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Ponto de partida 
 Contexto de gestão das obras de infraestrutura pressupõe uma ampla capacidade de 
coordenação para envolvimento de diferentes atores, instituições e instâncias no 
processo decisório 

  

 Arranjos institucionais são compreendidos como regras específicas que os agentes 
estabelecem para suas transações econômicas ou nas relações políticas e sociais e que 
definem a forma de coordenação de processos em campos específicos, “delimitando 
quem está habilitado a participar de um determinado processo, o objeto e os objetivos 
deste e as formas de relação entre os atores” 

  



Arranjos em três dimensões 
 Intersetorialidade – Busca de superação dos problemas de especialização por meio da coordenação 
de distintos setores governamentais nas diferentes fases do ciclo de uma política  

  

 Relações federativas – Busca de harmonização frente à complexidade das atribuições e 
responsabilidades dos entes federativos no que diz respeito a normatização, financiamento e 
execução de uma política ou investimento 

 

 Territorialidade – Busca de aderência de um investimento ou política às características do tecido 
social local por meio da complementaridade à configuração territorial e do envolvimento dos 
representantes dos interesses das forças sociais locais nas diferentes fases do ciclo da política 

  

 Participação social * 

  



Resultados 



Investimentos em infraestrutura 
territorialmente cegos 

 Territórios como repositórios de investimentos - características locais como 
potencialidade para a obra ou como entrave à sua execução 

  

  Não consideração das características territoriais no planejamento impede gestão 
antecipada da contestabilidade 



Presença marginal da coordenação 
federativa 

 (Re)centralização - fragilidades nos governos municipais e estaduais somada à estratégia de 
desenvolvimento do governo federal  

  

 Quase todos os casos mostram presença marginal da coordenação federativa 

  

 BFT/DF – exceção que confirma a regra 
 

 Consequências – Dificuldade de maior aderência territorial, sobrecarga do governo federal e 
ciclo vicioso da não capacidade técnica dos municípios 



Coordenação intragovernamental reativa  
 Alta intersetorialidade no monitoramento, baixa no planejamento  
  
 Efetividade das salas de situação e sistemas de monitoramento mas como 
coordenação a posteriori  

  
 Mecanismos de coordenação do PAC combinam autoridade e legitimidade com 
mobilização horizontal de atores e recursos 

  
 Papel determinante dos operadores do PAC e de suas redes 
  
 Caráter determinante da adesão 
  
  



Conclusões 
1. Arranjos importam e são variável importante no sucesso do 

empreendimento, mas sem capacidade de equacionar o conjunto de 
problemas se não considerados anteriormente 
 

2. Parte expressiva dos limites deve-se ao fato de que os arranjos 
herdaram problemas de planejamento (parte dos atores 
intergovernamentais, federativos e sociais não são contemplados 
previamente nos processos decisórios) 
 

3. Importância dos arranjos é proporcional à complexidade das obras 



Obrigada! 
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