
ApresentAção

Apresentamos o número temático do Boletim de Análise Político-Institucional (Bapi) intitulado 
Instituições e Desenvolvimento. Este contém contribuições de uma das coordenações da Diretoria de 
Estudos e Políticas de Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea. Trata-se, antes de tudo, 
do resultado de uma reflexão coletiva, cujo objetivo primeiro é consolidar, no instituto, uma área de 
estudos sobre as relações entre as instituições e as políticas públicas para o desenvolvimento do país. 

O esforço de consolidação dessa área de pesquisa no Ipea está alinhado à literatura de diferentes 
matrizes teóricas que têm enfatizado a importância das instituições para o crescimento de longo prazo 
dos países, com as transformações socioeconômicas que caracterizam o processo de desenvolvimento. 
Nesse sentido, mesmo que a articulação dessas matrizes teóricas não seja trivial do ponto de vista 
teórico e metodológico, as instituições importam para o sucesso ou o fracasso do desenvolvimento 
de um país; portanto, são passíveis de serem objetos de política pública.

Ressalta-se o valor da grande variedade de temas, métodos e abordagens tratados neste número, o que 
deriva das distintas formações e áreas de pesquisa dos autores. Os tópicos abordados vão desde avaliações 
de programas e políticas específicas até assuntos que iluminem novos problemas a serem considerados 
nas relações entre as políticas públicas, seus respectivos arcabouços institucionais e o desenvolvimento.

A diversidade é uma vantagem, desde que trabalhada e organizada em um todo coerente. 
Sendo assim, na elaboração deste Bapi, procurou-se incentivar a conexão entre os vários projetos 
de pesquisa da Coordenação de Instituições e Desenvolvimento, que deram origem aos artigos 
apresentados a seguir. Ademais, a pluralidade e a inovação de métodos de pesquisa devem respeitar o  
rigor exigido de todo bom trabalho científico. Nesta publicação, como em todas as outras do Bapi, 
o controle da qualidade técnica dos trabalhos é feito por um conselho editorial e por avaliadores 
criteriosamente selecionados.

As noções de instituição – muitas vezes referida também como ambiente institucional – e de 
desenvolvimento adotadas aqui são amplas em seus significados. Em consonância com a literatura 
recente, as ditas noções envolvem múltiplas dimensões (por exemplo, dimensões formais e informais 
para as instituições; dimensões econômicas e não econômicas para o desenvolvimento). Se, por um 
lado, a operacionalização de conceitos amplos é um grande desafio para analistas e gestores de políticas, 
por outro, a largueza semântica das noções aqui tratadas permite abordagens ricas, interconectadas 
e inovadoras.

Um dos objetivos norteadores deste número temático é articular as contribuições de cada 
artigo em torno dos desenhos institucionais e das formas de coordenação e complementaridade entre as 
instituições, nas diversas políticas de desenvolvimento. Além disso, no que se refere especificamente 
a estas políticas, algumas questões se destacam:

• qual o arcabouço teórico norteador da sua formulação?

• qual a intencionalidade da política, manifestada nos principais documentos e quadros 
normativos?

• quais as formas de interação dos seus diferentes temas, unidades de implementação e atores 
sociais envolvidos?
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Estas questões revelam que o foco deste número temático do Bapi recai antes sobre os processos 
de política – abordagens teórico-interpretativas, contextos, estratégias, estruturas, desenhos, 
mecanismos – do que sobre os seus resultados. Assim, questões de eficácia e efetividade são tratadas 
apenas no que se refere a seus vínculos com aqueles processos, e, mais especificamente, com os 
arranjos institucionais subjacentes às políticas de desenvolvimento.

Este número temático apresenta treze artigos voltados para diversos tópicos relevantes 
às políticas públicas de desenvolvimento em suas relações com seus ambientes e arranjos 
institucionais específicos, tais como: Planos Plurianuais (PPPs), planejamento, estratégias de 
desenvolvimento nacional, desigualdades, dívida pública, regulação, infraestrutura econômica, 
infraestrutura urbana, saúde, entre outros. Para facilitar uma visão geral do conteúdo deste 
número, agrupam-se os treze artigos em três grupos temáticos.

1) O papel das ideias na institucionalidade do planejamento estatal para o desenvolvimento 
(quatro artigos).

2) Ambiente institucional e políticas públicas (seis artigos).

3) Debates internacionais e novas agendas de pesquisa (três artigos).

O primeiro artigo da Parte 1 – O papel das ideias na institucionalidade do planejamento estatal 
para o desenvolvimento intitula-se Três décadas da Constituição: Plano Plurianual e planejamento,  
de Paulo Kliass. O autor procura, considerando os trinta anos seguintes à promulgação da Constituição 
de 1988, “registrar as novidades institucionais incorporadas às capacidades estatais em determinados 
campos da política econômica”, em particular no campo das estratégias de planejamento estatal. 
Analisando a história dos PPAs (1991-2017), observam-se aperfeiçoamentos institucionais no 
planejamento, sobretudo a partir de 2003, quando novos mecanismos de participação social e 
interfederativa passam a enriquecer a elaboração dos PPAs. Não obstante, o alcance deste instrumento 
para o planejamento da ação estatal permanece limitado, seja por um ambiente político-ideológico 
pouco favorável ao planejamento (neoliberalismo), seja pela falta de uma ancoragem normativa e 
institucional que reduza a volatilidade das regras estruturantes desses planos. Completa este quadro a 
persistente ausência de uma regulamentação para viabilizar a elaboração de um instrumento prevista 
pela própria Constituição cidadã: os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs). Com isso, “o país 
ainda carece de instrumentos e práticas capazes de oferecer qualidade à necessária ação de planejamento 
de longo prazo”, conclui Kliass.

Heterogeneidade estrutural e restrição externa: o lugar das ideias na formulação da estratégia de 
desenvolvimento econômico e no planejamento do governo brasileiro no período recente é o título do segundo 
artigo, de autoria de Claudio Roberto Amitrano. Partindo do arcabouço teórico do estruturalismo 
latino-americano (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – Cepal) e o aplicando 
ao caso brasileiro, o estudo procura “compreender se e de que maneira a heterogeneidade estrutural 
[isto é, uma estrutura produtiva com persistentes e profundos diferenciais de produtividade e renda, 
tendendo a gerar desigualdades em várias outras dimensões da vida social] e a restrição externa [limites 
ao crescimento impostos pelo balanço de pagamentos] aparecem no discurso governamental como 
orientadores das políticas de desenvolvimento produtivo e de comércio internacional dos PPAs entre 
2003 e 2015.” As orientações estratégicas dos PPAs – vistos pelo autor como tentativas de recuperar 
o papel do Estado; portanto, de suas instituições econômicas, no sentido lato, no desenvolvimento 
brasileiro – são escolhidas como amostras do discurso governamental. A partir do primeiro PPA 
do governo Lula, Amitrano fornece evidências textuais – inclusive com uma interessante análise 
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lexicométrica – da existência de um continuum normativo, em que é possível reconhecer uma estratégia 
de desenvolvimento alinhada ao diagnóstico estruturalista da Cepal, em que a ação estratégica do 
Estado é parcialmente orientada para minimizar os dois mencionados óbices ao desenvolvimento 
brasileiro: a heterogeneidade estrutural e a restrição externa.

O papel dos PPAs é revisitado no terceiro artigo – A ligação entre mensagem e ações: a estratégia 
do Plano Plurianual 2004-2007 no direcionamento do orçamento anual. Leandro Freitas Couto, seu 
autor, procura examinar “a conexão entre a dimensão estratégica do PPA e o orçamento federal”. 
Em que medida, no quadro institucional do planejamento de médio prazo, que é um encargo 
atribuído constitucionalmente ao PPA, este orienta as escolhas de alocação orçamentária de curto 
prazo? Para responder a esta pergunta, estuda-se o caso do PPA 2004-2007, que, sob o aspecto da 
estratégia de desenvolvimento, representa uma mudança substancial em relação aos planos anteriores. 
Detectaram-se inter alia dois problemas estruturais – transferir ganhos de produtividade para o 
rendimento das famílias trabalhadoras e dinamizar o investimento produtivo em um quadro de 
fragilidade externa e infraestrutural –, cuja solução requereria um profundo rearranjo orçamentário. 
O autor constata “uma alteração no orçamento de 2004, em linha com a orientação estratégica 
do PPA”, refletida no significativo crescimento de certas funções orçamentárias, como indústria, 
assistência social, habitação e organização agrária. Em suma, o autor reúne alguma evidência de que 
o orçamento de 2004 atuou como um dos instrumentos de operacionalização da nova estratégia 
de desenvolvimento do governo.

O quarto artigo é assinado por Maurício Mota Saboya Pinheiro e intitula-se O combate às 
desigualdades no Brasil: uma análise do discurso oficial em três PPAs selecionados. O texto procura analisar 
conceitualmente pressupostos e diretrizes de combate às desigualdades em três PPAs (1991-1994, 
1996-1999 e 2016-2019). Estes refletem filosofias e planos de governo que delimitam os contornos 
conceituais dentro dos quais o problema da desigualdade é tratado. Pelo menos desde o PPA que 
se inicia em 1996 aparecem referências explícitas à necessidade de atuação do Estado para reduzir 
as desigualdades sociais. Nesse tópico, a diferença específica dos planos pós-2004 – e, em especial,  
do PPA atual – é o reconhecimento da desigualdade como um problema em si, e um dos principais do 
desenvolvimento brasileiro, cuja solução requer medidas diretas, integradas e transversais, combinando 
a ação do Estado, mediada por suas instituições específicas, em várias áreas de políticas públicas. 
Ademais, ao analisar diacronicamente os pressupostos e as diretrizes das políticas de combate às 
desigualdades nos diversos planos, Pinheiro detecta um amadurecimento conceitual, que se expressa: 
i) na ampliação da visão da desigualdade como um fenômeno multidimensional (não restrito apenas 
à renda); ii) na consideração da crescente complexidade escalar das desigualdades regionais, espaciais 
e territoriais; e iii) no aumento da autonomia e importância do problema da desigualdade, com a 
crescente valorização de suas dimensões ética e simbólica.

Abrindo a Parte 2 – Ambiente institucional e políticas públicas aparece o quinto artigo deste boletim, 
Arranjo institucional e o custo fiscal da gestão da dívida pública: possibilidades analíticas e relevância empírica, 
de autoria de Luís Carlos Garcia de Magalhães. Examinam-se aqui certos “aspectos do arranjo institucional 
da gestão da dívida pública e suas conexões com a política monetária e cambial, que tornam o serviço de  
juros um fator que dificulta o equilíbrio fiscal no caso brasileiro.” Segundo Magalhães, as Letras 
Financeiras do Tesouro (LFTs) – título pós-fixado à taxa Selic e cuja participação permanece significativa 
no total da dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) –, as operações compromissadas e os 
swaps cambiais são elementos de um arcabouço institucional persistente e caprichosamente moldado 
para garantir altas rentabilidades e baixos riscos a um amplo conjunto de agentes econômicos que 
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investem nesses ativos financeiros. Esse arranjo, que teria sido funcional para evitar crises sistêmicas em 
cenários inflacionários e de elevada volatilidade cambial, caracteriza-se como “uma rede de instituições 
com elevada integração”, nucleada pela taxa Selic, a qual funciona como parâmetro e referência de 
rendimento dos títulos da DPMFi e outros passivos do setor público. Entretanto, a continuidade do 
uso desse arranjo até os dias atuais leva a uma grande despesa do Tesouro Nacional com o serviço  
de juros. Portanto, tem-se aí uma trava institucional ao ajuste fiscal permanente do setor público e ao 
desenvolvimento do país. Concluindo, Magalhães propõe um debate sobre a institucionalidade da 
gestão da dívida pública brasileira que lance luz sobre as causas de sua inércia e resistência a reformas.

O sexto artigo é Regulação e desenvolvimento: reinterpretando o “modelo oficial”, de Bruno Queiroz 
Cunha. Ele estuda a chamada governança regulatória, a qual se constitui de “mecanismos, regras e 
estruturas colocadas a serviço do funcionamento da regulação estatal e da interação entre grupos 
relevantes, em processos de ação coletiva afetos à regulação”. Propõe-se uma crítica a uma abordagem 
dominante – o modelo oficial – acerca da governança regulatória, a qual, entre outros problemas, acarreta 
uma redução da capacidade estatal de promover mudanças estruturais mais profundas, visando ao 
desenvolvimento. Essa abordagem, baseada na teoria econômica neoclássica, defende uma regulação 
com intervenção estatal apenas suficiente para promover um ambiente microeconômico estável e 
eficiente, a fim de incentivar o investimento privado. Para isso, preconiza “instituições regulatórias 
apartadas do centro de governo, exclusivamente técnicas e desengajadas da dinâmica usual da política 
pública e de sua inerente instabilidade”. Entretanto, entre outros argumentos, Cunha sustenta que 
a aplicabilidade da governança regulatória defendida pelo modelo oficial vê-se prejudicada por sua 
fundamentação em conceitos – como falhas de mercado e falhas de governo – altamente normativos e 
dissociados dos contextos particulares de cada país. Tais contextos envolveriam aspectos como metas 
de governo, tradição jurídico-administrativa, preferências sociais e trajetórias tecnológicas, entre 
outros. Em contraste com o caráter estático, descontextualizado e empiricamente pouco aderente 
do modelo oficial, o autor argumenta a favor de uma abordagem alternativa, baseada em uma visão 
dinâmica e interativa do processo regulatório, em que a tônica seja dada pela comunicação e pela busca 
constante e adaptativa da cooperação entre os atores sociais. Por fim, conclui-se que uma “proposta 
de agenda futura nessa perspectiva incluiria averiguar as implicações e os desafios institucionais de se 
estruturar a regulação e suas instituições em bases mais flexíveis e dinâmicas, abarcando a noção de 
complementaridade administrativa”.

Arranjos institucionais híbridos e centro estratégico em infraestrutura econômica é o título do sétimo 
artigo, de autoria de Mauro Santos Silva. O autor sustenta a necessidade de centro estratégico estatal 
na condução de mecanismos de governança especializados em grandes projetos de infraestrutura 
econômica. Esta área de atividade econômica contém ativos muito específicos, associados “à localização, 
às características físicas ou tecnológicas dos ativos e ao perfil dedicado da demanda”. Além disso,  
os investimentos em infraestrutura econômica são tipicamente relacionados a bens públicos, externalidades, 
monopólios naturais, falhas de mercado, altos custos de transação, volumes expressivos de recursos, 
longos prazos de maturação, entre outras características. Trata-se, portanto, de uma área sujeita  
à incerteza, a elevados riscos de perdas financeiras e ao oportunismo da parte dos contratantes. Daí a  
necessidade dos chamados arranjos institucionais híbridos, que permitam a coordenação estratégica 
das decisões das partes contratantes (agentes públicos e privados) e o compartilhamento dos riscos.  
A coordenação desses arranjos caberia a um centro estratégico – isto é, uma “entidade formal, depositária 
de autoridade que lhe permite estruturar incentivos, restringir condutas e mediar conflitos entre as 
partes envolvidos nas redes contratuais, sob a qual as transações são constituídas, reguladas, negociadas, 
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adaptadas, monitoradas, garantidas e finalizadas”. Ao concluir seu trabalho, Silva defende que o Estado 
assuma o papel de centro estratégico na coordenação de arranjos híbridos em grandes projetos de 
infraestrutura, pois somente o Estado disporia de autoridade, possibilidade de atuar, além de interesses 
particulares e assumir elevados riscos e incertezas.

O tema da infraestrutura urbana é abordado no oitavo artigo, Investimentos em infraestrutura urbana 
sob arranjos federativos híbridos: considerações para uma agenda de pesquisas aplicada, de Ricardo Antonio de 
Souza Karam. Ele discute “as possibilidades de aprimoramento do planejamento, do monitoramento e da 
coordenação das ações envolvendo a União, os estados, os municípios e a iniciativa privada”, enfocando 
o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em sua segunda fase (apelidado de PAC Cidade),  
no período 2011-2014. Esse programa previa significativos investimentos em projetos voltados para a 
melhoria da qualidade de vida urbana, sobretudo nas áreas de habitação e saneamento, bem como dedicava 
especial atenção ao diálogo interfederativo, em busca de cooperação entre as distintas esferas de governo. 
Contudo, a despeito dos esforços empreendidos, verificaram-se atrasos e impasses na execução das obras, 
devido precisamente à complexidade do arranjo intergovernamental, de onde emergiram sérias dificuldades 
(escolha de prioridades, conflitos de interesses dos atores envolvidos, monitoramento das obras, qualidade dos 
projetos, falta de articulação das ações etc.). Partindo da constatação das falhas na execução do PAC Cidade 
e inspirando-se em um arcabouço teórico neoinstitucionalista (Fiani, 2013; 2016), em que se destacam 
os conceitos de arranjos institucionais híbridos e centro estratégico, o autor propõe, como um programa de 
pesquisa, uma avaliação do arranjo institucional adotado no PAC, que contemple os seguintes critérios, 
entre outros: “i) que órgãos desempenharam (ou não) o papel de centro estratégico; ii) com quais recursos 
e instrumentos tal papel foi exercido; iii) quais as formas de cooperação acionadas; iv) quais incentivos 
e controles foram utilizados; v) que aspectos do ambiente institucional exerceram influência positiva ou 
negativa no arranjo adotado”.

Ainda no tema da infraestrutura urbana sob o enfoque dos arranjos institucionais interfederativos, 
o nono artigo intitula-se Transferências federais e investimentos municipais em infraestrutura urbana, 
sendo assinado por Paulo de Tarso Frazão S. Linhares e Roberto Pires Messenberg. Os autores 
investigam empiricamente se os parlamentares do Congresso Nacional, “ao apresentarem emendas à 
Lei Orçamentária Anual (LOA) para um projeto específico, podem influenciar o direcionamento dos 
recursos no sentido de sua concentração em municípios menos necessitados”. Com isso, pretendem 
lançar luz sobre o papel de um importante fator institucional – as emendas parlamentares – na ação 
estatal em uma área vital para o desenvolvimento, como os investimentos em infraestrutura urbana. 
Dois foram os resultados principais da pesquisa: “i) há evidência de que o instituto político das emendas 
à LOA por parlamentares constitui um mecanismo indutor de uma distribuição de recursos favorável 
aos municípios com maiores necessidades e menores receitas per capita, ainda que mais populosos;  
e ii) é a presença de capacidade municipal – e não a eventual existência de emendas parlamentares no 
apoio aos municípios – a principal causa da eficiência na execução dos investimentos em infraestrutura 
urbana (pavimentação e recapeamento) resultantes da contratação entre a União e as prefeituras”.  
Vale ressaltar o ineditismo desses resultados, que são contraintuitivos, pois apontam os impactos 
positivos das emendas parlamentares em termos da alocação de recursos públicos. 

O 10o artigo é Integrando desenvolvimento e meio ambiente: instrumentos e arranjos institucionais 
nas políticas sobre mudança climática, de Sandra Paulsen. Investigam-se “instrumentos tradicionais 
(...) de política ambiental que poderiam auxiliar as distintas esferas do Estado na promoção do 
desenvolvimento sustentável (...). Perguntamo-nos também que ambientes institucionais e que outros 
possíveis arranjos de políticas podem ajudar o país na sua adaptação à mudança climática e contribuir 
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para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS)”. A autora vê um importante papel 
a ser desempenhado pelo instituto do licenciamento ambiental, o qual pode, inter alia, “auxiliar no 
cumprimento de salvaguardas, medidas para identificar, evitar ou minimizar danos que (...) diferentes 
projetos poderiam produzir à população e ao meio ambiente”. Por sua vez, a contabilidade do patrimônio 
natural (contas econômico-ambientais) é um instrumento que poderia ampliar “o conhecimento 
dos atores econômicos a respeito dos impactos da atividade econômica sobre os recursos naturais, 
a água, as florestas, a energia, possibilitando ao país traçar estratégias melhor adaptadas à mudança 
climática e diretrizes mais adequadas para o desenvolvimento sustentável”. O trabalho conclui que 
“entender os arranjos institucionais vigentes na definição e na implementação de políticas públicas 
na esfera federal é crucial para propor alternativas que complementem os instrumentos já existentes 
para melhor integrar o capital natural e o meio ambiente no modelo de desenvolvimento brasileiro. 
Daí a importância de se aprofundar o estudo de como se integra e se articula o capital natural nas 
instituições e nas políticas de desenvolvimento econômico no Brasil”.

Abrindo a Parte 3 – Debates internacionais e novas agendas de pesquisa, Rute Imanishi Rodrigues 
assina o 11o artigo, De volta aos clássicos: notas sobre o desenvolvimento econômico e a habitação de 
interesse social. A autora discute o debate teórico e político relativo à habitação de interesse social 
na Inglaterra, a fim de ilustrar “alguns elementos importantes sobre a articulação conceitual –  
e histórica – entre o desenvolvimento econômico e a habitação social”. Com isso, pretende-se propor 
uma agenda de pesquisa que lance luz sobre a problemática da habitação de interesse social como 
política de desenvolvimento no Brasil. Dois grupos de questões destacam-se na montagem dessa agenda:  
i) inter-relações entre as políticas habitacionais e o planejamento regional e urbano; e ii) o direito 
universal a um padrão mínimo de habitação, a ser garantido pelo Estado. Celso Furtado e pesquisadores 
do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), entre outros, produziram reflexões importantes 
sobre a primeira vertente, associando a necessidade do planejamento regional e urbano à dinâmica do 
desenvolvimento periférico brasileiro. Por sua vez, “a questão da garantia de um padrão mínimo de 
habitação está relacionada à capacidade do Estado de regular o uso do solo, financiar e fazer a gestão 
de um estoque de habitação social, tarefa para a qual é necessário ter ambiente jurídico adequado, 
capacidade fiscal e uma burocracia estatal robusta”, como pondera a autora. Por fim, ao descrever um 
rápido panorama histórico das políticas habitacionais no país, dos anos 1930 aos nossos dias, Rodrigues 
conclui que, “apesar de o Brasil ter um longo histórico de políticas de habitação social, este foi marcado 
por fortes descontinuidades que acarretaram alto grau de fragmentação institucional. Além disso,  
a habitação social no Brasil assumiu, basicamente, a forma de casa própria, seja em conjuntos habitacionais, 
seja em urbanização de favelas, e não de um estoque de habitações estatais, como no caso inglês. Estes 
dois fatores serviram para apagar da memória da sociedade a trajetória das políticas de habitação social”.

Myrdal contra Winslow: origens e conceitos centrais de uma polêmica internacional sobre saúde e 
desenvolvimento, de Roberto Passos Nogueira, é o 12o artigo deste número temático do Bapi. Em uma 
abordagem historiográfica, o autor pretende recuperar o debate entre o sanitarista norte-americano 
Charles-Edward Winslow e o economista sueco Gunnar Myrdal nos anos 1950, a fim de defender 
a tese de que “o viés ‘sanitarista’ da OMS [centrado no simples combate a doenças transmissíveis] 
conduziu essa organização a abraçar uma interpretação socialmente reducionista da relação entre 
pobreza, doenças transmissíveis e desenvolvimento”. Em contraste com o dito “viés sanitarista”, 
decorrente de certo ambiente cultural liberal norte-americano e defendido por Winslow, Myrdal 
sustentava, baseado em seu conhecido princípio da causação circular cumulativa, “a necessidade 
de um processo de desenvolvimento nacional voltado para a superação das condições de pobreza”,  
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sendo que a melhoria das condições de saúde da população dependeria de certas mudanças estruturais 
pró-desenvolvimento. Nas décadas seguintes, a despeito de uma aparente vitória das posições de 
Winslow – que trabalhava, nos anos 1950, como consultor da OMS –, algumas mudanças estruturais 
recentes no quadro da saúde mundial ensejam uma recuperação das ideias de Myrdal em termos 
atualizados. Em particular, o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis relacionadas a 
estilos de vida e a necessidade de regulação de mercados de produtos associados ao risco de incidência 
dessas doenças (tabaco, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados, agrotóxicos etc.) são exemplos 
daquelas mudanças estruturais, as quais colocam novos desafios institucionais à regulação das políticas 
de saúde mundial. Por fim, Nogueira propõe uma agenda de pesquisa que envolve, entre outros 
tópicos: i) um resgate do pensamento de Myrdal sobre as relações entre saúde e desenvolvimento; 
ii) a contribuição de sanitaristas brasileiros sobre o “custo da doença”, pensado em termos amplos, 
não estritamente econômicos; iii) as relações entre saúde e desenvolvimento na abordagem das 
capacitações (Amartya Sen e outros); e iv) “desafios para uma estratégia de inovação da política 
pública de regulação de medicamentos, com foco no campo da saúde mental”.

O 13o artigo, de Pedro Cavalcante, tem por título Desigualdades e instituições: uma importante e 
promissora agenda de pesquisa. O objetivo é “discutir a questão das desigualdades de renda com vistas 
a situar o debate atual e sinalizar para uma promissora agenda de pesquisa que se fundamenta na 
abordagem neoinstitucionalista”. Estudos recentes (Atkinson, Piketty e Saez, 2011; Piketty, 2014; 
2015; Atkinson, 2015) constatam a persistência das desigualdades em nível mundial nos últimos 
trinta anos. Esse fato impõe profundos e extensos desafios à comunidade internacional, pois, como 
admite o Banco Mundial, “o desenvolvimento das nações não se resume ao crescimento, mas inclui 
também as dimensões de igualdade e segurança”. No Brasil, apesar da redução da desigualdade 
observada nos últimos anos, os patamares de concentração de renda continuam elevados. Ora, é preciso 
explicar esse fenômeno. Para isso, Cavalcante sugere uma agenda de pesquisa baseada na literatura 
neoinstitucionalista, que elucide as relações entre os arranjos institucionais e os processos políticos, 
por um lado, e a persistência das desigualdades, por outro. Após mencionar algumas linhas de análise 
da literatura recente nesse campo no Brasil, o autor conclui, propondo uma agenda de pesquisa que 
analise “as regras do jogo de processos decisórios que notoriamente afetam o quadro de inequidade 
do país, como os relativos à regulação e à fiscalização do mercado de trabalho, à política educacional, 
à tributação e ao sistema de seguridade social”.

Por fim, os editores agradecem ao público leitor, aos autores, aos avaliadores e a toda a equipe 
do boletim. Boa leitura!




