
ApresentAção

A Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea tem a 
competência de promover e realizar estudos e pesquisas em questões ligadas à estrutura, à organização 
e ao funcionamento do Estado brasileiro e de seus aparatos institucionais, bem como aos modos 
de relação entre o Estado e a sociedade nos processos de políticas públicas para o desenvolvimento. 
Neste escopo, no final de 2011, foi criado o Boletim de Análise Político-Institucional (Bapi)  
como uma publicação periódica de formato leve, com textos curtos e linguagem acessível, para divulgar 
os trabalhos da Diest e, com isso, fomentar o debate sobre temas de relevância na vida política brasileira.

Em um contexto em que a necessidade de debater as instituições do Estado brasileiro e 
a democracia se evidenciam, o Bapi, a partir de sua 11a edição, virá em um formato especial,  
em edições temáticas.

O Estado, sobretudo seu aparelho administrativo, não é um monólito, muito menos um 
objeto estático. Ele tem passado por transformações, sendo as principais associadas aos modelos 
de desenvolvimento pelos quais o país vivenciou. Foi assim com a criação do Departamento 
Administrativo do Serviço Público (Dasp) na era Vargas, com a instituição do Decreto-Lei no 200/1967,1  
na ditadura militar, e com a Emenda Constitucional no 19, de 1998,2 que modificou o regime da 
Administração Pública estabelecido pela Constituição Cidadã.

Nesse sentido, esta edição especial do boletim traz, a partir de distintas lentes e abordagens,  
uma reflexão sobre o período recente da Administração Pública Federal, em que se encontrava no poder 
uma coalizão de centro-esquerda. Em meio à complexidade do momento atual do país, em que olhar para 
o futuro torna-se inevitável, análises com olhar retrospectivo têm sua relevância, ao dar maior clareza e 
entendimento aos movimentos que assistimos na atualidade. Se a sociedade brasileira ainda se pergunta que 
mundo deseja construir para si, aqui se vislumbram parte dos alicerces no qual o amanhã será construído. 

Assim, o Bapi 12 trata das transformações recentes na Administração Pública Federal brasileira. 
São doze artigos, que envolveram a participação de dezoito pesquisadores do Ipea e colaboradores. 
Apesar de tratar de análises preliminares, integrantes de um projeto de ampla envergadura, as análises 
aqui reunidas certamente servirão como uma referência importante para o entendimento da evolução 
de importantes dimensões do Estado brasileiro no século XXI.

O primeiro artigo, de autoria de José Celso Cardoso Jr., faz a contextualização histórica geral 
das transformações discutidas ao longo da edição e lança as questões que direcionaram as reflexões 
feitas por todos os autores.

O trabalho de Sheila Cristina Tolentino Barbosa e João Cláudio Pompeu debate a evolução 
da estrutura organizacional do governo federal, apresentando dados iniciais para uma análise que 
tem estado em debate há algum tempo: as mudanças organizacionais observadas são respostas à 
complexificação das atividades do governo ou consequências de negociações do governo no âmbito 
do presidencialismo de coalizão?

Apreciada a “estrutura”, o artigo seguinte mostra dados sobre como foi o comportamento 
recente da sua ocupação dessa estrutura. As principais tendências em relação ao funcionalismo público 

1. Disponível em: <https://goo.gl/y4loNm>. Acesso em: 18 ago. 2017. 
2. Disponível em: <https://goo.gl/BAeYe>. Acesso em: 18 ago. 2017.
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federal entre 1995 e 2015 são apresentadas por Roberto Passos Nogueira e José Celso Cardoso Jr., 
assim como as questões ainda não respondidas e que demandam atenção do Estado brasileiro para 
esta agenda tão complexa quanto estratégica para o futuro. 

No quarto artigo deste boletim, o olhar segue voltado para o tema da ocupação no governo federal, 
com foco específico na ocupação dos cargos de livre nomeação (Direção e Assessoramento Superior – DAS)  
nos mandatos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Os dados e as análises feitos por Felix Lopez 
revelam que as tendências e os padrões no período e as conexões com a esfera político-partidária pelos 
ocupantes desses cargos predominantemente vão de encontro ao senso comum sobre o tema.

No quinto artigo, Leandro Freitas Couto e Álvaro Magalhães discutem o Sistema de Planejamento 
e de Orçamento Federal (SPOF), especialmente em suas fragilidades, que ficaram evidentes nos 
principais processos entre 2003 e 2015. 

Alguns traços da dimensão econômica do período vislumbram-se em dois artigos subsequentes. 
Paulo Kliass discute a dominância do superavit primário e a dimensão financeira dos gastos públicos 
desde 2003 até 2016. Em seguida, Rodrigo Octávio Orair e Sergio Wulff Gobetti tratam da política 
fiscal do Brasil no período recente.

O oitavo artigo do Bapi é de autoria de Bruno Queiroz Cunha e Ricardo Karam e discute 
aspectos institucionais relativos ao papel regulador do Estado no Brasil, no período entre 
2003 e 2016, quando a coalização governista liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT)  
implantou medidas alinhadas ao que tem sido identificado por boa parte da literatura especializada 
como um tipo de novo desenvolvimentismo.

Aspecto ainda pouco discutido do federalismo brasileiro, a evolução e o alcance dos consórcios 
intermunicipais são o tema do trabalho de Paulo de Tarso Frazão Soares Linhares, Roberto Pires 
Messenberg e Ana Paula Lima Ferreira. A dimensão do tema expressa-se especialmente pelo fato de 
que o arranjo envolve, na atualidade, mais de 3.100 municípios brasileiros, que escolheram realizar 
ações de uma ou mesmo de várias políticas públicas em cooperação com outras prefeituras.

O décimo artigo da edição, assinado por Daniel Avelino e Joana Alencar, descreve as principais 
mudanças observadas nos últimos quinze anos (desde 2003) acerca da gestão da participação social 
no governo federal, analisando os seus aspectos centrais.

Sérgio Roberto Guedes Reis traz o artigo seguinte, que faz um breve histórico da evolução 
organizacional do controle interno. O trabalho trata das expansões de competências e formas de 
atuações e problematiza alguns dos dilemas ligados ao desenvolvimento da referida função no Brasil.

José Celso Cardoso Jr. encerra a edição com uma discussão ampla sobre as transformações 
institucionais da Administração reveladas nos demais artigos desta edição e sugere uma agenda de 
reformas concretas para o resto do século XXI.

Registra-se aqui o reconhecimento institucional não apenas aos dois organizadores da edição, 
José Celso Cardoso Jr. e Sheila Cristina Tolentino Barbosa, como também à valiosa participação de  
Acir Almeida, Flávia de Holanda Schmidt Squeff, Roberto Pires Messenberg e Ronaldo Coutinho pela 
leitura atenta e crítica às versões iniciais de cada artigo. Os erros e as omissões remanescentes, contudo, 
são de responsabilidade de cada autor.

Boa leitura!


