraestrutura 

rodoviária após a Constituição Federal de 1988? Quais causas histórico-institucionais da atual 

configuração de mecanismos e instrumentos desse setor de política pública? No que eles se 

diferem de outras políticas, como as da área social?  

Esta pesquisa tem como objetivo suprir uma lacuna nos estudos sobre federalismos e 

coordenação de políticas públicas, tendo em vista que há uma tradição de estudos dos efeitos 

do federalismo sobre a implementação das políticas públicas no Brasil na área social, mas 

poucos estudos sobre os efeitos do federalismo na implementação de política de infraestrutura. 

Além disso, busca-se compreender as razões por que, na política de infraestrutura de transportes, 

o governo federal ocupa um papel de protagonismo no planejamento e na condução de grandes 

empreendimentos, sendo o responsável pela formulação, gestão e execução, mas falha em agir 

no papel coordenador/indutor/regulador dos entes subnacionais e, por consequência, não 

alcança o sucesso esperado, mesmo em condições econômico-financeiras favoráveis.  

A hipótese principal deste estudo é que o desenvolvimento histórico-institucional das 

políticas de infraestrutura rodoviária e de saúde trazem elementos explicativos da diferença de 

capacidade de coordenação federativa do Governo Federal, em diferentes setores. Ou seja, “a 

forma como estão estruturadas as relações federativas nas políticas específicas afeta as 
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estratégias possíveis para coordenação vertical das políticas nacionais” (Arretche, 2004), 

definindo os instrumentos possíveis, os atores principais e as formas de desenvolvimento de 

cada uma.  

Para responder essas perguntas, a pesquisa se utilizará de uma estratégia metodológica 

mista, combinando uma análise comparativa com outra área de política pública e uma análise 

histórica da conformação dos instrumentos atuais. A comparação será realizada com a política 

de saúde, devido, não só a sua organização em sistema, mas, principalmente, por ter se tornado 

referência em coordenação federativa para a implementação da política de assistência social.  

Após esta introdução, serão apresentadas seções sobre a metodologia; a moldura 

analítica-conceitual; o federalismo brasileiro e a questão da coordenação de políticas nacionais, 

com apresentação do caso da saúde; a política de infraestrutura rodoviária e a configuração dos 

instrumentos de coordenação federativa; e a análise comparada e as causas histórico-

institucionais para a atual configuração; as considerações finais e as referências bibliográficas.  

Na Tabela 2 está um mapa esquematizado da dissertação.  

Tabela 2 - Mapa da Dissertação 

Seção Tema Questão Central 

Seção 2: A comparação entre 

casos e a análise histórico-

institucional 

Metodologia: casos e variáveis 

de análise  

Como será feita a análise?  

Por que comparar com a política de 

saúde? 

Seção 3: A coordenação de 

políticas públicas: mecanismos, 

recursos e instrumentos 

Conceitos e Modelos Teóricos: 

institucionalismo, a coordenação 

de políticas públicas, os 

mecanismos de coordenação e os 

instrumentos de coordenação 

Quais são os referenciais teóricos para a 

análise?  

Seção 4: O federalismo brasileiro 

e a política de saúde 

Diferenças entre política 

regulada e não regulada: por que 

estudar? 

Como o federalismo brasileiro 

influencia a implementação das 

diferentes políticas públicas no Brasil? 

Como a política de saúde se 

desenvolveu? 

Seção 5: A política de 

infraestrutura rodoviária e seus 

instrumentos de coordenação 

federativa 

Desenvolvimento da política de 

infraestrutura rodoviária e 

tentativas de coordenação 

federativa 

Quais instrumentos de coordenação 

federativa foram utilizados na 

implementação da política de 

infraestrutura rodoviária no Brasil após 

1988? 

Seção 6: Análise comparativa  

Configuração atual de 

instrumentos de coordenação 

utilizados 

No que se diferem os instrumentos de 

coordenação da política de saúde e de 

infraestrutura rodoviária? 

Seção 7: Explicações Histórico-

Institucionais 

Diferenças nos 

desenvolvimentos histórico-

institucionais das políticas 

Quais as causas histórico-institucionais 

da atual configuração dos instrumentos 

desses setores? 

Seção 8: Considerações finais Conclusões O que a análise comparada nos ensina? 

Elaboração própria 
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2. Seção metodológica: A comparação entre casos e a análise histórico-institucional 

A pesquisa utilizará uma estratégia metodológica mista, combinando uma análise 

comparativa com o caso da política de saúde e a análise histórico-institucional da conformação 

dos instrumentos atuais de coordenação federativa em ambas as políticas.  

Considerando que “ um estudo de caso é, antes de tudo, uma forma particular de desenho 

de pesquisa focado na análise detalhada das características e das variações apresentadas pelos 

casos compreendidos dentro do fenômeno estudado” (Ev e Gomes, 2014), pretende-se 

investigar os casos das políticas de saúde e de infraestrutura rodoviária dentro de um contexto 

federalista, por meio das etapas: 1) Mapeamento dos instrumentos de coordenação federativa 

de cada política; 2) Classificação conforme a taxonomia NATO de Christopher Hood (1983), 

detalhada na seção seguinte, baseada no recurso primordial de cada instrumento – 

nodalidade/centralidade, autoridade/regulação, financiamento e organização; 3) Comparação 

entre os instrumentos; 4) Análise histórico-institucional da configuração dos instrumentos.  

A análise histórico-institucional, por sua vez, permite a identificação de processos 

marcados por dependência da trajetória (path dependence) e retroalimentação positiva (policy-

feedback), conceitos trazidos na seção seguinte, permitindo analisar processos históricos que 

culminaram em situações presentes e levantar algumas hipóteses sobre as causas desses 

desenvolvimentos. Quando utilizada de forma comparativa, a análise histórico-institucional 

possibilita a identificação de estruturas, processos e procedimentos que podem ter afetado os 

resultados observados em cada política e como alterações nestes elementos poderiam contribuir 

para o aprimoramento de políticas públicas (Pires, Lopez e Silva, 2010, p. 670).  

Como servidora do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a escolha 

da política de infraestrutura rodoviária é tanto profissional, quanto pela constatação da sua 

invisibilidade no cenário político e, consequentemente, nos estudos sobre coordenação 

federativa. 

A escolha da política de saúde, no entanto, é histórica: dentre todas as políticas públicas 

brasileiras, é reconhecidamente a política cujo caráter federativo é mais acentuado, sendo 

referência para a implementação da política de assistência social. Consequentemente, é objeto 

de vasta literatura sobre o processo de coordenação federativa, as estratégias e os instrumentos 

utilizados. 

Apesar de serem setores que se diferem tanto quanto ao objeto da política (policy), 

quanto à política (politics), entendeu-se que essa abundância de estudos e análises na política 

de saúde permitiria o levantamento objetivo, sistemático e embasado de tipos de instrumentos 
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e de hipóteses sobre as estratégias de coordenação federativa na política de infraestrutura 

rodoviária. Entende-se ainda que, em razão da pouca literatura sobre a coordenação federativa 

na política de infraestrutura, o exercício analítico-comparativo seria mais frutífero se fosse 

realizado com uma política contrastante, mas amplamente documentada.  

A Tabela 3 resume a metodologia da pesquisa.  

Tabela 3 - Resumo da metodologia 

Método Objeto 

Comparação entre casos: identificação de 

instrumentos,  classificação e comparação 

Casos: políticas de saúde e de infraestrutura rodoviária  

Variáveis de comparação  Instrumentos relacionados à:  

nodalidade/centralidade, 

autoridade/regulação,  

financiamento,  

organização.   

Análise histórico-institucional Comparação entre as estratégias e o desenvolvimento 

histórico-institucionais de cada política.  

Dados Fontes primárias (legislação) e fontes secundárias 

(produção bibliográfica).  

Elaboração própria.  
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3. Seção teórica: A coordenação de políticas públicas: mecanismos, recursos e 

instrumentos  

3.1 Institucionalismo Histórico 

O institucionalismo, como corrente teórica, não é único, possuindo uma diversidade 

interna substancial. Suas principais versões são os três institucionalismos de Hall e Taylor 

(2003): o normativo ou sociológico, o da escolha racional e o histórico. Entretanto, para fins 

desta pesquisa e em razão de suas dinâmicas explicativas, escolheu-se o institucionalismo 

histórico como arcabouço analítico. 

Do ponto de vista teórico, os indivíduos não são agentes isolados, mas inseridos em uma 

variedade de instituições, das quais adquirem significado para seus comportamentos políticos 

e recebem orientações para ações futuras (Peters e Zittoun, 2016), segundo dinâmicas tais quais: 

o contexto institucional, o path dependence e os processos de policy-feedback. As políticas 

públicas, por sua vez, são os produtos das escolhas feitas por esses indivíduos que interagem 

sistematicamente dentro de estruturas formais do governo, de acordo com regras estabelecidas.  

Segundo Skocpol, Orloff e Weir (1988 apud Arretche, 1995, p. 59), o contexto 

institucional é “o conjunto das organizações estatais e partidárias e dos procedimentos políticos 

existentes em um determinado momento histórico”, que, assim, determina o caminho a ser 

seguido, estabelecendo os limites e as possibilidades para a ação política dos atores envolvidos, 

tendo resultados decisivos sobre a natureza das políticas.  

Já o conceito de path dependence ou dependência da trajetória é a dinâmica dos 

processos de retroalimentação positiva em um sistema político, no qual a ordem dos eventos 

faz diferença fundamental (Pierson, Skocpol, 2008). Na definição estrita, os processos 

dependentes da trajetória seguem uma lógica clara, em que os resultados de uma conjuntura 

crítica desatam mecanismos de retroalimentação - policy-feedback, que reforçam a recorrência 

de um padrão particular no futuro, gerando irreversibilidades, pois removem alternativas do 

menu subsequente de possibilidades políticas. As instituições seriam o legado dinâmico de 

processos históricos concretos, de forma que, ao se iniciar uma trajetória (por exemplo, a 

escolha de uma política), é esperado que se persista nessa trajetória, cujo equilíbrio só será 

pontuado por fortes pressões ou crises (Machado e Palotti, 2015, p. 65)).  

Nos processos de policy-feedback, entende-se que   

as políticas pré-existentes influenciam o debate político, a formação de coalizões e o 

desenvolvimento de capacidades administrativas específicas, que são decisivas na 

moldagem das características da inovação institucional, seja do ponto de vista do 
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conteúdo das políticas propostas, seja na conformação das coalizões políticas de apoio 

e oposição a tais inovações. (Skocpol, Orloff e Weir, 1988 apud Arretche, 1995, p. 

61) 

Dessa forma, tomando por base o estudo de Arretche (2007), entende-se que as 

instituições põem em marcha mecanismos institucionais específicos em cada política, que 

definem os instrumentos a serem utilizados. Aplicada ao tema desta pesquisa, tem-se a lógica, 

conforme a Figura 1, a seguir: a instituição federalismo define a regulação setorial – regras e 

procedimentos, tais como a legislação, o financiamento, dentre outros, que regulam a política e 

definem a escolha dos mecanismos e instrumentos para cada uma, trazendo resultados 

singulares.   

Figura 1 - Atuação dos mecanismos institucionais 

 

Elaboração própria. 

3.2 Coordenação de Políticas Públicas 

Passando ao tema da coordenação, pode-se defini-la como o “ajuste mútuo entre atores 

ou uma interação deliberada que produz resultados positivos aos participantes e evitam 

consequências negativas4” (Lindblom, 1965 apud Bouckaert, Peters e Verhoest, 2010, p. 15). 

Mais, pode-se compreender a coordenação como um processo, conceito utilizado no escopo 

desta dissertação, entendendo-a como os  

instrumentos e mecanismos que objetivam melhorar o alinhamento voluntário ou 

forçado de atividades e esforços das organizações dentro do setor público. Esses 

                                                 

4 “...is mutual adjustment between actors or a more deliberate interaction produces positive outcomes to the 

participants and avoids negative consequences.” (Lindblom, 1965 apud Bouckaert, Peters e Verhoest, 2010, p. 15)  
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mecanismos são usados de forma a criar maior coerência e a reduzir redundâncias, 

lacunas e contradições dentro e entre políticas, implementações ou gestão5 (grifo 

próprio) (Metcalfe 1994; Peters 1998, Alexander 1995; Thompson 1967; apud ibidem, 

p. 16).  

Enquanto os mecanismos estão num nível mais abstrato e geral, referindo-se aos 

processos básicos que podem sustentar os esforços de coordenação, os instrumentos de 

coordenação são atividades específicas ou estruturas criadas para desenvolver a coordenação, 

como a autoridade, a competição, ou a colaboração (Bouckaert, Peters e Verhoest, 2010, p. 50).  

Nesse ponto, vale trazer a diferenciação entre cooperação, coordenação e colaboração 

(ibidem, p. 17). Cooperação diz respeito aos meios mais informais e temporais de criar 

relacionamentos entre organizações para benefício mútuo; coordenação refere-se a estruturas e 

procedimentos formais desenhados para prover maior alinhamento entre indivíduos e 

organizações, podendo ser baseados em acordos, coerção ou incentivos; colaboração, por sua 

vez, é uma derivação da coordenação, na qual a cooperação e o trabalho conjunto são 

voluntários, baseados em acordos normativos.  

Portanto, entende-se que a escolha pela coordenação é essencialmente política, sendo o 

resultado de decisões legislativas e/ou executivas. Questões de coordenação não são afetas 

somente ao desenho e à implementação de políticas, devendo os governos investir ativamente 

na coordenação de práticas de gestão dentro do setor público, de modo a aumentar a 

uniformidade ou a convergência da gestão.  

3.3 Mecanismos de coordenação: hierárquico, de mercado e de redes 

Dentre os mecanismos de coordenação, destacam-se os três tipos de Peters (2003 apud 

Bouckaert, Peters e Verhoest, 2010, p. 49): hierárquico, de mercado e de redes.  

O mecanismo hierárquico requer a autoridade baseada em legitimidade e poder (uso da 

lei, orçamentos e coerção), focando no estabelecimento de objetivos e feitura de leis, 

designação de responsabilidades e controle. É o mecanismo mais familiar ao setor público, 

baseado em produção de legislação, que visa estruturar desde padrões de coordenação até o 

controle de esforços e mecanismos mais procedimentais.  

O mecanismo de mercado, por sua vez, busca criar incentivos para melhorar o 

desempenho de atores por meio de barganha e mobilização substantiva de informação, tendo a 

competição como mecanismo básico de controle dos comportamentos das organizações no 

                                                 

5  “the instruments and mechanisms that aim to enhance the voluntary or forced alignment of tasks and efforts of 

organizations within the public sector. These mechanisms are used in order to “create a greater coherence, and to 

reduce redundancy, lacunae and contradictions within and between policies, implementation or management.” 

(Metcalfe 1994; Peters 1998, Alexander 1995; Thompson 1967; apud Bouckaert, Peters e Verhoest, 2010, p. 16) 



11 

 

mercado. Diferente do hierárquico, o mecanismo de mercado puro não necessita conexões 

formais entre os membros das organizações, pois as decisões coordenadas são o resultado 

sistêmico do ajuste mútuo de cada uma das partes do mercado no ambiente (Alexandre, 1995, 

apud ibidem, p.41), que reagem aos sinais de preço, oferta e demanda e estratégias dos 

competidores, coordenadas pela “mão invisível” do mercado.  

Por fim, o mecanismo de rede é uma forma de cooperação com “padrões mais ou menos 

estáveis de interação entre atores interdependentes sobre questões específicas de política ou 

gestão”6 (Kickert et al. 1997; Klijn and Koppenjan, 2000; apud ibidem, p. 44). Diferente do 

mecanismo hierárquico, a coordenação por meio das redes ocorre principalmente de forma 

horizontal, em arranjos que dependem de barganha, negociação e cooptação mútua entre os 

participantes (Peters, 2003, apud ibidem, p. 44), cujos relacionamentos levam mais tempo para 

conquistar a confiança dos atores, além da necessidade de compartilhamento de informações 

entre as organizações, para que haja uma base mínima de coordenação e coerência.  

3.4 Instrumentos de coordenação: Recursos NATO 

Passando ao nível analítico dos instrumentos, Linders e Peters (1989 apud Navarro, 

2016) afirmam que o governo tem à sua disposição várias ferramentas para exercer sua 

influência sobre a economia e a sociedade. Considerando-se um instrumento de ação pública 

como “um dispositivo técnico e social que organiza as relações sociais específicas entre o poder 

público e os seus destinatários, em função das representações e dos significados de que é 

portador” (Lascoumes e Le Galès, 2012), Salamon (1989 apud Howlett, 2011, p. 43) traz duas 

questões fundamentais no estudo desses instrumentos: “Que fatores influenciam a escolha dos 

instrumentos de um programa?” e “Quais são as consequências da escolha dos instrumentos na 

efetividade e na operação de um programa governamental?”7.  

Dessa forma, segundo Lascoumes e Le Galès (2012), cada instrumento de ação pública 

constitui uma forma condensada de saber sobre o poder social e os modos de exercê-lo. Não 

são neutros e podem, inclusive, induzir uma problematização particular da questão da política 

                                                 

6 “(more or less) stable patterns of cooperative interaction between mutually dependent actors around specific 

issues of policy (or management)” (baseado em Kickert et al. 1997, p. 6; Klijn and Koppenjan, 2000; apud 

Bouckaert, Peters e Verhoest, 2010, p. 44) 

 
7 “At this point, he [Salamon, 1989] framed two important research questions to be addressed in future analyses 

of the tools of government action: `What consequences does the choice of tool of government action have for the 

effectiveness and operation of a government program?` and `What factors influence the choice of program tools?` 

(265 apud Howlett, 2011, p. 43)” 
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pública, na medida em que hierarquizam variáveis – a título de exemplo, os tipos legislativo e 

regulador, econômico e fiscal, incentivo, informativo e de comunicação.  

Nesse sentido, para esta dissertação, escolheu-se a taxonomia NATO de Christopher 

Hood (1983) como a tipologia organizadora para análise da questão federativa nas políticas 

públicas brasileiras. Nela, os instrumentos são classificados quanto a utilização de recursos 

primordiais – Nodalidade/Informação (Nodality), Autoridade/Regulação (Authority), 

Recursos/Financiamento (Treasure) e Organização (Organization). 

Hood (1983) argumenta que os governos têm à sua disposição quatro tipos de recursos: 

a) Nodalidade (nodality) ou Informação; b) Autoridade (authority) ou Regulação; c) Recursos 

ou financiamento (treasure); e d) Organização (organization). Dentro de cada categoria, 

Howlett (2011) os distingue entre instrumentos substantivos e procedimentais, de acordo com 

sua função primordial: os primeiros servem à manipulação de atores econômicos e sociais 

envolvidos na produção de bens e serviços; os últimos, à manipulação de atores e de processos 

da própria política pública.  

Uma ressalva metodológica necessária é que a classificação NATO é utilizada por Hood 

na análise do relacionamento entre o governo e a sociedade, desconsiderando o relacionamento 

entre agências ou governos. Foram feitos alguns ajustes à realidade brasileira quanto ao tema 

da coordenação federativa, mas entende-se que, ao se analisar o relacionamento entre governos, 

o recurso primordial dos instrumentos não sofreu alteração crucial, sendo ainda de grande 

utilidade analítica.  

a) Nodalidade/Centralidade 

Na categoria Nodalidade/Centralidade, estão os instrumentos baseados em informação 

e/ou conhecimento que, segundo Vedung e van der Doeler (1998 apud Howlett, 2011, p. 115), 

são esforços em utilizar o conhecimento e os dados disponíveis para influenciar o 

comportamento do cidadão em uma direção condizente com os objetivos do governo. A 

característica essencial desse recurso é a centralidade do governo na implementação, estando 

no meio de uma rede, como um ponto nodal. 

Os instrumentos substantivos podem ser de disseminação e de acúmulo de informação. 

Os primeiros são direcionados a vários níveis na sociedade, indivíduos, grupos e populações, 

como as campanhas que buscam provocar mudança de comportamento seja por meio do 

estímulo e persuasão moral, por exemplo, campanhas para alimentação saudável voluntária; 

seja por meio de informações factuais, de modo a superar a assimetria de informações entre 

produtores e consumidores, como, por exemplo, os rótulos de produtos alimentícios. Os 
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instrumentos de acúmulo de informação contribuem para uma policy-making baseada em 

evidências, como as comissões executivas, grupos de trabalho, agências de estatística e pesquisa, 

e censos. 

Os instrumentos procedimentais de informação, por outro lado, são utilizados com o 

objetivo de alterar o comportamento dos membros da própria política pública, por meio do 

controle e da provisão seletiva da informação (Howlett, 2011, p. 120). São instrumentos nodais 

porque a informação trocada é valiosa em razão da posição chave do governo em uma rede de 

política pública. Alguns dos esforços se concentram na promoção da informação, como os 

instrumentos de transparência; e outros, na prevenção da distribuição, como a censura, os atos 

privados e sigilosos.  

De forma a adaptar o modelo ao caso federativo brasileiro, a questão da nodalidade será 

analisada quanto à sua característica procedimental, ou seja, ao papel assumido pelo Governo 

Federal na rede de política pública. No caso da coordenação federativa, se indutor/coordenador 

ou se promotor da autonomia. A questão da informação e da transparência são subsidiárias ao 

seu papel principal. 

b) Autoridade/Regulação 

A próxima tipologia refere-se aos instrumentos cujo recurso primordial é a autoridade, 

baseados na habilidade do governo em controlar a direção da implementação da política, por 

meio do uso real ou tentativo de sanções estatais. Na tradição acadêmica americana, os recursos 

financeiros (treasure), a seguir, são utilizados para encorajar um comportamento positivo, 

alinhado com os objetivos do governo, enquanto os instrumentos de autoridade ou impositivos 

possuem caráter negativo, com o objetivo de desencorajar um comportamento incongruente 

com as expectativas do governo (Ajzen, 1991 apud Howlett, 2011, p. 83). O uso do poder 

coercitivo do Estado para controlar ou alterar um comportamento é a essência da regulação e, 

em geral, envolve a promulgação de legislação que constranja ou altere o comportamento de 

grupos-alvo, podendo ser leis, atos administrativos, portarias, instruções normativas.  

Dentre os substantivos, o instrumento de maior relevância é a regulação direta do 

governo, por meio de leis e comissões regulatórias independentes, pelos quais o governo ordena 

algo a um grupo específico e controla o comportamento resultante. No que se refere à lei, Keyes 

(1996 apud Howlett, 2011, p. 85) traz seis tipos de instrumentos legais que podem ser utilizados 

pelos governos para direcionar o comportamento dos atores: estatutos, legislação entre níveis 

de governo, decisões de cortes regulatórias, contratos ou tratados, entendimentos 

jurisprudenciais, documentos referenciais (ordens permanentes).  
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Quanto aos instrumentos de autoridade procedimentais, esses envolvem o exercício da 

autoridade do governo no reconhecimento e no acesso preferencial a certos atores no processo 

da política pública, por meio da obtenção de apoio e marginalização de oponentes nas redes da 

política pública (Agranoff e McGuire, 1999 apud Howlett, 2011, p. 93). Em termos de 

atividades de gestão de redes, muitos instrumentos envolvem a ativação seletiva de atores 

políticos e/ou sua mobilização pelo reconhecimento de seu acesso a tomadores de decisão. 

Alguns exemplos são os conselhos consultivos, conferências públicas e os comitês 

intergovernamentais para coordenar a ação entre governos, além de consultas públicas.  

No caso brasileiro, diferente da tradição do direito administrativo americano, a 

Autoridade/Regulação não possui caráter sancionatório, mas normatizador e regulamentador 

da implementação das políticas públicas federativas. Dessa forma, o recurso primordial desse 

instrumento é o poder regulatório do Governo Federal sobre a ação dos entes subnacionais. A 

questão procedimental relacionada à ativação de atores será analisada no instrumento 

organizacional, mais a frente.  

c) Financiamento 

Os instrumentos baseados em recursos orçamentário-financeiros - Financiamento 

(Treasure) podem ser entendidos como técnicas específicas de governança que envolvem a 

transferência de recursos financeiros entre atores, de modo a encorajá-los a realizar uma ação 

desejada por meio de incentivos orçamentário-financeiros ou desencorajá-los por meio da 

imposição de custos (Howlett, 2011, p. 101).  

Dentre os principais exemplos de instrumentos substantivos estão os instrumentos 

financeiros monetários que utilizam a transferência direta de recursos de governos a outro ator, 

na forma de pagamentos monetários – subsídios, concessões, taxas de utilização -; os 

instrumentos financeiros tributários, baseados em transferências indiretas, por meio do sistema 

tributário - incentivos/desincentivos tributários para que um indivíduo, organização ou firma 

assuma uma atividade ou evite a atividade; e os instrumentos financeiros que se utilizam da 

posição do estado, como as compras públicas, os empréstimos públicos e as privatizações. 

Instrumentos financeiros procedimentais são geralmente utilizados para alterar ou 

controlar aspectos da articulação de interesses e de sistemas de agregação, por meio da criação 

ou do incentivo à formação de associações e grupos, onde essa atividade pode não ocorrer. 

Normalmente são de dois tipos: instrumentos de criação de redes e instrumentos de mobilização 

de redes (Howlett, 2011, p. 108).  
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No âmbito desta pesquisa, somente serão considerados os instrumentos financeiros 

substantivos, não cabendo a análise da articulação de interesses privados, pois o objeto é o 

relacionamento entre os entes estatais. 

d) Organização 

Por fim, o recurso primordial do instrumento organizacional é a organização em si, 

representada pelas instituições do governo e pelos recursos humanos, que determinam a 

capacidade de implementação do governo (Hood, 1983, p. 63).  

Quanto aos instrumentos substantivos, traçando um paralelo com a estrutura burocrática 

brasileira, seriam as organizações da administração direta e indireta, ou seja, as estruturas 

controladas pelo governo e criadas por lei. Alguns exemplos citados por Howlett (2011) são os 

departamentos, fundos de pensão, agências centrais de apoio, empresas públicas, organizações 

híbridas público-privadas, parcerias, etc.  

Já os instrumentos organizacionais procedimentais referem-se à utilização dos recursos 

internos à organização, como pessoal, procedimentos internos para reorganização de agências 

e processos, de modo a alcançar objetivos específicos de programas do governo. Dessa forma, 

não envolvem a criação de novas instituições, mas um esforço de gestão na reestruturação de 

relações nas comunidades da política, operando numa estrutura existente, por meio da 

identificação de novos atores compatíveis, limitação do papel de atores pouco efetivos, gestão 

de possíveis conflitos; identificação de requisitos legais, equilíbrio entre objetivos políticos e 

objetivos da política pública, atribuição de custos à implementação (Agranoff e McGuire, 1999 

apud Howlett, 2011, p. 72). Alguns exemplos são as ferramentas de gestão de redes e as 

agências executivas centrais.  

De forma resumida, a Tabela 4 abaixo traz os ajustes necessários à taxonomia NATO 

para fins de análise da coordenação federativa brasileira.  

Tabela 4 - Taxonomia NATO adaptada 

Classificação NATO Recurso primordial no 

relacionamento entre Governo e 

Sociedade – original  

Recurso primordial no 

relacionamento entre governos  

Nodalidade/Centralidade Informação e conhecimento Papel central/ativo do governo 

Autoridade/Regulação Sanções estatais  Normatização  

Financiamento Recursos orçamentários Recursos orçamentários 

Organização Instituições do governo e recursos 

humanos 

Instituições do governo e recursos 

humanos 

Elaboração própria. 
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3.5 Capacidade estatal 

De forma subsidiária, trago o conceito de capacidade estatal, que exerce papel 

importante na análise histórica do desenvolvimento das duas políticas, podendo ser entendida 

como a capacidade de o Estado implementar políticas públicas, dentro de um arranjo 

institucional específico (Gomide e Pires, 2014).  

Compõem esse conceito a dimensão técnico-administrativa, que contempla “as 

competências dos agentes do Estado para levar a efeito suas políticas, produzindo ações 

coordenadas e orientadas para a produção de resultados”, e a dimensão política, que se refere 

às “habilidades da burocracia do Executivo em expandir os canais de interlocução, negociação 

com os diversos atores sociais, processando conflitos e prevenindo a captura por interesses 

específicos”. 

As capacidades técnico-administrativas são, segundo Gomide e Pires (2014), 

operacionalizadas segundo três critérios: “i) a presença de organizações com recursos humanos, 

financeiros e tecnológicos adequados e disponíveis para a condução das ações; ii) a existência 

e operação de mecanismos de coordenação (intra e intergovernamentais); e iii) estratégias de 

monitoramento (produção de informações, acompanhamento e exigências de desempenho)”. 

Podemos compreender os mecanismos de coordenação como aqueles que  

dotam os arranjos de capacidade de fazer as engrenagens estatais se moverem em 

favor da execução dos objetivos e das metas dos programas, combinando, por um lado, 

recursos e competências e, por outro, evitando desarticulações e impasses internos. 

(Gomide e Pires, 2014, p. 370)   

E os mecanismos de monitoramento são aqueles que  

dotam os arranjos de capacidade de acompanhamento da execução das ações, gerando 

informações importantes sobre os obstáculos a serem superados e correções de rumos 

a serem feitas, contribuindo para que os resultados ocorram nos prazos estabelecido. 

(Gomide e Pires, 2014, p. 374) 

Já as capacidades políticas são compreendidas pela: “i) existência e formas de interações 

das burocracias do Executivo com os agentes do sistema político-representativo (o Congresso 

Nacional, seus parlamentares, dirigentes dos governos subnacionais – governadores e prefeitos 

– e seus partidos políticos); ii) na existência e operação efetiva de formas de participação social 

(conselhos, conferências, ouvidorias, audiências e consultas públicas, entre outras); e iii) na 

atuação dos órgãos de controle (sejam eles internos ou externos)” (Gomide e Pires, 2014, p. 

352). 

Dessa forma, como resultado (ibidem, p. 368), associam-se altas capacidades políticas 

à alta inovação no processo de execução das políticas e altas capacidades técnico-
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administrativas à promoção de altas taxas de execução. Ou seja, a combinação de burocracias 

competentes, recursos disponíveis, mecanismos de coordenação e de monitoramento relaciona-

se a altos níveis de execução nas políticas.  
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4. O federalismo brasileiro e a questão da coordenação de políticas nacionais: o caso da 

política de saúde  

Desde 1988, a federação brasileira convive com o dilema entre “tendências 

centralizadoras e descentralizadoras, impulsionadas por diferentes forças e motivações, 

produzindo resultados distintos, de acordo com a questão de política pública em pauta” 

(Almeida, 2005, p. 29).  

O movimento pela maior descentralização, fortemente ligado à agenda da 

democratização, defendia que “o fortalecimento das instâncias subnacionais, em especial dos 

municípios, permitiria aos cidadãos influenciar as decisões e exercer controle sobre os governos 

locais, reduzindo a burocracia excessiva, o clientelismo e a corrupção” (Almeida, 2005, p. 29). 

Segundo Arretche, Fusaro e Gomes (Almeida, 2005, p. 29), essa vertente teórica refere-se ao 

federalismo fiscal, que defende a superioridade da descentralização da provisão de serviços à 

centralização no governo central, sob a justificativa de que a eficiência alocativa na distribuição 

das funções de Estado seria resultado da liberdade em adequar as políticas e serviços locais às 

preferências dos cidadãos, inclusive a decisão sobre qual deve ser o nível de taxação local. 

Dessa forma, a adequação entre as preferências dos cidadãos e o equilíbrio fiscal se realizaria 

plenamente.  

Com o fortalecimento da democracia brasileira, houve um movimento, a partir dos anos 

90, que passa a reivindicar a relevância da centralização (Arretche, 2004, 2005, 2009, 2010; 

Machado e Palotti, 2015), da recentralização (Almeida, 2005), ou da coordenação federativa 

(Abrucio, 2005), no entendimento de que ela não necessariamente é antidemocrática8, sendo 

preferível em alguma medida, sob o argumento de que a descentralização poderia gerar 

disparidades e/ou desigualdades territoriais, tendo em vista que a capacidade de gasto dos 

governos locais e, consequentemente, sua capacidade de prover serviços, é diretamente 

relacionada com a sua dinâmica econômica.  

Ademais, o próprio processo de construção do Estado-nação brasileiro buscou 

concentrar, paulatinamente, autoridade no poder central, podendo iniciar legislação em 

praticamente qualquer política, dando maior prioridade a políticas nacionais homogêneas do 

que demandas por autonomia local. Segundo Arretche (2010), “a desigualdade entre as 

                                                 

8 Arretche (2005) apresenta um argumento alternativo à relação dos ciclos de centralização e descentralização 

fiscal com os regimes políticos: não é a democracia que explica a reação centralizadora do governo central 

posterior a 1988, mas as deliberações do Congresso Nacional brasileiro. À medida que se consolidava a separação 

das fontes tributárias, os custos organizacionais e políticos de alterações dessa ordem também se tornaram 

crescentemente elevados.  



19 

 

jurisdições para desempenhar adequadamente funções governativas deu origem à centralização 

na União das funções tributárias, de planejamento, e mesmo de execução de políticas” (p. 594). 

Nesse sentido,  

a legitimidade da regulação federal, por sua vez, tem raízes profundas na formação do 

Estado-nação brasileiro. O princípio de que a União deve estar dotada de instrumentos 

para legislar e supervisionar a ação dos governos subnacionais tem sua base de 

legitimidade tanto na ideia de nação (isto é, no sentimento de pertencimento a uma 

comunidade nacional única) quanto na desconfiança com relação às práticas das elites 

políticas locais. (Arretche, 2010, p. 589) 

Se tomarmos como exemplo a capacidade legislativa, nas políticas sociais, os governos 

subnacionais não possuem competências legislativas exclusivas (Arretche, 2010, 2013), 

cabendo à União a capacidade para regular as políticas executadas pelos governos subnacionais, 

como a provisão de serviços públicos e a alocação setorial do gasto e 

(...) como consequência, embora as unidades constituintes sejam politicamente 

autônomas e tenham responsabilidade na arrecadação de tributos e de execução de 

políticas, sua autonomia decisória não pode ser adequadamente interpretada, se 

ignorarmos a extensão em que a agenda dos governos subnacionais é afetada pela 

regulação federal. (Arretche 2010, p. 597) 

Quanto à autonomia tributária dos governos subnacionais, é possível dizer que 

tampouco é plena, haja vista que somente se limita a definir as alíquotas dos próprios impostos 

e, por consequência, a União acaba possuindo autonomia considerável para a criação de 

impostos, desequilibrando a balança arrecadatória. Tal desigualdade de arrecadação, contudo, 

é compensada por um sistema de transferências fiscais, que são “transferências obrigatórias de 

caráter constitucional que distribuem parte das receitas arrecadadas pela União para Estados e 

municípios, bem como dos Estados para seus respectivos municípios" (Varsano, 1996 apud 

Arretche, 2004, p. 18), sendo vinculadas ao gasto dos estados e municípios em áreas específicas, 

como a saúde e a educação, e supervisionadas pelos Tribunais de Contas.  

Somado a isso, na segunda metade dos anos 90, o contexto de forte estabilização 

monetária obtida com o Plano Real, ajuste fiscal federal, privatização dos bancos estaduais e a 

Lei de Responsabilidade Fiscal acabaram fortalecendo o governo central financeira e 

politicamente, com a redução dos instrumentos que possibilitavam um relacionamento 

predatório de guerra fiscal entre Estados, Municípios e União (Franzese, 2010).  

Portanto, a atuação federal forte é justificada tanto pela própria construção do sistema 

político federativo brasileiro, quanto pela necessidade de regulação e coordenação das decisões 

dos governos locais, no sentido de corrigir as desigualdades da capacidade de gasto entre 

Estados e Municípios (Arretche, 2004). De outra maneira, “(...) uma sólida tradição de 

regulação federal foi, mais uma vez, empregada para implementar políticas de compensação 
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das desigualdades sociais e territoriais” (grifo próprio, Arretche, 2010, p. 595), caracterizando 

tanto um papel coordenador, quanto indutor do desenvolvimento (Abrucio, 2005).  

O papel regulatório da União, contudo, varia entre as políticas públicas, pois depende 

da relação central-local em cada política (Arretche, 2010), a qual define a estrutura institucional 

e o nível de governança local/intermediária/estadual e afeta as prioridades políticas dos entes 

subnacionais, a autonomia decisória de cada nível de governo e o encarregado pela execução 

da política.  

Dessa forma, trago a seguir o caso da Política de Saúde e seus instrumentos de 

coordenação, que servirão de comparação à Política de Infraestrutura Rodoviária.  

4.1 O caso da política de saúde 

A saúde é a política pública de maior destaque no quadro federativo desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, tendo desenvolvido mecanismos e instrumentos 

próprios de indução e coordenação, o que permitiu uma acomodação das tensões federativas 

nos processos de descentralização e regionalização do Sistema Único de Saúde - SUS (Arretche, 

2002; Viana e Machado, 2009 apud Lima, 2013), razão pela qual foi escolhida como caso de 

análise. Além disso, é o modelo referencial para a implementação do Sistema Único de 

Assistência Social (Bichir, 2011, p. 73), de acordo com o mecanismo de isomorfismo 

institucional.  

Antes da Constituição de 1988, a configuração institucional da política de saúde era de 

fragmentação no âmbito federal e falta de integração entre as redes de atenção das três esferas 

de governo. Tal situação passa a mudar com o surgimento do movimento sanitarista nas 

universidades, nos anos 1970, que se baseava na saúde coletiva e priorização da saúde 

preventiva (SANO, 2008 apud Franzese, 2010, p. 115).  

A crise financeira do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS), que focava na medicina curativa e dos prestadores privados pagos pelo governo 

(Arretche, 2005 apud Franzese, 2010, p. 116), e a ocupação de postos na burocracia estatal por 

lideranças do movimento sanitarista permitiram a discussão e proposição de uma nova política 

de saúde no Brasil, com a promoção de uma reforma “por dentro do sistema”, que se inicia 

antes da Constituição de 1988, com a incorporação de diretrizes de universalização, da 

priorização da saúde preventiva e de ações de coordenação entre as esferas de governo na 

prestação dos serviços de saúde.  

A construção do Sistema Único Descentralizado (SUDS) e, posteriormente, do Sistema 

Único de Saúde (SUS) reflete o novo modelo de descentralização da política de saúde no Brasil, 
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cujos critérios básicos são a universalidade, a integralidade e a igualdade de assistência 

garantida a todos os brasileiros, descentralização da gestão do sistema e a participação da 

comunidade.  

Como consequência da reforma do modelo de gestão da saúde, há a separação entre o 

financiamento e a provisão dos serviços, ficando o financiamento a cargo dos três níveis e a 

provisão dos serviços, sob responsabilidade dos municípios (Arretche, 2002, p. 41). Nesse 

arranjo setorial,  

o Executivo federal foi o agente investido de autoridade para tomar as decisões mais 

importantes da política pública (Arretche, 2004), não obstante a dependência da 

cooperação de governos subnacionais para sua materialização, uma vez que eram 

responsáveis diretos pela gestão das unidades e dos serviços de saúde. (Machado e 

Palotti, 2015, p. 65) 

A descentralização, no entanto, não ocorreu de forma automática, sendo necessária uma 

combinação de “uma forte presença do Ministério da Saúde como órgão regulador e financiador, 

(...) com o fortalecimento dos estados, mas principalmente dos municípios, como gestores de 

novas redes de atenção à saúde” (Franzese, 2010, p.119).  

Convém ressaltar que o desenvolvimento dos mecanismos e instrumentos de 

coordenação federativa da política de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, não ocorreu 

de forma linear, muito menos de forma simples, sofrendo alterações ao longo do tempo, à 

medida que conceitos como a descentralização e a regionalização foram compreendidos e 

operacionalizados.  

Levando em consideração que a coordenação federativa na política de saúde foi 

amplamente estudada e servirá de referencial para o mapeamento dos instrumentos na política 

de infraestrutura rodoviária, optou-se por um levantamento bibliográfico focado nos principais 

instrumentos de coordenação federativa, cuja utilização se dá até hoje, sem o enfoque 

cronológico específico, analisando-os de forma ampla no pós-1988; situação distinta da política 

de infraestrutura rodoviária, que terá abordagem cronológica, por programa, em razão da pouca 

estabilidade dos instrumentos utilizados. 

De posse da taxonomia NATO, buscou-se classificar os instrumentos de coordenação 

federativa na política de saúde previamente compilados por Machado e Palotti (2015), Lima 

(2013), Arretche (2002, 2004, 2005, 2010, 2013), Franzese (2010), Oliveira (2007), Almeida 

(2005), Abrucio (2005) e Souza (2005). 
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4.2 Instrumentos de coordenação federativa da política de saúde 

a) Nodalidade/Centralidade (nodality) – o papel do Ministério da Saúde   

Pode-se considerar o papel do Ministério da Saúde na regulação da implantação do 

Sistema Único de Saúde como o principal instrumento relacionado à nodalidade/centralidade. 

Segundo Lima (2013, p. 98), após a promulgação da Constituição Federal de 1988, “o 

Ministério da Saúde continuou a ter uma função importante na condução da política nacional 

de saúde, por meio da indução e regulação de políticas, exercendo seu poder sobre outras esferas 

de governo, prestadores de serviços e alguns mercados em saúde”, exercendo o papel de gestor 

do SUS, juntamente com as secretarias de saúde ou órgãos equivalentes nos estados e 

municípios. Machado e Palotti (2015) definem esse papel como um tipo de “constrangimento 

indireto”, por ser um instrumento que autoriza a União regular unilateralmente por meio de 

instrumentos normativos infralegais. 

Nesse sentido, as leis do Sistema Único de Saúde (SUS) – L.8080/1990 e L.8142/1990 

- reservaram ao Ministério da Saúde, as funções de formulação, coordenação e regulação, por 

meio das Portarias Ministeriais e Normas Operacionais Básicas (NOBs), e, mais recentemente, 

pelo Pacto pela Saúde (composto pelo Pacto de Gestão, Pacto pela Vida e Pacto em Defesa do 

SUS).  

Dessa forma, nesse arranjo, cada ente federativo se compromete com metas pactuadas 

e não pré-estabelecidas, negociadas entre gestores federais, estaduais e municipais, com a 

assinatura de Termos de Compromisso de Gestão (TCG) específicos para cada ente federativo. 

Como há a responsabilização por resultados, as metas são pactuadas observando-se tanto a 

discussão regional do estado, quanto a distribuição nacional dos serviços de saúde (Franzese, 

2010). Apesar do caráter descentralizado e autônomo, promove-se uma adesão dos estados e 

municípios ao Pacto pela Saúde, fortalecendo o papel da União na implementação da política 

de saúde.  

b) Autoridade (authority)/Regulação - Dispositivos que impõem obrigações 

constitucionais e legais 

As regras que vinculam as receitas dos governos subnacionais ao gasto em políticas 

públicas específicas limitam a autonomia decisória das unidades subnacionais quanto à 

alocação dos próprios recursos (Arretche, 2010), obrigando-os a adotar o comportamento 

considerado desejável pelo governo federal, sendo caracterizados, portanto, como um 

instrumento de coordenação cujo recurso principal é a autoridade.  
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Machado e Palotti (2015) classificam esses dispositivos normativos como os que 

estabelecem constrangimentos diretos, em contraposição aos indiretos, trazidos no item anterior, 

pois definem limites e parâmetros de atuação para estados e municípios na sua implementação. 

Possuem como objetivo a diminuição da margem de escolha dos estados e municípios, 

principais responsáveis pela implementação das políticas sociais, por meio da vinculação do 

gasto de receitas orçamentárias próprias, com critérios para uso dos recursos vinculados e o 

estabelecimento de restrições para gastos com pessoal e endividamento.   

Com relação à vinculação do gasto de receitas próprias, são estabelecidos pisos mínimos 

de aplicação na saúde e na educação, cuja fiscalização fica por conta dos Tribunais de Contas 

da União e dos Estados. Dessa forma, no arranjo federativo atual, os Estados são obrigados a 

gastar 37% (12% em saúde e 25% em educação) e os Municípios, 40% (15% em saúde e 25% 

em educação) de suas receitas próprias9 em saúde e educação.  

Mais, existem critérios para uso dos recursos, que, no caso da saúde, são definidos por 

meio de instrumentos como a Lei Complementar 141/2012, que estabelece que as despesas 

elegíveis para a utilização do recurso vinculado são aquelas voltadas para promoção, proteção 

e recuperação da saúde, desde que cumpram as condições de serem destinadas a ações e serviços 

de acesso universal, igualitário e gratuito; sejam previstas nos planos de saúde de cada ente 

federado; e sejam de responsabilidade específica do setor da saúde. Dessa forma, os entes 

subnacionais estão limitados não só em relação às políticas, mas também quanto aos próprios 

instrumentos e objetivos de cada política.   

Tais atribuições foram sendo estabelecidas tanto na forma de legislação comum, como 

constitucional, por meio de emendas, que criam obrigações não só aos Estados e Municípios, 

mas também aos próximos Presidentes, a saber, a Emenda Constitucional 29/2000 - PEC da 

Saúde, na qual foram estabelecidos os limites mínimos de gasto de 12% e 15%, aos Estados e 

Municípios, respectivamente, ficando a União de corrigir anualmente o gasto realizado a partir 

de 2000 pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB)10.  

c) Financiamento (treasure) - Transferências financeiras condicionadas  

Quanto ao recurso orçamentário-financeiro, a transferência financeira condicionada é 

um instrumento de forte poder de indução de comportamentos dos entes subnacionais, pois 

                                                 

9 Na saúde, a Emenda Constitucional 29/2000 estabeleceu os patamares de gasto; na educação, o artigo 212 da CF 

1988.  
10 Vale ressaltar que os efeitos da coordenação federativa nas políticas sociais foram avaliados sem considerar a 

EC do teto dos gastos públicos (EC 95 de 2016).  
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incentivam a adesão dos governos subnacionais a programas federais, normalmente sob a 

condição de realização de cálculo próprio de custos e benefícios fiscais e políticos, 

considerando os fatores relevantes na escolha de assumir ou não a gestão de ações e serviços 

desenhados em âmbito federal (Arretche, 1999a apud Machado e Palotti, 2015, p. 69). 

Entretanto, de modo geral, os estados e municípios acabam não aceitando o risco de 

implementar uma agenda social própria, tendo em vista a garantia de “novas e regulares fontes 

de recursos, com reduzidos riscos de implementação em vista do apoio e da cooperação técnica 

da União e, em certos casos, dos estados” (ibidem, p. 69).  

Em termos teóricos, pode-se dividir as transferências em obrigatórias, definidas 

constitucionalmente, podendo ser federais ou estaduais; e discricionárias, que podem ser 

voluntárias, por delegação e específicas.  

Segundo Arretche (2010), as transferências obrigatórias federais aos estados e 

municípios possuem orientação redistributiva, tendo como as mais importantes os Fundos de 

Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM) e é composto por alíquotas dos 

principais impostos federais – o Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). As transferências obrigatórias estaduais, por sua vez, operam segundo o 

princípio da devolução tributária, na qual os Estados devem distribuir aos seus municípios 

alíquotas específicas do arrecadado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).  

Já as transferências discricionárias, segundo o sítio eletrônico do Tesouro Nacional11, 

possuem um componente maior de autonomia dos governos subnacionais, variando de acordo 

com o seu tipo. As transferências discricionárias voluntárias – referente a convênios e contratos 

de repasse – são os repasses de recursos feitos a título de cooperação, auxílio ou assistência 

financeira, que exigem a celebração de instrumento jurídico entre as partes envolvidas e, em 

geral, requerem contrapartida financeira do beneficiário. As transferências por delegação visam 

a execução descentralizada de “projetos e ações públicas de responsabilidade exclusiva do 

concedente e exigem a celebração de um instrumento jurídico entre as partes envolvidas”. Já as 

transferências discricionárias específicas são  

aquelas cujo atendimento de requisitos fiscais pelo beneficiário é dispensado por lei, 

e normalmente estão relacionadas a programas essenciais de governo. Elas 

exigem a celebração de um instrumento jurídico entre as partes envolvidas, e a sua 

execução orçamentária tem caráter discricionário, apesar de algumas delas 

serem definidas como transferências obrigatórias ou automáticas por intermédio 

de leis específicas. (grifo meu, Brasil, 2017) 

                                                 

11http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/transferencias-discricionarias. Acesso em 03/10/17.  

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/transferencias-discricionarias
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Apesar de discricionárias, algumas se relacionam a programas essenciais de governo e 

acabam se tornando “obrigatórias ou automáticas por intermédio de leis específicas”. Nas 

políticas de infraestrutura rodoviária, são as transferências obrigatórias, que serão abordadas 

mais adiante; nas políticas sociais, são as transferências condicionadas universais, nas quais se 

encontram as transferências fundo a fundo de caráter universal, consideradas como um forte 

indutor do comportamento dos estados e municípios na agenda social. Elas, além de serem “um 

componente recente das políticas de redução das desigualdades territoriais de receita” (Arretche, 

2010, p. 598), “favorecem o alinhamento de prioridades dos governos subnacionais àquelas 

eleitas pelo Executivo federal” (Machado e Palotti, 2015, p.70), sem a necessidade de medidas 

coercitivas per se.  

Tabela 5 - Transferências discricionárias 

Categoria Tipo Definição Designação Lei 

Discricionárias 

Voluntárias 

São aquelas que efetuam a 

entrega de recursos para Entes 

Federativos a título de 

cooperação, auxílio ou 

assistência financeira, que não 

decorrem de determinação 

constitucional ou legal, nem 

sejam destinados ao Sistema 

Único de Saúde. Elas exigem a 

celebração de um instrumento 

jurídico entre as partes 

envolvidas e, regra geral, 

requerem contrapartida 

financeira do beneficiário. 

Convênios e 

contratos de 

repasse 

Lei 

complementar 

101/2000 - LRF  

 

Decreto 

6.170/2007, 

Portaria 

Interministerial 

CGU/MF/MPOG 

507/2011 

Por 

Delegação 

São aquelas efetuadas entre 

Entes Federativos ou a 

consórcios públicos visando a 

execução descentralizada de 

projetos e ações públicas de 

responsabilidade exclusiva do 

concedente e exigem a 

celebração de um instrumento 

jurídico entre as partes 

envolvidas. 

PAC Programa de 

Aceleração do 

Crescimento 

- execução 

delegada 
LDO 

Execução 

Delegada - outras 
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Específicas 

São aquelas cujo atendimento 

de requisitos fiscais pelo 

beneficiário é dispensado por 

lei, e normalmente estão 

relacionadas a programas 

essenciais de governo. Elas 

exigem a celebração de um 

instrumento jurídico entre as 

partes envolvidas, e a sua 

execução orçamentária tem 

caráter discricionário, apesar 

de algumas delas serem 

definidas como transferências 

obrigatórias ou automáticas 

por intermédio de leis 

específicas. 

 

SUS Sistema 

Único de Saúde 

Lei 8.080/1990, 

Decreto 7.508/11 

Lei 8.142/1990, 

Decreto 7.827/12 

Lei 

complementar 

141/12 

PAC  

Programa de 

Aceleração de 

Crescimento 

Lei 11.578/07 

Decreto 8.152/13 

Adaptado de sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional. <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-

/transferencias-discricionarias>. Acesso em 03/10/17.  

As transferências condicionadas acabam estruturando relações federativas um pouco 

mais equilibradas, pois permitem a  

configuração de arenas intergovernamentais de caráter federativo para pactuação em 

torno de programas, projetos e distribuição de responsabilidades e recursos entre as 

três esferas de governo. Nestas, para além do mero compartilhamento jurisdicional no 

sistema constitucional e legal, o caráter cooperativo incluiria a ação conjunta entre 

entes governamentais de esferas de governo distintas, porém preservadas a autonomia 

decisória e de financiamento de cada parte. (Almeida, 2000, apud Machado e Palotti, 

2015, p. 71)  

Os resultados da utilização deste instrumento vão muito além do alinhamento dos entes 

subnacionais com as prioridades estabelecidas pela União. Em pesquisa realizada por Arretche, 

Fusaro e Gomes (2012), com o objetivo de tentar entender se e como as condições de saúde e 

educação são afetadas pelas condições de renda dos municípios, chegou-se à conclusão de que 

há baixa correlação entre PIB municipal e condições de saúde e educação, razão devida ao 

impacto redistributivo das transferências constitucionais sobre a receita disponível dos 

municípios brasileiros, tanto das transferências constitucionais do Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM, quanto das transferências condicionadas universais para as políticas 

municipais de saúde e educação. 

d) Organização (organization) - Constituição de arenas federativas de pactuação 

entre os entes federativos (Comissões Intergovernamentais/Intergestores e 

Conselhos Nacionais)  

Por fim, o principal instrumento referente à organização é a constituição de arenas 

federativas de pactuação - as comissões intergovernamentais, intergestores e os conselhos 

nacionais. O objetivo dessas arenas é propiciar o debate e a negociação entre as três esferas de 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/transferencias-discricionarias
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/transferencias-discricionarias
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governo no processo de formulação e implementação da política de saúde, devendo submeter-

se ao poder fiscalizador e deliberativo dos conselhos de saúde participativos.  

A Comissão Intergestores Tripartite - CIT promove a participação de estados e 

municípios na formulação da política de saúde por meio dos seus conselhos de representação 

nacional e incentiva a interação permanente entre gestores do SUS das diversas esferas de 

governo e unidades da federação. Já as Comissões Intergestores Bipartites (CIB) 

estabeleceram-se como “instância privilegiada de negociação e decisão quanto aos aspectos 

operacionais do SUS” (BRASIL, 1993), ressaltando os aspectos relacionados ao processo de 

descentralização no âmbito estadual (Lima, 2013). 

Portanto, pode-se dizer que a existência de arenas de pactuação intergovernamental 

estruturadas para a gestão compartilhada das políticas públicas sugere um caráter mais 

horizontal de relações federativas. Segundo Franzese (2010, p.170), 

a Constituição Federal trouxe a diretriz de municipalização das políticas públicas e 

elevou o município ao status de ente federativo, mas não criou nenhum espaço de 

representação política nacional no qual os municípios tenham assento. Os estados têm 

garantido seu lugar no Senado e, ainda, nas bancadas estaduais da Câmara dos 

Deputados. Os municípios, por seu turno, apesar de serem, como vimos, atores 

essenciais na execução das políticas sociais, não tiveram garantida pela Constituição 

sua participação em âmbito nacional. O que se percebe, observando o funcionamento 

das Comissões Intergestores, é que o município passa, enfim, a participar das 

definições nacionais no âmbito dessas políticas sociais.  

Ainda, existem as estruturas de participação da sociedade civil: as Conferências 

nacionais, estaduais e municipais, com competência de discussão de diretrizes mais amplas e 

inclusão de novos temas; e os Conselhos, de caráter deliberativo, com competência para 

aprovação no âmbito da gestão das políticas. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde – 

Conass, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – Conasems e o Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde – Cosems são  

espaços importantes para a articulação política e formação de pactos horizontais 

envolvendo os gestores da mesma esfera de governo. Destaca-se seu importante papel 

de apoio técnico, informação e aprendizado para as secretarias de saúde, 

especialmente aquelas com piores condições administrativas e as situadas em 

municípios de menor porte. São comuns a realização de assembleias gerais e/ou de 

encontros regionais, jornais periódicos, mala-direta, internet e endereço eletrônico 

como formas de organização, articulação entre os secretários e de divulgação de 

informações por esses conselhos. (Lima, 2013, p.103) 

A Figura 2 traz o arcabouço institucional do SUS trazido por Lima (2013), uma 

representação gráfica da forma como os processos de formulação e implementação da política 

de saúde possuem caráter compartilhado entre as instâncias de governo e os representantes da 

sociedade.   
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Figura 2 - Arcabouço institucional do SUS 

 

Fonte: Lima, 2013, p. 101 
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5. A política de infraestrutura rodoviária e seus instrumentos de coordenação federativa 

A política de infraestrutura rodoviária nasce atrelada tanto ao ciclo econômico agrário 

exportador, como uma opção ao transporte ferroviário, por sua implantação flexível e mais 

barata; quanto a uma atuação estatal mais forte. Nesse sentido,  

Cabe ressaltar que, no País, é o transporte rodoviário que coloca em cena o poder 

púbico como grande iniciador no setor de transportes: primeiramente, ele empurra a 

ferrovia – que não atrai mais investimento do capital privado – para os braços do 

governo, e este ainda fica com a responsabilidade exclusiva pelo investimento nas 

rodovias. Se, na época das ferrovias, o Estado exercia primordialmente apenas uma 

função de protetor e incentivador dos investimentos da iniciativa privada, a esta cabia 

o planejamento da expansão da rede. Na era rodoviária, este encargo passou a pesar 

sobre o Estado. O fato do Estado prover as vias impôs a necessidade do planejamento 

público e do financiamento fiscal para fins da expansão da rede. (Brasileiro et al., 

2001, p. 13) 

De forma breve, essa trajetória será dividida em dois grandes momentos: o nascimento 

e auge do setor rodoviário (o período de 1930 a 1980) e a crise do setor (o período pós-1980), 

sendo especificados, no período pós-democratização, os principais programas e os instrumentos 

de coordenação federativa. 

5.1 O período pré-1988: da bonança à crise 

No período de bonança do setor, o investimento em infraestrutura integrou a estratégia 

desenvolvimentista de atuação do Estado brasileiro desde o Governo JK até o fim do regime 

militar - com o crescimento simultâneo da política de infraestrutura rodoviária e das indústrias 

petrolífera, automobilística, de construção pesada, e até mesmo do próprio sistema político atual, 

considerando que essas empresas se tornariam os principais financiadores de campanhas 

eleitorais (Correia, 2011).  

Nos anos 1950, as principais bases de sustentação da política de infraestrutura 

rodoviária se estabeleciam: o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens (DNER), criado 

Lei n. 467 de 1937, para planejar, construir e prover a manutenção das rodovias federais; o 

Fundo Rodoviário Nacional (FRN), criado pelo Decreto-Lei n. 8.643 de 1945, vinculando parte 

dos recursos arrecadados do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e 

Gasosos (IULCLG) à construção e conservação das rodovias nos três níveis de governo; e os 

Planos Nacional de Viação (1964) e o Rodoviário Nacional – “instrumento de planejamento 

governamental, com as diretrizes adotadas pelas agências rodoviárias na formulação de seus 

programas no setor rodoviário” – revisados pelo Conselho Nacional de Transportes - CNT. 

Concomitantemente, constituiu-se uma burocracia técnica forte, insulada do processo 

político, por meio das administrações paralelas (Lafer, 2002 apud Correia, 2011) e lastreadas 
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por recursos financeiros – especialmente por Fundos Públicos, como o Fundo Rodoviário 

Nacional – alheios à disputa realizada sobre o orçamento. Nesse movimento, houve a criação 

do Grupo Executivo de Integração de Política de Transportes – GEIPOT12 (1965), do Instituto 

de Pesquisa Rodoviária – IPR (1965) e do Ministério dos Transportes 13 (1967), que 

contribuíram para a formação de pessoal e o fortalecimento de uma rede burocrática capacitada. 

Além disso, havia uma “concentração de poder no DNER, cujo planejamento tecnocrático 

estava vinculado ao macroplanejamento do Governo Federal – e participação subordinada dos 

demais entes federados” (Correia, 2011), em que os Estados participavam na execução de 

projetos, mas sob financiamento, planejamento e controle do governo central.  

Quanto ao período militar,  

Pode-se afirmar que este período teve um importante significado para o 

desenvolvimento da infraestrutura e de ocupação efetiva do território nacional. É nele 

que o desenvolvimento, marcado por uma forte intervenção estatal na economia, 

alcançou o seu ápice. Temos a figura do Estado “realizador”, que dispensava parcerias 

e concessões de serviços, muito embora subcontratasse a execução de obras, estudos 

e projetos, dando condições ao surgimento de um forte setor empresarial nacional de 

construção civil pesada e de consultoria. (Brasileiro et al., 2001, p. 297)  

Dessa forma, foram criadas, ainda, novas fontes de financiamento, com tributos 

vinculados a programas do DNER, impulsionando os investimentos em rodovias – a Taxa 

Rodoviária Federal (TRF), criada para o custeio de projetos e obras de conservação e 

restauração de rodovias federais em 1968; e o Imposto sobre o Transporte Rodoviário de 

Passageiros – ISTR, criado em 1967 e destinado ao Fundo Especial de Conservação e 

Segurança do Tráfego.  

A partir dos choques do petróleo, o setor rodoviário vislumbra a sua decadência, com o 

aumento do preço do petróleo, a redução da disponibilidade de recursos do Tesouro (tendo em 

vista que o IULCLG evoluía a taxas negativas), e o consequente declínio nos investimentos, 

com a gradativa desvinculação dos recursos do Fundo Rodoviário Nacional para o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Urbano – FNDU14, inviabilizando, inclusive, o pagamento dos 

custos de manutenção das atividades do DNER (Correia, 2011).  

No período pós-1980, a crise econômica conduziu o Estado a uma crise permanente, 

que afetou o padrão de financiamento e da capacidade de liderar um projeto de desenvolvimento, 

resultando em reduzidos investimentos em manutenção da malha, o que contribuiu para a 

                                                 

12 Decreto 57.276, de 17 de novembro de 1965. Fonte: Brasileiro et al., 2001.  
13  Antes era o Ministério da Viação e Obras Públicas.  Fonte: http://www.transportes.gov.br/conteudo/137-

evolucao-cronologica-do-ministerio-dos-transportes.html. Acessado em 20/03/18.  
14 Segundo Brasileiro et al. (2001), os recursos do IULCLG destinados ao DNER, na forma do Fundo Rodoviário 

Nacional, passaram de 37,92%, em 1978, para 11,38%, em 1979.  

http://www.transportes.gov.br/conteudo/137-evolucao-cronologica-do-ministerio-dos-transportes.html
http://www.transportes.gov.br/conteudo/137-evolucao-cronologica-do-ministerio-dos-transportes.html


31 

 

grande deterioração do ativo rodoviário e, consequentemente, para o aumento nos acidentes. A 

crise organizacional se aprofundou, indicando uma falência do modelo de desenvolvimento, 

que sofreu com a “carência de treinamento, ausência de uma política adequada de pessoal 

(especialmente voltados para operação e manutenção), deficiência nos sistemas de informação 

e dos processos de planejamento do DNER” (Correia, 2011, p. 93), não se adequando às novas 

necessidades de conservação, restauração e operação da infraestrutura, em detrimento da 

implantação da malha.   

5.2 Contexto pós-1988: a democratização 

O contexto de crise fiscal e a redemocratização trouxeram questionamentos afetos 

principalmente ao papel do Estado no desenvolvimento do país e ao tipo de relacionamento 

com os atores estatais e privados.  

A Constituição Federal de 1988, no afã democrático, com o objetivo de promover a 

autonomia dos entes federativos, realizou a reforma tributária, com a descentralização de 

recursos da União para Estados e Municípios, que ocorreu, todavia, sem estabelecer medidas 

de redistribuição de responsabilidades entre os entes federados, o que trouxe consequências 

funestas ao modelo de financiamento do setor rodoviário. Algumas das principais ações na 

reforma tributária foram: a extinção do IULCLG, cuja base de incidência passou ao Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, de competência estadual; a extinção do 

Imposto sobre o Transporte Rodoviário de Passageiros – ISTR, cuja base de incidência também 

foi para o ICMS; e a consolidação da ex-Taxa Rodoviária Federal com o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, de competência estadual. Além disso, com a 

proibição de vinculação de impostos a fundos setoriais, à exceção dos fundos constitucionais 

previstos para a área social, comprometeu-se o novo Fundo Rodoviário Nacional, que foi,  

em termos práticos, extinto, quer pelo fato de ter sido eliminada a sua principal fonte 

de recursos (imposto único), quer pelo preceito constitucional que proíbe a vinculação 

de impostos, a não ser que se consiga definir um outro tipo de contribuição (taxas ou 

sobrepreços do usuário da rodovia, que seja classificada como tributo)(MT, 1989, 

apud Correia, 2011, p. 95).  

Quanto ao papel do Estado, a reforma gerencial do Governo Collor priorizou o 

“enxugamento” organizacional, causando uma “desestruturação das organizações públicas e de 

muito dos núcleos de excelência governamental” (Barat, 2007a apud Correia, 2011, p. 88), com 

a fuga de técnicos para a iniciativa privada e aposentadorias, que os tornaram estruturalmente 

vulneráveis à penetração clientelista, com a grande absorção de força de trabalho terceirizada, 

além da deterioração do quadro de servidores vigente, sem uma política remuneratória e de 

treinamento adequadas. Pode-se citar algumas ações na reestruturação administrativa: 
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fortalecimento do Ministério da Infraestrutura e consequente enfraquecimento do DNER e do 

Ministério dos Transportes, ao subordiná-lo à Secretaria Nacional de Transportes do Ministério 

da Infraestrutura; a criação de outro Departamento com sobreposição de funções (Departamento 

Nacional de Infraestrutura Rodoviária - DNTR); e a transferência do DNER do Rio de Janeiro 

para Brasília (Correia, 2011, p. 116).  

Esse enfraquecimento do DNER produzia um cenário com “reduzida articulação entre 

o segmento federal e os estaduais e municipais”, a se combinar com um sistema nacional de 

viação originário de 1973, sem que estivessem definidos os “aspectos funcionais e 

jurisdicionais, com reflexos negativos, sobretudo, na compatibilização entre os sistemas 

estaduais, municipais e o federal” (MT, 1985, p. 63, apud Correia, 2011, p. 94). Nesse sentido,  

A estruturação com base na multimodalidade e na visão integradora dos distintos 

modos de transporte, e de suas relações com o ambiente e com a economia, foi 

desarticulada, voltando-se a uma estrutura formalmente definida por modalidades. 

Esse retrocesso institucional se manteve, felizmente, pelo justo tempo em que durou 

o Governo Collor. (Brasileiro et al., 2001, p. 404)  

O Governo Itamar Franco voltou-se, então, a desfazer as ações do Governo Collor, 

buscando reestruturar o setor de infraestrutura de transportes e construir um arcabouço jurídico 

para um processo de desestatização. Nesse sentido, algumas medidas desse período foram: a 

promulgação da Lei 8666/1993, a lei de licitações e contratos da Administração Pública; e o 

início de um programa de concessões de rodovias federais – o PROCOFE, que derivava da 

“incapacidade da União de financiar, apenas com recursos de tributos, as obras e os serviços 

necessários na rede federal de rodovias, em especial os investimentos de reposição de 

capacidade e mesmo de conservação periódica” (MT, 1996 apud Correia, 2011, p. 132).    

A seguir, serão apresentados brevemente os principais programas de infraestrutura, a 

saber, o Plano Brasil em Ação, o Plano Avança Brasil, Projeto Piloto de Investimentos e 

Programa de Aceleração do Crescimento.  

 

5.2.1 O Governo FHC: Plano Brasil em Ação (1996 a 1998) e o PPA Avança Brasil 

(2000 a 2004) 

Em consonância com sua agenda de estabilidade econômica, por meio da consolidação 

do Plano Real, e de reforma gerencial, por meio do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado, o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso adotou uma postura pragmática no 

que tange aos investimentos públicos: ampliação das fontes de financiamento da infraestrutura, 

junto a entidades multilaterais, reduzindo a demanda sobre o orçamento, e a descentralização 
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de responsabilidades para Estados e a delegação de trechos rodoviários para a iniciativa privada, 

por meio das concessões.  

Assim, por meio do Programa “Brasil em Ação”, houve a definição e coordenação de 

uma carteira de investimentos, com projetos estruturantes, cuja seleção utilizava o conceito de 

“eixo nacional de integração e desenvolvimento”, em que se assumia que “a concentração e 

coordenação das intervenções em determinadas regiões provocam impactos mais positivos 

sobre o restante do sistema econômico nacional e regional do que uma atuação dispersa ou 

generalizada” (Correia, 2011, p. 153), com garantia de previsibilidade orçamentária e de 

desembolsos financeiros, realizados por empreendimento, a depender das informações sobre a 

execução física e financeira encaminhadas pelos gerentes ao Ministério do Planejamento – MP.  

Contava com um sistema de acompanhamento permanente que fornecia subsídios à 

tomada de decisão em tempo real, utilizando o conhecimento em gestão de projetos e de 

tecnologia da informação; e de uma linha de gestão liderada pelo Presidente da República, 

acompanhado do Ministro setorial e do gerente do projeto, sob coordenação do Ministério do 

Planejamento, que garantiam o não contingenciamento dos recursos.  

embora contemplasse um escopo sintético de obras, o Brasil em Ação inaugurava um 

sistema de gerenciamento de investimentos estratégicos, vinculado diretamente ao 

Presidente da República, num cenário mais pluralista, em que as fontes de recursos e 

os executores das obras eram diversos (BARZELAY e SCHVETS, 2004, apud ibidem, 

p. 155) 

No segundo Governo FHC, o Plano Plurianual “Avança Brasil”, por sua vez, incorporou, 

para todos os programas, as ferramentas de gestão empreendedora do “Brasil em Ação”, 

combinando “a estratégia de ajuste fiscal à ampliação dos investimentos em infraestrutura, com 

melhoria na alocação de recursos orçamentários” (Correia, 2011, p. 161). Dessa forma, 

estabeleceu gerentes e monitores de programas, além de um sistema de monitoramento da 

“execução orçamentária e a financeira relativas ao mês anterior e sua compatibilidade com a 

evolução física das ações, para orientar a tomada de decisão quanto ao volume de recursos a 

serem liberados pelo Tesouro Nacional” (Garces e Silveira, 2002 apud ibidem, p. 162), com 

rotinas de avaliações mensais e acompanhamento por meio de “uma Sala de Situação, equipada 

com os recursos tecnológicos necessários à informação do Presidente da República”.   

Apesar do aperfeiçoamento das ferramentas de gestão, os resultados do Avança Brasil 

foram baixos, esbarrando na estrutura organizacional dos Ministérios, na incapacidade de 

coordenação de ações de um plano tão mais robusto que o Brasil em Ação e no 

contingenciamento dos recursos.  
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5.2.2 O Governo Lula: o Projeto Piloto de Investimento – PPI e PAC 

O governo Lula caracterizou-se pela necessidade de uma “coalizão ampla e 

heterogênea”, que reforçava os laços políticos com vários segmentos da sociedade, 

especialmente do empresariado. Entretanto, esse modelo de governança gerou um  

descompasso de atuação” em face da “divergência de ideias e interesses que 

conformam as decisões de distintos ministérios e empresas governamentais (ou 

mesmo à ausência de projetos definidos para certas áreas), à falta de mecanismos 

eficazes de coordenação interministerial e à ausência de diretrizes gerais válidas para 

as várias áreas governamentais (Sallum Jr. e Kugelmas, p. 275 apud Correia, 2011, p 

192) 

Quanto ao investimento em infraestrutura, em 2004, surgia o Projeto Piloto de 

Investimentos - PPI, cujo princípio era a seleção de projetos de acordo com a rentabilidade, que 

deveria ser superior ao rendimento da taxa SELIC, baseando-se em análise custo-benefício, 

impacto econômico e retorno fiscal, considerando os critérios relacionados aos gargalos em 

infraestrutura e logística; ao nível de alavancagem da competitividade do País; a previsão de 

conclusão de projetos em andamento; a manutenção/recuperação de ativos já constituídos; a 

complementaridade entre projetos; o potencial de retorno econômico e fiscal no médio prazo; 

e a sustentabilidade fiscal.  

Mais uma vez, contava com um sistema de monitoramento compartilhado, com a 

presença de equipes no Ministério dos Transportes, responsáveis pelo acompanhamento 

operacional de evolução física-financeira; de riscos ambientais, político-institucionais e 

jurídico-administrativos; além da coleta de informações para a tomada de decisão. O comando 

desse sistema de monitoramento era feito pelo Grupo Executivo formado pelos Ministérios da 

Fazenda, do Planejamento e Casa Civil, a quem cabia o acompanhamento estratégico, no que 

tange à seletividade da carteira (que contava com um ateste de viabilidade pela nova Comissão 

de Monitoramento e Avaliação do PPA, junto com Casa Civil e Ministério do Planejamento, 

para projetos de grande vulto), o planejamento e definição de cronogramas físico-financeiro e 

o estabelecimento de “diretrizes e condicionalidades e um processo específico para empenho e 

pagamento, sem contingenciamento” (Carvalho, 2006 apud Correia, 2011, p. 197)  

Apesar da inovação em instrumentos orçamentários e de acompanhamento, o nível de 

eficiência orçamentária foi alto, mas a execução foi baixa, em razão de falhas que se repetiam 

ao longo dos anos: baixa capacidade dos órgãos setoriais (dificuldades na elaboração de 

projetos, realização de licitações, gestão de contratos); baixa articulação entre órgãos federais; 

dificuldades com o processo de licenciamento ambiental; dificuldade de superar as 

irregularidades apontadas pelos órgãos de controle (Correia, 2011).  
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O segundo mandato do Presidente Lula representa uma inflexão desenvolvimentista, em 

relação ao investimento público, representada por medidas de ampliação da capacidade de 

empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES, apoio a empresas nacionais; e 

por uma maior flexibilidade da política fiscal, com medidas como a diminuição do superávit 

primário, extensão da possibilidade de dedução de investimentos em infraestrutura do cálculo 

de superávit primário e o aporte de recursos do Tesouro no BNDES, por exemplo.  

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, criado pelo Decreto nº 6025, de 22 

de janeiro de 2007, nasce com a missão retomar o planejamento e a execução de grandes obras 

de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, sendo um programa com foco na 

agenda do desenvolvimento, por meio do investimento público, e na criação de um ambiente 

interno favorável ao crescimento, com a manutenção dos fundamentos macroeconômicos 

(inflação, consistência fiscal e solidez nas contas externas), o aumento do emprego e da renda 

e diminuição das desigualdades sociais e regionais (Brasil, 2007, p. 6), caracterizando o que 

Cardoso Jr. e Navarro (2016, p. 10) chamam de eixos estruturantes do projeto de 

desenvolvimento brasileiro nos anos 2000. Indicavam-se, ainda, como necessários “o 

planejamento estratégico de médio e longo prazos, o fortalecimento da regulação e da 

competitividade, as parcerias entre o setor público e o privado e, finalmente, a articulação entre 

os entes federativos” (Rousseff, 2007 apud Correia, 2011, p. 207).   

Em termos de arranjos institucionais, o PAC estabeleceu como alguns dos fundamentos 

principais a coordenação intersetorial ou horizontal, por meio da gestão articulada das ações 

ministeriais e da inovadora estrutura institucional de acompanhamento do Programa; e a 

coordenação federativa ou vertical, com a articulação e a realização de parcerias entre União, 

Estados e Municípios.  

No que tange à coordenação intersetorial, a estrutura central do PAC era composta por 

duas instâncias de acompanhamento e decisão – o Comitê Gestor do PAC (CGPAC), com os 

Ministros da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento; e o Grupo Executivo (GEPAC), com 

os secretários dos mesmos ministérios - e um sistema de monitoramento e gestão da informação, 

que visava garantir a tomada de decisão ágil e o fluxo dos empreendimentos. Tal estrutura foi 

institucionalizada pelo Decreto nº 6046/2007 e apresentava uma novidade em relação a 

programas anteriores: responsabilizava os Ministros e Diretores responsáveis, no intuito de 

aumentar a capacidade burocrática dos Ministérios setoriais. Essas instâncias reuniam-se 

periodicamente nas chamadas Salas de Situação, onde se faziam atualizações do andamento dos 

empreendimentos, de forma a “destravar” obstáculos institucionais ou de coordenação, para a 
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busca de soluções aos problemas de implementação, de forma direta, com o Presidente da 

República como instância máxima de deliberação no PAC, conforme Figura 3 a seguir.  

Figura 3 - Estrutura de Gestão do PAC 

 

Fonte: Adaptada de Pires (2015). 

Quanto aos órgãos executores do PAC, os Ministérios setoriais e vinculadas são as 

peças-chave da implementação da carteira de obras e empreendimentos, sendo responsáveis 

pelos “processos de planejamento, contratação, execução, homologação de resultados e 

prestação de contas dos empreendimentos” (Cardoso Jr. e Navarro, 2016, p. 25), ou seja, pela 

implementação, coleta de informações e, principalmente, relacionamento com os entes 

subnacionais, os atores privados e os órgãos de controle. No caso do setor rodoviário, o 

Ministério dos Transportes – MT implementou a sua carteira de empreendimentos de duas 

maneiras: pela execução direta, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes – DNIT, autarquia federal vinculada ao MT; e pela execução indireta, por meio dos 

entes subnacionais, momento em que se dá o relacionamento federativo ou vertical.   

Assim, a execução direta, segundo Pires (2015, p. 191), é caracterizada pela 

proeminência do Governo Federal na condução dos principais processos relativos à realização 

dos empreendimentos, tais como “planejamento e estudos, autorizações e outorgas, licitações, 

gestão de contratos e relações com setor privado, licenciamento socioambiental e adequação a 

demais regulamentações de proteção social, monitoramento das obras, além de lidar com o 

controle e fiscalização dos projetos por outros órgãos estatais (CGU, TCU, MPU etc.)”. De 

modo específico ao setor rodoviário, segundo documento elaborado pelo DNIT “Terminologias 

rodoviárias usualmente utilizadas” (Brasil, 2007a), a rodovia de administração direta é a 
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rodovia federal pela qual o DNIT tem responsabilidade pelos programas de operação, 

manutenção, conservação, restauração e construção.  

No caso da execução indireta, a responsabilidade pelas mesmas etapas é dos órgãos nos 

governos estaduais ou municipais, cabendo ao Governo Federal um papel de coordenador das 

ações dos governos subnacionais, por meio do estímulo, financiamento e acompanhamento 

(Pires, 2015, p. 191). Na terminologia rodoviária, é a rodovia delegada, cuja responsabilidade 

pela operação, manutenção, conservação, restauração ou construção foi transferida ao 

Município, Estado ou DF, através de convênio de delegação com o DNIT. Há ainda a rodovia 

delegada aos entes subnacionais para concessão, na qual o ente subnacional, após celebração 

de convênio com o Ministério dos Transportes, de acordo com a Lei 9.277/96, transfere à 

iniciativa privada para exploração (Brasil, 2007a, p. 1).  

Ou seja, na execução indireta, cabe ao ente subnacional, quando da assinatura do 

instrumento legal (convênio ou termo de compromisso), a decisão do quê e de como executar, 

podendo-se dizer que o ente subnacional possui autonomia relativa para definir a proposta de 

execução da obra pública, de acordo com cronograma e projeto definidos por ele próprio, 

submetidas, entretanto, à aprovação do Termo de Compromisso e da prestação de contas pela 

União.   

Tendo feito uma recapitulação histórica breve dos principais programas de 

infraestrutura no pós-1988, a seção a seguir traz os instrumentos de coordenação federativa 

utilizados na política de infraestrutura rodoviária.  

5.3 Instrumentos de coordenação federativa da política de infraestrutura rodoviária 

Os instrumentos de coordenação federativa da política de infraestrutura rodoviária 

foram identificados e classificados quanto aos recursos NATO (nodalidade/centralidade, 

autoridade/regulação, financiamento e organização), de modo similar ao feito na política de 

saúde.   

a) Nodalidade/centralidade (nodality) - nenhum 

Quanto à nodalidade/centralidade do governo federal no relacionamento com os entes 

subnacionais, não foi identificado nenhum instrumento, no âmbito desta pesquisa, no período 

pós-1988. Tal situação é central para o entendimento do papel do governo federal como indutor 

e coordenador das ações na política de infraestrutura rodoviária no período democrático, trazido 

na análise comparativa adiante.   
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b) Autoridade (authority)/Regulação: transferência da malha rodoviária aos 

Estados 

Quanto ao recurso autoridade, no Governo FHC, foram identificados instrumentos 

relacionados à delegação e à transferência de malha rodoviária aos Estados, a saber, a Lei das 

delegações (L. 9277/1996) e a Medida Provisória 82/2002.  

O Governo FHC tinha como prioridade a revisão da malha rodoviária federal, com a 

transferência da malha rodoviária aos Estados e Municípios, por meio da revisão do Sistema 

Nacional de Viação – SNV, com a previsão inicial de transferência de quase 15 mil km. Em 

1995, foi apresentado ao Congresso o Projeto de Lei n. 1.176/1995, que estabelecia os 

princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação (SNV), que substituiria o Plano 

Nacional de Viação - PNV de 1973. A aprovação do projeto implicaria a  

transferência aos Estados de 13.000 km de rodovias federais pavimentadas, após 

restauradas dentro de um programa global que prevê investimentos de US$ 2,0 bilhões, 

dos quais US$ 1,0 bilhão estão em negociação com o BIRD e o BID e US$ 1 bilhão 

deverão constar do orçamento do DNER. (KLEIN, 1996, p. 4 apud Correia, 2011, p. 

182)  

Todavia, a ausência de um consenso quanto ao conteúdo do projeto de lei abriu espaço 

para uma nova medida, resultante da pressão de Governadores interessados em adotar 

programas próprios de concessão que precisariam de trechos federais para sua viabilidade, o 

que acabou retirando o foco da revisão do SNV, paralisando o processo que somente foi 

retomado em 2002, com a edição da Medida Provisória nº 82, que autorizava a transferência 

definitiva para os Estados e o DF de parte da malha rodoviária federal,  por ato do Ministro dos 

Transportes e do Governador do Estado ou do Distrito Federal, com a transferência de valor 

específico por quilômetro de rodovia federal transferida.  

Nesse meio tempo, entre 1995 e 2002, o Governo Federal seguiu duas linhas distintas 

para a descentralização dos trechos rodoviários: por um lado, delegou aos Governos Estaduais 

trechos de rodovias constituintes da malha federal, que tornariam viáveis as concessões 

estaduais como forma de incentivo, sendo materializado na Lei das Delegações (L. 9277/1996), 

na qual “o Ministério dos Transportes era autorizado a delegar a estados e municípios a 

administração de rodovias e exploração de trechos de rodovias, ou obras rodoviárias federais”, 

por meio de convênios, “com prazos de até 25 anos, prorrogáveis por igual período, sendo 

permitido que o Município, o Estado ou o Distrito Federal explorasse a via diretamente ou 

através de concessão, nos termos da lei federal que regia as concessões” (Correia, 2011, p. 183); 

por outro, o Governo Federal prosseguia com o seu programa próprio de concessões à iniciativa 

privada, baseado na aprovação da Lei 8987/1995, cujo processo de implementação contou com 
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a participação do Tribunal de Contas da União e do BNDES. Em 2004, foi promulgada a Lei 

11.079, que regulamentou o estabelecimento de parcerias público-privadas, de forma a 

viabilizar a participação privada em empreendimentos com pouca ou nenhuma rentabilidade 

financeira, pois, nessas, o governo complementaria com recursos fiscais a receita de pedágio 

das concessionárias (Campos Neto et al, 2011).  

A estadualização das rodovias federais ocorrida com a MP 82/2002, segundo a qual 

foram assinados Termos de Transferência de 14 mil km de rodovias com 14 Estados (Correia, 

2011, p. 232) foi o estopim de uma questão federativa no início do Governo Lula: o projeto de 

lei de conversão da MP 82 excluía o dispositivo que condicionava a transferência da malha à 

renúncia, pelos Estados, a qualquer ressarcimento ou indenização por despesas incorridas com 

rodovias federais sem convênio ou com convênio em desacordo com o plano de trabalho de 

aplicação de recursos, além do montante transferido aos Estados da Receita Líquida Real dos 

mesmos, sobre a qual incidia o pagamento da dívida dos Estados à União.  

Dessa forma, a medida encontrava-se em desacordo com a política fiscal do primeiro 

mandato, restando ao Presidente da República o veto integral. Assim, caberia ao Congresso 

Nacional disciplinar os termos já celebrados em 2002 por decreto legislativo, o que não ocorreu, 

deixando um vácuo jurídico que criou disputas entre o Ministério dos Transportes e os Estados 

em torno da obrigação de manter as rodovias federais já transferidas. Nesse imbróglio, os 

Estados argumentavam que as rodovias recebidas estavam em elevado grau de deterioração, 

para as quais os recursos transferidos não seriam suficientes para manutenção.  

A disputa continuou até 2005, quando o Governo Federal finalmente responsabilizou-

se pela manutenção das rodovias, de forma provisória, mas que acabou se tornando uma solução 

permanente. Nesse sentido, decidiu pela assunção, por parte da União, da responsabilidade de 

recuperar quase 6 mil km das estradas transferidas, tendo em vista o estado de calamidade em 

que se encontravam (Correia, 2011). Em 2006, foi aprovada a Lei nº 11.314, convertida da MP 

283/2006, que permitia ao DNIT a utilização de recursos federais para executar obras de 

conservação, recuperação, restauração, construção e sinalização das rodovias transferidas, bem 

como para supervisionar e elaborar os estudos e projetos de engenharia que se fizerem 

necessários “para fins de apoio à transferência definitiva do domínio da Malha Rodoviária 

Federal para os estados”. O prazo inicial era até 31 de dezembro de 2006, mas foi prorrogado 
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até o fim de 2007, 2010, 2012 e 201515. Portanto, a transferência da malha rodoviária aos 

Estados não se concretizou, frustrando a tentativa de descentralização desses ativos.  

c) Financiamento (treasure): CIDE e medidas de facilitação do investimento no 

PAC (transferências obrigatórias e decretos) 

Quanto ao financiamento do investimento em rodovias, desde a proibição constitucional 

da vinculação de receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas predeterminadas, a 

infraestrutura rodoviária depende quase exclusivamente de recursos ordinários da União. 

 Uma solução proposta para o problema da falta de recursos para a manutenção das 

rodovias foi a criação de uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, 

que ocorreu por meio da Emenda Constitucional 33 de 2001, cujos recursos seriam destinados 

“a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus 

derivados e derivados de petróleo”, “b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados 

com a indústria do petróleo e do gás” e “c) ao financiamento de programas de infraestrutura de 

transportes”.  

Logo após, foi promulgada a Lei n. 10.336/2001, que criava efetivamente a CIDE e 

permitia sua arrecadação em 2002, sendo alterada pela Lei 10.866/2004, convertida da MP 

161/2004, que ajustava os critérios de distribuição da CIDE, “resolvendo” dois pontos 

polêmicos com os Estados (Correia, 2011) – aumentou o repasse aos Estados de 25% para 29%, 

como forma de correção contábil, e retirou o poder do Ministério dos Transportes para aprovar 

os programas de trabalho estaduais, o que garantiu autonomia aos Estados para decidir sobre 

os objetos de investimento.  

Obrigatoriamente, esses recursos deveriam ser aplicados no financiamento de 

programas de infraestrutura de transportes, sendo distribuídos de acordo com os critérios: a) 

40% de acordo com a extensão da malha pavimentada federal e estadual no Estado; b) 30% 

conforme consumo de combustível no Estado; c) 20% em consonância com a população; e d) 

10% distribuídos uniformemente entre os Estados.  

Todavia, a CIDE estava sujeita à DRU – Desvinculação de Recursos da União, sendo 

utilizada para o cumprimento do superávit primário, para amortizar dívidas, pagar funcionários 

e custear a administração federal, o que impediu a expansão do investimento e frustrou sua 

capacidade de coordenação. Nesse sentido, segundo Campos Neto et al (2011, p. 11),  

                                                 

15 Prorrogadas pela legislação a seguir: MP 340/2006, Lei 11452/2007, MP 452/2008, Lei 11960/2009, MP 

513/2010, Lei 12409/2011, MP 600/2012, Lei 12833/2013 
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de acordo com dados disponibilizados pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização 

Financeira da Câmara dos Deputados, da arrecadação total da Cide-Combustíveis, 

entre 2002 e 2004, de R$ 22,7 bilhões, apenas R$ 3,1 bilhões – ou 14% da arrecadação 

– foram utilizados em investimentos em rodovias pelo Ministério dos Transportes 

(MT). 

O segundo instrumento de financiamento identificado, já no PAC, foi a Lei 11578/2007, 

convertida da Medida Provisória nº 387/2007, que dispõe sobre a transferência obrigatória de 

recursos financeiros para a execução de ações do PAC pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios e apresenta o modo de execução indireta ou descentralizada, podendo ser 

considerado o instrumento de coordenação federativa mais relevante do PAC. A transferência 

obrigatória é uma figura jurídica que substitui os convênios realizados no âmbito do PAC, 

contando com processos de transferência de recursos mais célere, dispensa de contrapartida 

para obras com recursos da União, prestação de contas simplificada, com, inclusive, a dispensa 

de comprovação de regularidade do Estado ou município para com a União (Correia, 2011). 

A União, por meio do CGPAC, mantinha a responsabilidade por definir quais ações do 

PAC seriam executadas por meio de transferência obrigatória, por meio de decreto16, bem como 

a responsabilidade pela análise e aprovação formal do Termo de Compromisso, apresentado 

pelos governos estaduais ou municipais, com a definição do objeto a ser executado, as metas 

propostas, as etapas de execução, um plano de aplicação dos recursos financeiros e o 

cronograma de desembolso e de execução do objeto (art. 3º). Ou seja, apesar de a 

responsabilidade pelas etapas de planejamento e execução ser do ente subnacional, caberia ao 

Governo Federal a aprovação do termo de compromisso, o financiamento e o acompanhamento 

da regularidade da utilização das parcelas pelos governos subnacionais, por meio do Tribunal 

de Contas da União, da Controladoria-Geral da União – CGU e das unidades gestoras, sendo, 

no caso do PAC Rodovias, o DNIT. Em caso de irregularidades e descumprimento das 

condições estabelecidas no termo de compromisso, haveria a suspensão da liberação das 

parcelas e a eventual devolução dos recursos à União. Em sua essência, a transferência 

obrigatória seria, portanto, um poderoso instrumento de regulação e coordenação federativa, 

com o controle pela União sobre os empreendimentos a serem executados, os planos de trabalho, 

a fiscalização e acompanhamento da regularidade da execução física e financeira do objeto 

proposto.  

                                                 

16 Decretos que discriminam as ações a serem executadas por meio de transferência obrigatória: nº 7.868/2012, nº 

7.836/2012, nº 7.804/2012, nº 7.745/2012, nº 7.720/2012, nº 7.662/2011, nº 7.625/2011, nº 7.576/ 2011, nº 

7.488/2011, nº 7.369/2010, nº 7.211/2010, nº 7.157/2010, nº 7.125/ 2010, nº 7.051/ 2009, nº 7.025/2009, nº 

6.982/2009, nº 6.958/2009, nº 6.921/2009, nº 6.876/2009, nº 6.807/2009, nº 6.714/2008, nº 6.694/2008, nº 

6.450/2008, nº 6.326/2007, e nº 6.276/2007. 
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 No entanto, na prática, o controle pela União era muito difícil. No momento da seleção 

dos empreendimentos, segundo Correia (2011, p. 216), era possível a inclusão de obras de 

interesse local, por meio das emendas parlamentares, no escopo de um empreendimento 

estruturante, o que aumentava o custo e a interferência política na seleção, minando a 

capacidade do CGPAC em priorizar investimentos.   

A disputa entre seletividade e demanda política por novas obras, assim, persistia sob 

novos termos: era possível disputar seu escopo; o início de novas obras passou a ser 

cada vez mais difícil – sobretudo à medida em que as obras do PAC passaram a sair 

do papel, ocupando praticamente todo o orçamento do DNIT (88%, para sermos 

exatos) – mas, ainda assim, o risco da fragmentação estava presente.  

Ainda, segundo Abreu e Câmara (2014 apud Navarro, 2016), 

os poderes executivos estaduais e municipais que antes recorriam às suas 

representações legislativas para angariar recursos federais, passaram a negociar 

diretamente com o governo executivo federal, potencializando a coordenação política 

e a gestão das prioridades de governo. 

Ademais, a Lei 11.578/2007 criou lacunas legais que dificultariam cada vez mais o 

controle realizado pelo governo federal. Na prática, as transferências voluntárias – convênios e 

contratos de repasse – transformaram-se em transferências obrigatórias, que se beneficiavam 

da garantia de repasse de recursos, controle somente pelo Sistema Integrado de Administração 

Financeira/SIAFI e dispensa do Cadastro Único de exigências de transferências voluntárias, 

feito pelo Portal de Convênios/SICONV. Segundo Parecer17 emitido pela Procuradoria Federal 

Especializada no DNIT (Brasil, 2009) 

4. Com efeito, embora a Lei 11.578/2007 não tenha disposto expressamente acerca 

dos ajustes firmados anteriormente à sua edição, não há dúvidas de que as 

transferências de recursos subsistem, só que agora são tratadas como obrigatórias e 

não mais como voluntárias, devendo, portanto, haver a adequação do instrumento 

anterior à nova Lei. 5. Observe-se que a Lei não trouxe inovações que dificultam o 

repasse de recursos, muito pelo contrário. O objetivo do legislador foi facilitar as 

transferências para as obras prioritárias do Governo. 

Garantia, ainda, muita autonomia aos entes subnacionais, conforme o Decreto 

8113/2013, que deixava a cargo desses o padrão técnico a ser adotado para os projetos de 

engenharia no âmbito de cada obra ou serviço e a assunção de responsabilidade pelo Estado ou 

Distrito Federal em relação à aprovação dos projetos de engenharia, de acordo com o padrão 

técnico definido. Ou seja, nem mesmo as diretrizes técnicas para construção de obras 

rodoviárias, definidas pelo DNIT, deveriam ser seguidas pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios.  

Além disso, destacam-se as medidas de facilitação do investimento público, 

                                                 

17  PARECER/FMRD/PFE/DNIT/Nº 01776/2009. Acessado em 18/12/2017, em < 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/135094> 
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estabelecidas pelos decretos nº 6394/2008 e nº 6601/2008. O primeiro estabeleceu que as 

dotações das ações do PAC somente poderiam ser empenhadas após manifestação do Ministério 

do Planejamento e que a tramitação dos pedidos de autorizações de empenho das ações do PAC 

ocorreria exclusivamente por meio do Sistema de Monitoramento do PAC – SISPAC, sob 

responsabilidade da Secretaria do PAC – SEPAC, com a função de subsidiar os processos 

internos, apoiar a consolidação das informações das ações e metas, e acompanhar os resultados 

de implementação e execução (Macário, 2013, p. 63). Contudo, apesar de condicionar o fluxo 

de recursos à inserção de informações sobre a evolução físico-financeira dos empreendimentos 

pelos responsáveis pelas obras, tal sistemática garantia, na prática, somente o controle 

orçamentário da União sobre os Ministérios setoriais e os entes subnacionais, tendo em vista a 

existência de mais dois sistemas – o Sistema de Gestão de Informações e Participação 

Colaborativa (SGI) e o Sistema de Gestão do PAC (SGPAC).  

Quanto ao Decreto nº 6601/2008, com o objetivo de facilitar a execução dos 

empreendimentos, acabou-se com a exigência do estudo de viabilidade técnica – EVTE, o que 

afrouxou a seleção dos empreendimentos e gerou consequências nefastas na qualidade dos 

projetos a serem executados (IPEA, 2016), não havendo critérios transparentes para o processo 

de seleção técnica dos empreendimentos da carteira do PAC, quiçá para a mudança de escopo 

decorrente de questões políticas. 

Na prática, esses instrumentos de facilitação do investimento público foram minados 

pelo arranjo institucional político, que interferia na seleção dos empreendimentos, e pela pressa 

em alcançar resultados, “desburocratizando”, de forma desestruturada, processos de aprovação 

e fiscalização dos empreendimentos e controle do repasse dos recursos. 

d) Organização (organization): estruturação institucional pela Lei 10.233/2001 e 

convênios  

Em termos de organização, pode-se destacar a Lei. 10233/2001, que buscou reestruturar 

o setor de infraestrutura de transportes, ao criar o Conselho Nacional de Integração de Políticas 

de Transportes – CONIT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, o 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários – ANTAQ; e extinguir o DNER e o GEIPOT. A reestruturação 

institucional procurava  

obedecer à lógica da multimodalidade e à separação das funções de formulação (a 

cargo do Ministério dos Transportes e do Conselho Nacional de Integração de 

Políticas de Transporte - CONIT), implementação de políticas (a cargo do DNIT, que 

herdaria boa parte das funções do DNER) e de exploração indireta da infraestrutura 
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(que ficaria com as agências criadas para os subsetores da política de transportes) 

(Correia, 2011, 188).  

Desses, o CONIT18, composto pelo Ministro dos Transportes, da Casa Civil, da Fazenda, 

do Planejamento, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,  da Indústria e Comércio Exterior, 

das Cidades, e a Secretaria Executiva exercida pela Empresa de Planejamento e Logística S.A., 

serviria como o principal instrumento de coordenação das políticas nacionais de integração dos 

diferentes modos de transporte de pessoas e bens, de forma a, entre outras atribuições,  

harmonizar as políticas nacionais de transporte com as políticas de transporte dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, visando à articulação dos órgãos 

encarregados do gerenciamento dos sistemas viários e da regulação dos transportes 

interestaduais, intermunicipais e urbanos (Art. 6º, III, Lei 10233/2001).  

Entretanto, o Conselho, desde a sua regulamentação, ocorrida com o Decreto 6550/2008, 

deveria se reunir ordinariamente a cada seis meses, o que não ocorreu, sendo encontrada apenas 

uma ata de reunião do CONIT 19 , realizada em 24/11/2009. Tal situação é crítica para o 

entendimento da configuração do arranjo de coordenação federativa na política de infraestrutura 

rodoviária.  

Na linha da reestruturação institucional-burocrática, pode-se destacar a tentativa de 

recomposição da capacidade técnica e planejadora do Estado na elaboração, execução e 

acompanhamento dos projetos de infraestrutura, por meio da criação de novas empresas 

públicas, como a Empresa de Planejamento e Logística - EPL S.A., criada pela Lei 12743/2012, 

com o objetivo de subsidiar a formulação, o planejamento e a implementação de ações no 

âmbito das políticas de logística e transporte (Cardoso Jr e Navarro, 2016) e a criação da carreira 

de Analista de Infraestrutura, pela Lei 11538/2007, e de Analista de Infraestrutura de 

Transportes do DNIT, pela Lei 11171/2005.   

Com relação às transferências voluntárias - os convênios e instrumentos congêneres -, 

apesar de possuírem sistemática de financiamento semelhante às transferências obrigatórias, 

serão considerados como um instrumento organizacional por ser o principal instrumento de 

relacionamento com os estados e municípios. Nesse sentido, de acordo com Franzese (2010, p. 

48) e com a Constituição Federal (art. 241), o convênio é um instrumento de alinhamento dos 

entes subnacionais às diretrizes administrativas federais, sendo considerado como um dos 

pilares do “federalismo cooperativo” (por vezes, até do federalismo centralizado), devido a 

transferência de recursos e de capacidade técnica do governo federal aos entes subnacionais. 

                                                 

18 Legislação correlata: L. 11518/2007, D. 6550/2008, D. 7789/2012 
19 No sítio eletrônico da EPL <www.epl.gov.br/html/objects/_downloadblob.php?cod_blob=2340>, acessado em 

27/03/2018.  

http://www.epl.gov.br/html/objects/_downloadblob.php?cod_blob=2340
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Segundo o Manual do Tribunal de Contas da União-TCU sobre convênios e repasses 

(2013, p. 17), define-se convênio como  

o acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de 

recursos financeiros dos Orçamentos da União visando a execução de programa de 

governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou 

evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação, e tenha como 

partícipes, de um lado, órgão da administração pública federal direta, autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e, de outro,  

órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou 

indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos.(grifo próprio) 

Conforme Linhares et al. (2016, p. 59) e Brasil (2013), o convênio normalmente envolve 

quatro fases: 1) Proposição; 2) Celebração/formalização; 3) Execução e fiscalização; e 4) 

Prestação de Contas. A fase de proposição é uma manifestação de interesse do ente subnacional, 

por meio do cadastramento de proposta no Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal 

– SICONV, devendo ser enquadrada em ação estabelecida pelo Governo Federal. Assim que a 

proposta for aprovada, passa a se chamar Plano de Trabalho, que será analisado quanto à 

viabilidade e adequação aos objetivos do programa governamental. Serão apresentados ainda o 

Projeto Básico/Termo de Referência, com o planejamento completo da obra, de modo a 

demonstrar a viabilidade e a conveniência de sua execução. Assim que forem atendidas as 

condições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e na legislação federal, celebra-se o convênio, dando publicidade a todos 

os atos administrativos. A execução do convênio, incluindo a licitação e a contratação, está sob 

a responsabilidade dos entes subnacionais, devendo respeitar a legislação federal. A 

fiscalização física-financeira é feita tanto pelos entes subnacionais, quanto pelo órgão 

concedente. Por fim, a prestação de contas é feita ao órgão repassador e, em caso de 

irregularidades, poderá ensejar a rejeição das contas e instauração de medidas administrativas 

(mediante o Tribunal de Contas da União/TCU) ou criminais (mediante o Ministério Público 

Federal/MPF). 

Ao analisar o processo de implementação dos convênios, percebe-se que é um 

instrumento que garante muita autonomia aos estados e municípios, apesar da atuação federal, 

tanto no momento de celebração do convênio, quanto na fiscalização e na prestação de contas. 

Essa atuação, segundo Correia (2011, p. 228), não é suficiente, evidenciando a falta de controle 

sobre os convênios de obras, em razão da baixa capacidade burocrática dos órgãos concedentes, 

que, no caso da infraestrutura rodoviária, é o DNIT, que não possui recursos humanos e 

operacionais suficientes para fiscalizar de forma adequada todos os convênios vigentes, nem 

para exigir uma atuação mais qualificada dos entes subnacionais. É, ainda, um instrumento 

controverso, tendo em vista a sua tradição clientelista, de utilização política, como instrumento 
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para costurar apoio dos partidos e na sustentação no Congresso Nacional (Ames, 2003 apud 

Macário, 2013, p. 40). 

Além disso, há grande variação no desempenho dos convênios, pois, segundo Linhares 

et al (2016), municípios com maior capacidade de gestão e intensidade de atuação da sociedade 

civil têm maiores probabilidades de sucesso na execução de programas federais na área de 

infraestrutura, comprovando a necessidade de enfrentar os problemas dos municípios mais 

frágeis de forma coordenada territorialmente. Nesse sentido,  

A realização de programas concebidos e financiados pelo governo federal por meio 

da ação de prefeituras municipais constitui uma promissora estratégia de 

implementação dos investimentos públicos. Todavia, o alcance de sucesso desse tipo 

de iniciativa deve contemplar resultados positivos em, pelo menos, duas dimensões 

distintas, a saber: a da equidade territorial e a da eficiência econômica. (Linhares et 

al., 2016, p. 65) 
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6. Análise comparativa  

Do levantamento dos instrumentos de coordenação federativa das políticas de saúde e 

de infraestrutura rodoviária, chegou-se à Tabela 6, a seguir, classificados de acordo com a 

taxonomia NATO.  

Tabela 6 - Instrumentos de coordenação federativa - Saúde e Infraestrutura Rodoviária 

Recurso/Política Saúde Infraestrutura Rodoviária  

Nodalidade 

(nodality)  

(informação/ 

centralidade) 

Papel do Ministério da Saúde: 

constrangimento indireto 

 

- Lei 8080/90: lei orgânica do SUS, 

que estabelece o Ministério da 

Saúde como Gestor do SUS; 

- as NOBs e Pacto pela Saúde (a 

partir de 2006), diretrizes 

normativas emitidas pelo Ministério 

Gov. Sarney, Collor, Itamar:  

Criação do Ministério da Infraestrutura, redução do papel 

do DNER e desestruturação organizacional 

Gov. FHC, Lula e Dilma: Nenhum 

Autoridade 

(authority) 

Obrigações constitucionais e legais: 

constrangimento direto 

 

- Vinculação dos gastos: EC 

29/2000 

- Critérios para uso vinculado: LC 

141/2012 

- Limite ao gasto com pessoal e 

endividamento: LRF 

Pré-1988: Plano Rodoviário Nacional 

L. 9277/1996 - Lei das delegações  

L. 8987/1995 – Lei das concessões  

Transferências de rodovias federais aos estados: MP 

82/2002 

L. 11314/2006 – utilização de recursos federais para obras 

nas rodovias para transferência de domínio posterior aos 

estados 

Financiamento 

(treasure) 

NOB 96: Cálculo do Piso de 

Atenção Básica per capita 

 

Vinculação dos gastos: EC 29/2000 

 

NOAS01/2001 (Norma operacional 

de assistência à saúde) 

 

Transferências financeiras 

condicionadas  

 

Lei 8142/90: lei das transferências 

do SUS 

 

Pré-1988:  

- IULCLG;  

- Fundo Rodoviário Nacional (FRN);  

- Taxa Rodoviária Federal – TRF;  

- Imposto sobre o transporte rodoviário de passageiros – 

ISTR;  

- Fundo Especial de Conservação e Segurança do Tráfego 

Governo Collor e Itamar:  

Extinção do IULCLG, do FRN, da ISTR, do selo pedágio, 

da taxa de conservação (L. 8155/90) 

Gov. FHC:  

Criação da CIDE 

Gov. Lula:  

Medidas de facilitação do investimento:  Transferências 

obrigatórias, utilização do SISPAC e Dispensa do EVTE 

para empreendimentos do PAC 

Organização 

(organization) 

Arenas federativas de pactuação 

(comissões intergovernamentais) 

 

- CIT - U, E, M 

- CIB e CIR:  

- Conasems, Cosems, Conass 

Pré 1988: Criação do DNER, do IPR e do GEIPOT 

 

- Criação do CONIT, da ANTT, do DNIT, da Antaq/ 

Extinção do DNER e do GEIPOT 

-Criação da EPL (Empresa de Planejamento e Logística 

S/A), realização de concursos para a carreira de Analista 

de Infraestrutura do MP e do DNIT 

Convênios e contratos de repasse  

Elaboração própria, baseado em Machado e Palotti (2015); Arretche (2004), Lima (2013), Correia (2011).   
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De forma resumida, trago a Figura 4, a seguir.  

Figura 4 - Instrumentos de Coordenação Federativa - Saúde e Rodovias 

 

Elaboração própria.  

Dessa forma, ao se comparar os instrumentos levantados, percebe-se que, na política de 

saúde, houve uma construção institucional baseada não só na centralidade do Ministério da 

Saúde, como também na autonomia delimitada dos entes subnacionais, aliada a instrumentos 

de financiamento e diretrizes normativas estáveis. Há uma definição clara de responsabilidade 

da União no processo de descentralização, sem, no entanto, excluir a responsabilidade dos entes 

subnacionais, que são compelidos a participar das arenas de pactuação, dentro das condições 

propostas pelo Governo Federal.  

Quanto à estabilidade dos instrumentos, é claro que sofreram atualizações ao longo do 

tempo, cujo processo não foi abordado nesta dissertação, mas isso não significa que houve 

grandes rupturas, tendo em vista que, por exemplo, os principais instrumentos normativos 

levantados pela literatura - L. 8080/90, L. 8142/90, EC 29/2000 - são dos anos 1990 e 2000 e 

seguem vigentes. Além disso, a vinculação de recursos por meio de emenda constitucional 

garante muita estabilidade à implementação descentralizada da política de saúde.  

Em contraposição, na política de infraestrutura rodoviária, percebe-se uma ausência de 

centralidade do Governo Federal, sem a definição clara da sua responsabilidade, que resulta em 

instrumentos instáveis, de cunho predominante orçamentário-financeiro, e um relacionamento 

desequilibrado com os entes subnacionais. Esses, por sua vez, não participam de nenhuma arena 

de pactuação, o que, na prática, promove autonomia ilimitada, pois não sofrem constrangimento 

algum pela não implementação ou não execução de investimentos. 
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Apesar de ser um setor cujo histórico é longo, tradicional e de grande importância no 

desenvolvimento econômico brasileiro, os instrumentos de coordenação federativa da política 

de infraestrutura rodoviária são recentes e mudam de acordo com as condições econômicas do 

período e com a orientação programática do governo. Nem mesmo a vinculação de recursos 

por meio de emenda constitucional, por meio da CIDE, consegue garantir estabilidade ao 

financiamento da infraestrutura, pois é alvo constante de desvinculação.  

Por fim, a diferença principal encontrada entre as políticas de saúde e de infraestrutura 

rodoviária é o papel do Governo Federal. Nesse sentido, para que a coordenação federativa 

ocorra, seja qual política for, é preciso que haja um centro forte que assuma seu papel de 

coordenador e indutor, de forma não hierárquica20. Quando se nota a ausência de instrumentos 

de nodalidade/centralidade na política rodoviária, com a tentativa recente de reorganização 

burocrática, por meio da criação de novas agências e carreiras, chega-se a algumas explicações 

históricas, tratadas a seguir.   

  

                                                 

20 Segundo a CF88, os entes federativos são autônomos, sem hierarquia entre eles.  
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7.  Explicações histórico-institucionais para as diferenças encontradas   

A análise comparada dos instrumentos das políticas de saúde e de infraestrutura permite 

levantar algumas causas para o desenvolvimento do processo de coordenação federativa de cada 

uma. Nesse sentido, são trazidas algumas estratégias fundamentais que explicam o processo de 

coordenação federativa na política de saúde, após a Constituição de 1988, segundo Abrucio 

(2005). Em seguida, de forma refletiva, serão desenvolvidas algumas explicações histórico-

institucionais para o desenvolvimento da coordenação federativa da política de infraestrutura 

rodoviária.   

7.1 Saúde 

A primeira estratégia utilizada na política de saúde, segundo Abrucio (2005), foi o 

fortalecimento do governo federal e das atividades intrinsecamente nacionais, com a 

organização administrativa do Ministério da Saúde, constituição da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a 

melhoria dos sistemas informacionais (principalmente o DATASUS), restando claro que a 

coordenação federativa se associa à capacidade burocrática do governo federal.  

Nesse sentido, o governo federal, representado pelo Ministério da Saúde, assume a sua 

centralidade e sua responsabilidade pela coordenação/indução da implementação da política de 

saúde nos estados e municípios. Oliveira (2007) estabelece duas fases de descentralização na 

política de saúde – a autonomista, em que os municípios possuem grande autonomia para a 

utilização dos recursos repassados, dependendo apenas do tipo de gestão assumida pelo governo 

local; e a dirigida, a partir de 1999, com a implementação dos Pisos de Atenção Básica Fixo e 

Variável, em que o governo federal assume as diretrizes da implementação da política, com o 

detalhamento de propostas, instrumentos, orientações, estratégias e políticas em áreas 

específicas, na forma de compromissos com os entes subnacionais.  

Passou a reforçar, ainda, funções redistributivas do SUS, de forma a orientar recursos 

para as regiões mais pobres e menos populosas, pois, com o Piso de Atenção Básica, a 

transferência de recursos ocorria de forma fixa, automática, fundo a fundo, com o objetivo de 

reduzir desigualdades entre os municípios; e de forma variável, com a adesão dos municípios 

aos programas nacionais definidos como prioritários. Dessa forma,  

o município podia aderir a quantos quisesse e recebia os recursos de acordo com o 

estipulado em cada programa. Tais ações governamentais, ademais, envolvem 

capacitação dos gestores locais e a avaliação dos resultados, seja pelo sistema federal, 

seja pelo controle social ligado aos mecanismos de accountability intrínsecos ao SUS. 

(Abrucio, 2005, p. 59)   
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Como consequência da primeira, a segunda estratégia foi a operacionalização da 

centralidade do Governo Federal pela emissão de Normas Operacionais Básicas (NOBs) e, 

posteriormente, pelo Pacto pela Saúde. Esses instrumentos normativos reordenaram o modelo 

de atenção à saúde, redefiniram os papéis estratégico e tático e orientaram a operação do SUS, 

com destaque à NOB 01/91, que introduziu o princípio da habilitação ao SUS, mecanismo de 

adesão à política federal de descentralização (Arretche, 2002, p. 43), e à NOB 96, que procurou 

estruturar as instâncias de responsabilização, estabelecendo que os gestores federal e estadual 

seriam os promotores da harmonização, modernização e integração do SUS, no âmbito das 

Comissões Intergestores Tripartite (CIT) e Bipartite (CIB) (Abrucio, 2005).  

Nelas, a União compartilha a construção de regras para descentralização de 

responsabilidades e recursos com as representações de estados e municípios, estratégia que 

conferiu “flexibilidade para ajustes conjunturais aos desafios colocados em diferentes 

momentos da implementação do SUS” (Machado e Palotti, 2015, p. 65). Há uma 

interdependência entre o desenvolvimento dos instrumentos de nodalidade/centralidade e de 

organização, que transparece o fortalecimento do papel do Ministério da Saúde na definição de 

diretrizes de implementação da política de saúde, simultâneo ao fortalecimento da autonomia 

dos estados e municípios, com a descentralização das responsabilidades e o desenvolvimento 

de arenas interfederativas de tomada de decisão conjunta. Segundo Levcovitz, Lima e Machado 

(2001 apud Lima 2013), “de caráter transitório, as normas federais foram sendo 

complementadas e sucessivamente substituídas, sendo marcadas por debate cada vez mais 

intenso envolvendo as três esferas de governo e o Conselho Nacional de Saúde”.   

Por fim, Abrucio (2005) traz a aprovação da PEC da Saúde (EC 29/2000), que 

estabeleceu valores mínimos para os investimentos na área de saúde nas esferas de governo, 

além de determinar a elevação gradativa dos recursos destinados à saúde nos três níveis 

federativos, por meio da vinculação dos gastos. A criação de obrigações constitucionais, aliada 

à definição de critérios para uso dos recursos transferidos, garantiu o financiamento das 

políticas de saúde e, consequentemente, promoveu certa estabilidade na implementação da 

política pelos Estados e Municípios.   

Em suma, houve, portanto, a implementação de uma política ativa de descentralização 

na saúde, por meio de um fortalecimento burocrático duplo, tanto do governo federal, ao 

assumir seu papel redistributivo e indutor/coordenador do desenvolvimento local, com a 

utilização da legislação e normas regulamentadoras para delimitar a atuação dos estados e 

municípios e repassar os recursos; quanto dos governos locais, que se alçaram às arenas de 

participação, tomando decisões coletivamente.  
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Ainda, segundo Lima (2013, p. 92), o desenvolvimento do processo de coordenação 

federativa na política de saúde deve-se ao  

legado de implantação de políticas prévias de descentralização e regionalização, o 

aprendizado institucional acumulado pelas instâncias do SUS (particularmente, os 

Conselhos de Representação dos Municípios e as Comissões Intergestores Bipartites) 

e pelos governos estaduais e municipais, a existência de uma dada cultura de 

negociação intergovernamental, a qualificação técnico-política da burocracia, e os 

modos de operação e condução das políticas de saúde nos estados. 

De modo a traçar um paralelo com as razões para o sucesso da descentralização da 

política de saúde, apontadas pela literatura, destacam-se algumas causas histórico-institucionais 

para as diferenças encontradas na política de infraestrutura rodoviária.  

7.2 Rodovias 

A principal diferença entre as políticas foi a ausência de um instrumento ligado à 

nodalidade na política de infraestrutura rodoviária. Nesse sentido, pode-se afirmar que o 

contexto político-institucional enfraqueceu paulatinamente a organização burocrático-

administrativa federal da infraestrutura rodoviária, o que impossibilitou o desenvolvimento de 

um processo de regulação, coordenação e indução pelo Governo Federal.  

O desmantelamento institucional realizado no início dos anos 1990, com a 

desestruturação do subsetor rodoviário - Ministério dos Transportes e DNER-, a parca 

recomposição do corpo burocrático, além da extinção do GEIPOT, impediram que o Ministério 

pudesse assumir uma posição central ativa em relação aos entes subnacionais. Segundo Correia 

(2011, p. 266), “a economia de capacidades institucionais na década de 80 foi impulsionada no 

início da década de 90 e reduziu a capacidade setorial para perseguir os objetivos presidenciais”.  

Quanto aos órgãos executores da política de infraestrutura, a baixa capacidade 

burocrática do DNIT revelou-se não só no planejamento e na elaboração de projetos para a 

execução direta, mas, principalmente, na gestão dos contratos e convênios, ou seja, na execução 

indireta. Em linha com achado de Correia (2011), o Relatório Condicionantes Institucionais à 

Execução de Investimentos de Infraestrutura (Ipea, 2016) afirma que o desempenho da 

execução dos investimentos foi impactado diretamente pela qualidade e tempestividade dos 

projetos de engenharia,  

como etapas logicamente estruturadas do processo de preparação da tomada de 

decisão, acredita-se que as fases de planejamento e seleção de projetos podem 

melhorar a eficiência da gestão dos investimentos, reduzindo riscos e incertezas 

durante a fase da execução, como o licenciamento ambiental e os conflitos com as 

partes interessadas (Sousa e Pompermayer, 2016, apud IPEA, 2016, p. 21). 
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Com relação à gestão dos contratos e convênios, o Relatório ressalta o problema da 

fiscalização e supervisão das obras causado, mais uma vez, pela estrutura burocrática 

insuficiente do DNIT:  

O contraponto nesse quesito é a pavimentação da BR-163/PA, marcada pela 

inexistência de uma equipe responsável pelo empreendimento no DNIT. Ainda, a 

carência de recursos humanos, sobretudo nas unidades locais – mais o predomínio de 

técnicos terceirizados ou empresas contratadas com pouca experiência profissional – 

foi avaliada como incompatível com as atribuições da autarquia, o que dificultou o 

comprometimento dos prazos, custos e da qualidade planejada da obra. (Panariello, 

2015, apud IPEA, 2016, p. 15) 

Assim, a partir dos anos 1990, não surpreende a contínua tentativa de priorização dos 

investimentos, por meio de “carteiras prioritárias”, e de acompanhamento e monitoramento dos 

programas de infraestrutura, por meio de “administrações paralelas” - sistemas de 

monitoramento gerenciais/ de governança, com o estabelecimento de gerentes, monitores e/ou 

responsáveis diretos pelos empreendimentos, capazes de prover informações tempestivas e 

resolver conflitos e problemas, por meio do acesso a níveis gerenciais altos, como a Presidência 

da República, a Casa Civil e os Ministros Setoriais. Nesse sentido,  

a desarticulação entre as estratégias de investimento e os meios para a sua 

implementação – estruturas e processos – põem aos Governos o dilema entre enfrentar 

os custos políticos das mudanças abrangentes de estruturas e processos ou suportar os 

custos do mau desempenho. (Correia, 2011, p. 259) 

Numa tentativa de recomposição da capacidade técnica do Estado (Cardoso Jr. e 

Navarro, 2016, p. 41) na elaboração, execução e planejamento de grandes projetos de 

infraestrutura, houve a criação de empresas públicas, como a Empresa de Planejamento e 

Logística – EPL, e a retomada dos concursos para carreiras do Planejamento, da Fazenda, do 

DNIT, da ANTT, além da criação da carreira de Analista de Infraestrutura do Ministério do 

Planejamento, que, segundo Lotta e Favareto (2016, p. 30) “apresenta um desenho intersetorial, 

de forma que os servidores podem transitar entre diferentes instituições federais, 

potencializando a capacidade de troca de informações e construção de redes”.  

Entretanto, apesar da melhoria do quadro burocrático do setor rodoviário, os efeitos no 

desempenho dos empreendimentos e na coordenação entre os entes federativos foram limitados, 

pois “os novos servidores ingressaram em estruturas defasadas” (Correia, 2011, p. 230). 

Além disso, notou-se que os instrumentos de coordenação referentes à autoridade e à 

organização promovem a autonomia dos entes subnacionais, que, aliada à pouca capacidade 

burocrática, afetaram de forma crucial a execução de grandes obras de infraestrutura. Nesse 

sentido, em estudos recentes sobre a implementação de políticas públicas no Brasil (Gomide e 

Pires, 2014; Lotta e Favareto, 2016; IPEA, 2016), a capacidade estatal foi uma das variáveis 
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fundamentais para o entendimento dos fatores que determinam um desempenho mais eficiente 

e territorialmente justo dos empreendimentos de infraestrutura. Nesse sentido,  

A introdução da variável capacidade de estado permitiu entrever como a 

governabilidade política e o desenvolvimento da burocracia estatal ampliam ou 

reduzem as possibilidades de produção de políticas, mas também como sua 

distribuição irregular pela máquina pública proporciona contradições internas cujos 

efeitos no desempenho dos programas públicos são objetos de reformas estruturais. 

Correia (2011, p. 282) 

Assim, a capacidade estatal é a capacidade do Estado para implementar políticas 

públicas e, segundo Gomide e Pires (2014, p. 20), altas capacidades técnico-administrativas 

estão altamente conectadas com a promoção de altas taxas de execução, ou seja, a combinação 

de burocracias competentes, recursos disponíveis, mecanismos de coordenação e de 

monitoramento trouxeram altos níveis de execução às políticas analisadas (PAC; Minha Casa, 

Minha Vida; Programa de Integração da Bacia do Rio São Francisco, Projeto da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte, Programa de Revitalização da Indústria Naval, entre outros). Na 

mesma linha, Linhares et al (2016, p. 65) e IPEA (2016) concluem que municípios com maiores 

capacidades de gestão, produção legislativa urbanística e atuação da sociedade civil terão 

maiores probabilidades de sucesso na execução dos programas federais na área de infraestrutura, 

para o qual se recomenda o desenvolvimento de “programas de capacitação técnica e de 

desenvolvimento institucional dos municípios e estados voltados à melhoria do planejamento, 

seleção de projetos e gestão” (p. 23).  

Isso posto, ao longo da implementação dos programas, a falta de capacidade burocrática 

dos estados e municípios foi percebida, principalmente, na gestão dos convênios e termos de 

compromisso: se na coordenação entre os órgãos federais, foram desenvolvidas as 

administrações paralelas, com mecanismos de monitoramento e gestão, rotinas, sistemas de 

informação e análise; na coordenação federativa, os órgãos estaduais e municipais falhavam na 

prestação de dados e informações básicas do andamento dos empreendimentos descentralizados.   

Outra explicação encontrada foi que a necessidade de retomada do crescimento de forma 

acelerada promoveu a aprovação de medidas facilitadoras do investimento público, de forma 

desestruturada, sem o desenvolvimento de um pensamento coordenado.   

No PAC, uma das características principais do programa foi a retomada do papel central 

do Estado na promoção do investimento público, na dinamização da economia brasileira e na 

transformação da estrutura produtiva. Com o objetivo de enfrentamento dos efeitos da crise 

internacional de 2008, o Programa imprimiu um ritmo acelerado não só de gestão e execução 

de empreendimentos, mas também de aprovação de medidas institucionais facilitadoras do 

investimento público e privado, para “desobstruir gargalos” e “romper amarras”.  
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Dentre as medidas aprovadas estão (Correia, 2011, p. 209): mecanismos flexibilizadores 

orçamentários, para transferência de recursos facilitada para entes subnacionais, de desoneração 

e aperfeiçoamento tributário, de estímulo ao crédito e financiamento (criação de Fundos de 

Investimento em Infraestrutura), de melhoria do ambiente de investimento, medidas fiscais de 

longo prazos, medidas legais (regulamentação da competência da União, Estados e Municípios 

no licenciamento ambiental; agilização do processo licitatório; criação da carreira de Analistas 

de Infraestrutura).  Segundo Cardoso Jr. e Navarro (2016, p. 62), tais medidas institucionais 

foram “esforços de mobilização das capacidades estatais (sobretudo a sua base tributária 

robusta e fontes de funding) e de alguns instrumentos governamentais (tais como os bancos 

públicos, empresas estatais, fundos públicos e fundos de pensão)”. 

No entanto, na urgência de acelerar o crescimento, o Governo Federal utilizou-se de 

medidas que estavam ao seu alcance, como a priorização por atores relevantes – Casa Civil e 

Presidência da República; a criação de mecanismos de gestão e monitoramento, baseados no 

desenvolvimento da interação burocrática - estrutura de governança dos empreendimentos; e a 

aprovação de medidas facilitadoras ao investimento, sem a necessidade de aprovação do 

Congresso Nacional, tendo em vista que ocorreram principalmente por Decreto - as 

transferências obrigatórias, a flexibilização das exigências para transferências e a dispensa de 

estudos de viabilidade técnica.  

Esses instrumentos, relacionados ao recurso financeiro-orçamentário, não possuem um 

grau de institucionalização estável e a robustez necessária, que seja capaz de se manter em 

momentos de bonança e também em momentos de crise fiscal21. A falta de um planejamento 

estruturado e sistemático da implementação da política de infraestrutura pelo Governo Federal 

tem reflexo imediato no seu relacionamento com os entes subnacionais, tendo em vista que 

garante a autonomia e os recursos financeiros para a execução dos empreendimentos 

rodoviários, sem a exigência de cumprimento de diretrizes, normas, critérios.  

Como resultado dessa falta de coordenação federativa, chega-se à constatação de que os 

investimentos em infraestrutura rodoviária também 22  são territorialmente cegos (Lotta e 

Favareto, 2016), sendo os territórios vistos como “meros espaços que irão receber 

investimentos”, de forma passiva, com base na ideia de que a construção de um sistema de 

                                                 

21 Investimentos da União diminuem quase 40% em 2015.  http://www.apeop.org.br/apeop/noticia/pac-

165/investimentos-da-uniao-diminuem-quase-40-em-2015-613. Acessado em 14/01/2018.  

Arrocho fiscal já reduz em um terço os investimentos federais 

http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/10728. Acessado em 14/01/2018.  
22  Na pesquisa em questão (Lotta e Favareto, 2016), os investimentos no setor de energia elétrica foram 

considerados territorialmente cegos, situação que se aplica também ao setor de infraestrutura rodoviária.  

http://www.apeop.org.br/apeop/noticia/pac-165/investimentos-da-uniao-diminuem-quase-40-em-2015-613
http://www.apeop.org.br/apeop/noticia/pac-165/investimentos-da-uniao-diminuem-quase-40-em-2015-613
http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/10728
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governança seria suficiente para mitigar os problemas ocorridos na execução das grandes obras 

de infraestrutura. Há uma desconexão da obra com os interesses locais – que são vistos 

principalmente como questões que poderiam “travar” o empreendimento, provocando 

processos de contestação que não são considerados no planejamento do empreendimento, 

ocasionando atrasos e aumento de custos. 

A não identificação prévia das características sociais dos territórios e a ideia 

subjacente de que um mesmo modelo de projeto ou de investimento deveria funcionar 

da mesma forma em lugares com identidades e condicionantes locais tão diversos são 

características comuns nos casos analisados (Lotta e Favareto, 2016, p. 36)  

No caso específico do PAC, os municípios e estados foram pouco envolvidos nos 

processos decisórios federais de planejamento e de implementação das obras, sendo incluídos 

quando “há problemas a serem resolvidos a posteriori ou [...] na ocasião de o governo federal, 

por iniciativa paralela à gestão da obra, optar por realizar outras ações na região, buscando 

suprir um déficit histórico do Estado com a população local”. (Lotta e Favareto, 2016, p. 40). 

Nesse sentido, percebe-se um esforço mínimo de coordenação federativa, que ocorre sempre 

em momento posterior, limitada aos problemas que aparecem na execução dos 

empreendimentos, ou nas ações dos órgãos de controle.  

Dessa forma, isso corrobora a conclusão de que não houve um pensamento focado no 

papel redistributivo da política de infraestrutura rodoviária, que impossibilita qualquer 

pensamento relacionado à coordenação federativa e ao papel regulador da União. 

Conforme trazido na política de saúde, Arretche (2010, p 591) afirma que o papel da 

regulação centralizada no governo federal, combinada à autonomia política dos governos locais, 

é o de restringir o nível de desigualdade territorial, pois “o papel regulatório do governo central 

opera no sentido da uniformidade, ao passo que a autonomia dos governos locais opera no 

sentido da divergência de políticas”.  

Nesse sentido, apesar de o movimento da recentralização ocorrer para as políticas 

públicas como um todo, o processo ocorreu de modo diferente nas políticas sociais e nas 

políticas de infraestrutura rodoviária. Na saúde, cabe ao governo federal a definição de 

diretrizes e políticas estratégicas, com a participação dos entes subnacionais na tomada de 

decisão; quanto à execução, houve a descentralização majoritária dos serviços, com o suporte 

financeiro e humano aos entes subnacionais. Na política de infraestrutura, por sua vez, o 

governo federal assumiu um papel de executor de políticas públicas, tanto no plano regional, 

quanto no plano local, em razão da baixa capacidade institucional dos estados e municípios 

(Lotta e Favareto, 2016, 40), com a descentralização da execução de alguns empreendimentos, 

de acordo com o interesse conjunto da União e do ente subnacional, o que, na prática, promoveu 
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uma autonomia considerável dos entes subnacionais, potencializando as desigualdades de 

capacidades entre eles.  

Em consonância com os achados de Arretche (2010, 2012) sobre a diferença entre as 

políticas reguladas e não reguladas, faz-se relevante trazer o estudo de Araújo (2015) sobre os 

índices de desigualdade entre as políticas não-reguladas – habitação, transporte e segurança 

pública. Ao analisar os estados, Araújo concluiu que, com exceção da política de segurança 

pública (em razão de sua importância 23 , os estados concentram o máximo possível de 

investimentos nessa área, que resultou em padronização do percentual de gastos e redução da 

desigualdade de gastos entre os estados federados), as políticas não-reguladas pelo governo 

central apresentam um alto padrão de desigualdade entre os estados, o que impele os políticos 

ao direcionamento dos gastos públicos a questões que lhe garantam legitimidade entre os 

eleitores (p. 93).  

Entende-se que parte do problema da coordenação federativa é a falta de capacidade 

burocrática do governo federal para planejar, executar, gerir os investimentos em infraestrutura 

rodoviária e, principalmente, coordenar os atores intra e intergovernamentais. Entende-se, ainda, 

que tal situação não ocorre, a princípio, por uma incapacidade da burocracia da infraestrutura, 

mas em razão do contexto e da estrutura institucionais.  

Em linha com o pensamento de Pires (2015), Toole Jr. (2009 apud Correia, 2011, p. 37) 

caracteriza a política de infraestrutura rodoviária como uma política com conflitos, pois está 

inserida em um arranjo institucional complexo que envolve um “conjunto de 

complementaridades entre união, unidades federativas e mercado e envolve compromissos 

entre objetivos nem sempre bem resolvidos como crescimento econômico e sustentabilidade 

ambiental, com uma multiplicidade de atores e propósitos”.   

  

                                                 

23  No estudo, Araújo (2015, p. 89) apresenta o conceito de saliência, que é entendida como a importância 

estratégica de determinada política para os governos estaduais.  
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8. Considerações finais  

A descentralização e o compartilhamento de competências, inovações trazidas pela 

Constituição de 1988 no que se refere ao desenho federativo, são temas cruciais para a 

compreensão da implementação de políticas públicas no Brasil.  

Tentou-se, com este trabalho, iniciar uma discussão sobre a coordenação federativa na 

política de infraestrutura rodoviária implementada pelo governo federal, no período pós-1988, 

tendo como referência os instrumentos de política pública. Para este estudo, foi utilizada como 

referência a implementação da política de Saúde, reconhecida pelo seu caráter descentralizado 

e pela tradição em coordenação federativa. Assim, foram levantados os instrumentos de 

coordenação federativa e classificados quanto aos recursos Nodalidade/Centralidade, 

Autoridade, Financiamento e Organização, nas duas políticas.  

Na política de saúde, os instrumentos de coordenação federativa levantados relacionam-

se principalmente ao papel do Ministério da Saúde como um ator central na implementação da 

política, capaz de estabelecer normas, diretrizes e critérios a serem obedecidos pelos entes 

subnacionais, em contrapartida à transferência garantida e estável de recursos financeiros e 

humanos, de forma a promover a autonomia e a participação desses atores na definição da 

política. A União assume o papel de formuladora, financiadora, coordenadora e supervisora, 

com poderes normativos e fiscais maiores em relação aos entes subnacionais (Arretche, 2000, 

2004, 2007, 2013), enquanto esses assumem o papel de executores, sem, no entanto, perder sua 

capacidade de influenciar na tomada de decisão.  

No caso da política de infraestrutura rodoviária, foram identificadas tentativas de 

coordenação federativa que não lograram sucesso em razão de uma desestruturação 

institucional histórica dos órgãos federais. Isso demonstra que o papel da União abrange as 

funções de formuladora, financiadora, executora e fiscalizadora dos recursos, mas não de 

coordenadora, em um ambiente institucional cujos órgãos federais não possuem a capacidade 

suficiente de gestão (organizacional, humana, de recursos) para gerir grandes empreendimentos 

de infraestrutura. Compõem esse ambiente institucional, ainda, a grande autonomia e o poder 

político dos estados e municípios, cujas capacidades burocrática e institucional são distribuídas 

de forma desigual no território brasileiro. Vale trazer o pensamento de Arretche (2004) sobre 

as capacidades dos entes federativos, o qual permeou todo o desenvolvimento deste trabalho e 

se aplica não só às políticas sociais, como também às políticas de infraestrutura: 

A desigualdade horizontal dos governos subnacionais permanece recomendando 

cautela na definição constitucional de competências exclusivas na gestão das políticas 

sociais, ainda que a descentralização fiscal e de políticas tenha aumentado as 
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capacidades estatais – administrativas, fiscalizadoras e de produção de serviços – dos 

governos subnacionais. (Arretche, 2004, p. 24) 

Nesse contexto, há uma tentativa de coordenação dos investimentos públicos em 

infraestrutura, cujo foco é intersetorial/intragovernamental, baseado na priorização e no poder 

de comando da Presidência da República e no desenvolvimento de mecanismos de gestão e 

informação, por meio da criação de redes burocráticas, formada por gestores qualificados e 

empoderados para a tomada de decisão. Os principais instrumentos de relacionamento com os 

entes subnacionais foram as medidas que flexibilizaram as exigências para a transferência de 

recursos para execução indireta de obras, o que ocorreu sem o fortalecimento dos processos de 

monitoramento dessas obras e de prestação de contas, por exemplo, pela União. Conclui-se, 

portanto, que o Governo Federal abdicou de seu papel de coordenador.   

Se, nas políticas sociais, há uma forte preocupação com o tema da coordenação 

federativa, isso ocorre em razão do foco da Constituição Cidadã e da construção do desenho de 

implementação da política, mas, principalmente, em razão dos processos históricos. E isso fica 

claro, a partir da comparação com a política de infraestrutura rodoviária em que, por sua vez, 

tal preocupação ocorre de forma marginal, quase inexistente.  

No momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, o país vivia contextos 

institucionais distintos em cada política. Na saúde, a ascensão de um movimento sanitarista, 

com fortes diretrizes descentralizadoras e democráticas, possibilita a inserção de um sistema 

único descentralizado de saúde no texto constitucional, que busca a participação dos entes 

subnacionais e fortalece a prioridade das políticas sociais. Já na política de infraestrutura e, 

principalmente, a rodoviária, o país consegue enxergar apenas uma crise fiscal comprometedora 

dos investimentos e uma burocracia enfraquecida e, ainda, conectada com o período político 

militar. Partindo desses contextos institucionais, os processos de construção do ambiente 

político, das normas e das redes de atores funcionam como processos de policy-feedback, que 

retroalimentam uma trajetória mais ou menos estável.  

Como resultado, segundo Arretche (2002, p. 43), as políticas sociais são mais 

“protegidas” da disputa política entre os níveis federativos, pois ocorrem por indução do 

governo federal, a partir do momento em que esse reúne condições institucionais para formular 

e implementar programas de transferências de atribuições para os governos locais. A 

constitucionalização dos gastos em saúde fortalece o papel redistributivo - tanto em termos 

financeiros, quanto em termos de capacidades estatais - do Ministério da Saúde e a autonomia 

e a responsabilidade dos entes subnacionais, que se sentem compelidos a se envolver na tomada 

de decisão nas arenas de participação; o governo federal cria condições para o desenvolvimento 
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coordenado de suas ações, sem a criação de discrepâncias territoriais. Segundo Alston et al 

(2006 apud Correia, 2011), a institucionalização obtida a partir da vinculação de verbas 

orçamentárias torna a política de saúde insuscetível a choque externos ou alternâncias políticas.   

A política de infraestrutura rodoviária, por sua vez, é política residual, sujeita aos 

choques externos e à alternância política, na qual  

o Executivo tem mais flexibilidade para manejar recursos para cumprir as metas 

fiscais, sendo também nessa rubrica que os parlamentares têm a prerrogativa de 

emendar a LOA, pressionando por um intenso processo de fragmentação em pequenas 

obras em desfavor da necessidade de controle fiscal. (Alston et al, 2006 apud Correia, 

2011, p. 263) 

A sua relevância depende da estratégia política da Presidência da República e da 

situação fiscal e gerencial do país no momento. Dessa forma,  

não alcançam o grau de institucionalização das políticas econômicas e sociais, seu 

financiamento é contingente e, assim, a despesa é sensível a mudanças de contexto 

político e econômico que engendram contradições cíclicas entre as tarefas de expandir 

e de contrair o gasto público. Assim, por mais que o tema do investimento em 

infraestrutura tenha conquistado a agenda pública mais recentemente no Brasil – em 

contraste com a década de 80 e a primeira parte da década de 90 – o que pode ser 

simbolicamente retratado na eleição de uma Presidente oriunda do setor de 

infraestrutura em 2010, é difícil apostar num cenário em que o investimento deixe de 

ser residual em médio prazo. (Correia, 2011, p. 281) 

Nesse sentido, em razão da pouca institucionalização, a política de infraestrutura 

rodoviária sofre com um aparato burocrático federal enfraquecido, cuja tentativa de 

recomposição organizacional é recente; sofre com a inconstância dos recursos financeiros e de 

um pensamento sistemático sobre o papel da infraestrutura no desenvolvimento do país; sofre 

com a pouca capacidade estatal dos estados e municípios; e, principalmente, sofre com a 

interferência política no arranjo de implementação.   

Partindo do entendimento que “a forma como estão estruturadas as relações federativas 

nas políticas específicas afeta as estratégias possíveis para coordenação vertical das políticas 

nacionais” (Arretche, 2004), culminando em resultados diferentes, propôs-se uma interpretação 

do que pode ser entendido como a dinâmica dos processos institucionais nas políticas de saúde 

e de infraestrutura rodoviária. Ainda, chegou-se ao entendimento de que a redução das 

desigualdades sociais e territoriais e o fortalecimento das políticas públicas nessas áreas não 

são obtidas somente com o aumento da capacidade fiscal dos entes subnacionais, mas por meio 

de políticas desenhadas para tais fins, considerando o papel redistributivo da União, que é 

crucial para a o equilíbrio das capacidades legal, financeira, técnica e burocrática; por meio de 

um desenho nacional de políticas descentralizadas.  

A coordenação federativa significa sair da dicotomia centralização-descentralização 

(Franzese, 2010), envolvendo a mobilização de atores estatais que desempenham diferentes 
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tarefas e trazem diferentes recursos (humanos, tecnológicos, financeiros etc.) ao processo de 

implementação de políticas nacionais (Gomide e Pires, 2015), conscientes do papel 

redistributivo da União e da importância democrática da manutenção da autonomia dos entes.  

Portanto, propôs-se aqui fortalecer a discussão sobre o federalismo na política de 

infraestrutura rodoviária, tendo em vista que é uma combinação de disposições constitucionais, 

normas infraconstitucionais e relações intergovernamentais, que compõem um arranjo 

institucional dinâmico e que afeta diretamente o desenvolvimento das políticas públicas no 

Brasil.  
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