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APRESENTAÇÃO

É com muita satisfação que apresentamos o oitavo número do Boletim de Análise Político-Institucional (Bapi),  
com resultados de estudos e pesquisas de técnicos e colaboradores da Diretoria de Estudos e 
Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest), do Ipea. Como o leitor  
poderá constatar, os artigos têm diferentes orientações temáticas e metodológicas, refletindo a 
pluralidade característica da Diretoria. No entanto, todos abordam questões bastante atuais e relevantes 
da agenda político-institucional.

Esta edição tem início com o artigo de opinião Mitos sobre a redução da maioridade penal, 
de Carolina Haber e Rodrigo Pacheco, que refuta alguns argumentos (mitos, segundo os autores) 
mobilizados para se justificar propostas de redução da maioridade penal. De forma mais geral,  
o artigo chama a atenção para a qualidade da informação que orienta o debate legislativo em torno  
das propostas de políticas públicas, especialmente quando elas afetam direta e decisivamente as vidas de  
uma parcela significativa da população.

Na seção Reflexões sobre o desenvolvimento, o artigo Difusão e concentração: notas sobre a gestão 
da participação social no governo federal, de Daniel Avelino, discute modelos de gestão federal da 
participação social, especialmente o adotado a partir de 2003, que concentra atribuições na Secretaria 
Geral da Presidência, e como ele pode ser afetado pelas mudanças organizacionais promovidas pela 
Medida Provisória no 696/2015.

Na mesma seção, o artigo Pessoas com deficiência: reavaliando questões de conceito e de design social, 
de Roberto Nogueira e Valdir Melo, reflete sobre a adequação da denominação “pessoa com deficiência”  
e a importância da adequação do design de artefatos e de equipamentos urbanos e arquitetônicos,  
com foco na questão da integração social, que é uma preocupação central do recém-promulgado 
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015).

A seção Notas de pesquisa inclui cinco artigos que apresentam projetos e resultados preliminares 
de pesquisas desenvolvidas na Diest. O primeiro deles, Genealogia e análise das instituições brasileiras: 
diretrizes de uma agenda de pesquisa, de Roberto Dutra, apresenta as linhas gerais da dimensão 
institucional da pesquisa Radiografia do Brasil contemporâneo, da presidência do Ipea, dimensão essa 
que consiste em analisar o funcionamento das diferentes instituições e organizações que estruturam a 
relação do Estado com a sociedade, no sentido de como elas afetam oportunidades de desenvolvimento 
individual e coletivo.

Os dois artigos seguintes apresentam pesquisas empíricas sobre o Executivo federal.  
Em Governança e gestão: uma radiografia dos gargalos do Estado brasileiro, Antônio Lassance explica 
o quadro conceitual de pesquisa sobre a relação entre governança e gestão, em especial os problemas 
de coordenação e fragmentação, na implantação de políticas públicas. No artigo Evolução e perfil 
dos nomeados para cargos de confiança na administração pública federal (1999-2014), Félix Garcia 
Lopez mostra resultados preliminares que sugerem crescimento na profissionalização dos quadros 
que ocupam cargos de confiança na administração federal, movimento esse que foi diferente entre 
áreas de políticas públicas.

O quarto artigo, Transporte público nas grandes cidades brasileiras: os desafios do regulador,  
de José Féres, discute aspectos da regulação econômica dos serviços de ônibus urbano, principalmente o  
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papel dos processos de licitação na promoção da melhoria do serviço, e faz algumas recomendações 
para o aperfeiçoamento desses processos.

Por fim, o artigo de Alexandre Samy de Castro, Uma avaliação do impacto da reforma dos títulos 
executivos extrajudiciais, apresenta resultados preliminares sobre o impacto da Lei no 11.382/2006, 
que reformou o processo da execução de títulos extrajudiciais, visando torná-lo mais célere.  
Os achados sugerem que a reforma foi bem-sucedida em elevar a celeridade processual e a recuperação 
de créditos inadimplidos, e que os ganhos de celeridade variaram com a jurisdição (comarca)  
ou mesmo com a unidade (vara ou juizado).

Desejamos uma boa leitura!

Comitê Editorial


