
CAPÍTULO 1

CAPACIDADES ESTATAIS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS EM PAÍSES 
EMERGENTES: (DES)VANTAGENS COMPARATIVAS DO BRASIL1

Alexandre de Ávila Gomide

1 INTRODUÇÃO

O projeto que este livro consolida se inscreve em uma agenda de pesquisa que visa 
compreender as qualidades, as competências e as habilidades que o Estado deve 
possuir para promover dinâmicas de desenvolvimento econômico e social em um 
conjunto de dimensões e setores considerados estratégicos. Neste sentido, busca-se 
evidenciar as vantagens e as desvantagens do Brasil em relação a países emergentes, 
extraindo-se elementos para melhorar a efetividade da ação governamental em 
um conjunto de políticas consideradas críticas para o desenvolvimento nacional.

Muito se debate sobre o papel que o Estado deve desempenhar em prol do 
desenvolvimento, mas pouco se analisa o próprio Estado, especificamente suas 
capacidades para definir legitimamente objetivos coletivos e implementá-los em 
relacionamento com a sociedade civil. Se se considera que o Estado é um vetor 
decisivo para a ruptura de padrões e estruturas ineficientes, não se pode deduzir 
que ele, necessariamente, atuará neste sentido. Para que isto ocorra, há uma série 
de precondições – que são objeto de discussão deste volume.

Desde Max Weber e Karl Polanyi se reconhece o papel essencial do Estado para 
o desenvolvimento das economias capitalistas (Block e Evans, 2005). Polanyi, em 
sua principal obra, A Grande Transformação, de 1944, evidenciou que a economia 
de livre mercado foi produto da ação deliberada do Estado (Polanyi, 2000). Weber, 
por seu turno, argumentou ao longo de seus escritos que o capitalismo requer, 
para prosperar, um Estado que repouse sobre um funcionalismo especializado e 
um direito racional (Bianchi, 2014). Mesmo na tradição econômica ortodoxa, se 
entende que o Estado tem um papel importante para a superação dos problemas de 
ação coletiva, assim como para o eficiente funcionamento dos mercados, corrigindo 
suas “falhas” (Stiglitz, 2000).

1. A seção 2 deste capítulo é de autoria dos técnicos de planejamento e pesquisa do Ipea Maria Paula Gomes dos Santos 
e Ricardo Ginicolo Bacelette, a quem o autor mostra-se grato pela valiosa contribuição. O autor agradece também os 
comentários de Ronaldo Coutinho Garcia e Maria Paula Gomes dos Santos à versão preliminar deste capítulo, eximindo-os, 
contudo, de quaisquer erros e omissões remanescentes.
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Historicamente, entre as décadas de 1930 e 1970 (sobretudo no pós-Guerra), 
depositou-se sobre o Estado a expectativa de solução dos desafios que supõem o 
desenvolvimento. Cabia a ele, assim, conduzir o projeto de industrialização como 
via de superação do atraso econômico e social. Contudo, a mudança de contexto 
na conjuntura internacional no final dos anos de 1970 e início da década de 1980 
(choques do petróleo e crise de liquidez global) levou ao questionamento do papel 
do Estado no desenvolvimento econômico, e o neoliberalismo se transformou em 
corrente hegemônica de pensamento, com suas prescrições percebidas como única 
forma de se adaptar à globalização. De solução, a ação do Estado passou a ser vista 
como problema (Evans, 1993). Entretanto, no final da década de 1990, o quadro 
de instabilidade financeira e os altos índices de pobreza e desemprego verificados 
nos países que aderiram às medidas do Consenso de Washington levaram à perda de 
legitimidade da agenda do Estado mínimo. A partir daí, pode-se dizer que nenhuma 
posição sobre qual deve ser o papel do Estado para o desenvolvimento adquiriu 
hegemonia teórica ou política – sobretudo após a crise financeira mundial de 
2008-2009. Rodrik (2007), por exemplo, mostrou que as políticas mais efetivas na 
construção de trajetórias de desenvolvimento variam de país para país, a depender das 
instituições locais, dos contextos histórico-políticos etc. Não existiria, dessa forma, 
apenas uma receita para o desenvolvimento econômico. Porém, firmou-se a ideia 
de que a capacidade do Estado de identificar problemas, formular e implementar 
políticas seria essencial nesse processo. A questão, então, passa a ser direcionada às 
estruturas e às práticas na relação entre Estado, sociedade e mercado que possam 
sustentar uma sinergia virtuosa para o desenvolvimento (Block e Evans, 2005).

Essa discussão conduz à questão que permeia este livro, sobre quais as 
capacidades que o Estado deve possuir para ter um papel positivo nos processos 
de desenvolvimento, para além da correção das falhas de mercado e da oferta de 
bens públicos. Quais são as características que o próprio Estado deve apresentar e 
qual o tipo de relação com os agentes privados que ele deve constituir para que sua 
ação seja efetiva? No que concerne ao Brasil, quais são as vantagens comparativas 
do país perante outros países emergentes em termos de capacidades estatais?

A literatura mostra que não são consensuais as formas de analisar ou avaliar as 
capacidades estatais. A escolha metodológica para responder as questões apresentadas 
não é trivial. Se as capacidades não são um atributo fixo – este ponto será discutido 
adiante –, entendê-las remete à análise comparativa. Do mesmo modo, a necessidade 
da contextualização e da produção de conhecimento concreto conduziu a pesquisa 
para a elaboração de estudos de caso. Assim, foi analisada comparativamente a 
ação do Estado em áreas e dimensões consideradas estratégicas em países que têm 
desafios em comum em termos de desenvolvimento. Os capítulos da segunda parte 
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deste volume tratam das diferentes políticas estudadas, verificando o desempenho 
relativo do Estado brasileiro em cada uma delas.2

Este capítulo se desenvolve da seguinte maneira. A próxima seção esclarece 
a motivação para o estudo comparado de países emergentes. A seção 3 apresenta 
uma breve revisão da noção de capacidades estatais – conceito-chave desta obra. 
A seção 4 extrai os principais achados dos estudos de caso desenvolvidos neste 
livro. Finalmente, à guisa de conclusão, a seção 5 destaca algumas vantagens e 
desvantagens comparativas do Brasil em termos de capacidades estatais.

2 POR QUE COMPARAR PAÍSES EMERGENTES

De acordo com a literatura, emergentes são os Estados que se tornaram atores 
relevantes no plano global nos últimos anos por apresentarem vigor econômico 
e condições favoráveis à expansão do capitalismo mundial – amplos territórios, 
grandes populações e fartos recursos naturais –, além de aspirarem a uma posição 
relevante na ordem internacional (Soares de Lima, 2012).

A opção pelo estudo comparado de países emergentes parte da convicção de 
que há desafios comuns a esta categoria de países, no que diz respeito à consecução 
de projetos em prol do desenvolvimento; e de que a análise destes desafios, bem 
como das respostas apresentadas por cada país, pode servir tanto para o aprendizado 
comum quanto para a formulação de estratégias consistentes por parte dos Estados 
nacionais. Ademais, a compreensão do reequilíbrio de forças na ordem econômica 
mundial e do papel desempenhado pelo Estado em diferentes paradigmas de 
desenvolvimento faz-se necessária para a melhor construção de cenários e a 
prospecção de oportunidades de inserção internacional.

A aposta nos emergentes como categoria de análise, contudo, não desconhece 
a heterogeneidade, ou mesmo a eventual singularidade, das trajetórias nacionais e 
das estratégias de desenvolvimento em curso nestes países. O que os torna passíveis 
de comparações é, de um lado, a presença, em todos eles, de desequilíbrios e 
contradições internas que comprometem seu desenvolvimento; e, de outro, sua 
disposição comum de exercer um papel mais decisivo na governança global, 
contribuindo para o fortalecimento de uma ordem internacional multipolar, 
ancorada em instituições e mecanismos de representação que favoreçam relações 
mais horizontais entre as nações. A crescente perda de legitimidade do sistema 
internacional gestado no pós-Guerra, a crise financeira de 2008 e a própria ascensão 

2. Quais sejam: proteção social e mercado de trabalho; desenvolvimento industrial e inovação tecnológica; infraestrutura 
energética e licenciamento ambiental; e inserção e cooperação internacional. Além dessas, a pesquisa elegeu como 
objeto de estudo as competências das burocracias públicas, as relações entre Estado e sociedade, e o papel das 
coalizões políticas de apoio para a formulação e execução de estratégias de desenvolvimento. Ver também o capítulo 
14 deste volume, de Renato Boschi e Flavio Gaitán, que traz uma problematização acerca do papel estratégico para o 
desenvolvimento de cada uma das políticas estudadas.
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da China como potência econômica teriam sido, neste sentido, fatores cruciais a 
favorecer a construção desta nova ordem (Reis, 2012; Fonseca Júnior, 2012; Soares 
de Lima, 2012).

Os estudos aqui apresentados envolvem os Brics – acrônimo que reuniu 
inicialmente Brasil, Rússia, Índia e China, incorporando posteriormente a África 
do Sul – e também a Argentina. Os Brics têm avançado em diversas iniciativas 
conjuntas no campo internacional, como atesta a criação recente do Novo Banco de 
Desenvolvimento (NBD), ou Banco do BRICS, projetado para ser uma alternativa 
ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional (FMI) no financiamento 
de projetos de infraestrutura e desenvolvimento dos cinco sócios, assim como de 
outros países emergentes. Por sua vez, a Argentina mereceu lugar em função de seu 
papel destacado na economia e na política regional latino-americana, além de 
constituir o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e o segundo maior destino 
dos investimentos estrangeiros realizados por empresas brasileiras.

Os BRICS, entretanto, não se constituem como um bloco de Estados em que 
todos os seus interesses convergem. Por exemplo, se o Brasil, a Índia e a África do 
Sul defendem a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para se alargar o número de membros permanentes (porventura 
eles próprios), a Rússia e a China não defendem esta reforma, evitando talvez criar 
novos competidores no sistema internacional.

Outras diferenças entre esses países são evidentes, seja pelo tamanho de cada 
economia individualmente, seja pelos diferentes regimes políticos que adotam, 
ou mesmo em virtude de suas divergências quanto a um certo número de tópicos 
de interesse estratégico no âmbito global. A tabela 1 apresenta alguns dados que 
oferecem um panorama destas diferenças.

Em que pesem suas diferenças, os países dos BRICS têm semelhanças e 
perspectivas compartilhadas. Todos são países em desenvolvimento, ainda que 
subsistam assimetrias entre eles, além de terem interesses comuns para a construção 
de uma agenda de cooperação multissetorial entre seus membros.

Assim, em face de sua dimensão estratégica, relevância econômica e dinamismo, 
os países emergentes – sobretudo os BRICS – não podem ser ignorados no cenário 
mundial. Conforme informações do Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
do Brasil,3 eles respondem por mais de 40% da população mundial e um quarto 
do PIB global (considerando-se a paridade de poder de compra). Por essa razão, 
podem ser considerados como uma categoria de análise.

3. Disponível em: <http://brics.itamaraty.gov.br/pt_br/sobre-o-brics/informacao-sobre-o-brics>.
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3 CAPACIDADES ESTATAIS: UMA BREVE REVISÃO DO CONCEITO

O conceito de capacidades estatais é abrangente e multidimensional, o que pode 
levar a interpretações intuitivas que carregam consigo o risco de confundir, em vez 
de elucidar, sua importância para aplicação empírica. De acordo com o Dicionário 
Aurélio, o substantivo “capacidade” está associado à qualidade, habilidade ou aptidão 
que uma pessoa ou coisa tem de possuir para um determinado fim.4 No âmbito 
desta pesquisa, tal coisa seria o Estado, e a finalidade, o desenvolvimento social e 
econômico.5 Porém, quais seriam as habilidades ou faculdades que o Estado precisa 
possuir para promover políticas públicas voltadas ao desenvolvimento?

Com base na revisão da literatura, esta seção visa responder essa questão. Ela 
se inicia com o resgate histórico do conceito para, em seguida, tratar das dimensões 
associadas à noção, assim como dos seus determinantes.

O conceito de capacidades estatais decorreu dos estudos de sociologia política 
e economia política acerca do papel do Estado na promoção do desenvolvimento 
econômico. Atualmente, o conceito vem adquirindo centralidade nas análises 
sobre a efetividade do Estado ou “boa governança” (Matthews, 2012; Vom Hau, 
2012; Cingolani, 2013).6

Cingolani (2013) faz um apanhado das definições do conceito presentes 
em diferentes ramos da literatura. As definições encontradas variam conforme 
a filiação teórica dos autores e as suas perspectivas normativas sobre o papel do 
Estado. Conforme a autora, as acepções achadas compreendem um espectro que 
vai desde visões liberais, como a de Centeno (2002), que associa as capacidades 
estatais às habilidades do Estado de proteger os direitos de propriedade, garantir 
contratos e conquistar a credibilidade dos investidores privados, até enunciados mais 
intervencionistas, como o de Weiss (1998), que vincula o conceito às habilidades 
do Estado de coordenar transformações industriais para satisfazer o contexto em 
evolução da concorrência internacional.

No que concerne à história do conceito, Souza (2012) narra que ele decorreu 
da ideia de autonomia do Estado desenvolvida por autores de linhagem teórica 
weberiana, no intuito de explicar o papel do Estado nos processos de industrialização 

4. De acordo com o Dicionário Oxford, a definição do substantivo “capacidade” (em inglês, “capacity”) seria a habilidade 
ou o poder de fazer algo.
5. O conceito de desenvolvimento é também objeto de disputa (Sen, 2000).
6. Matthews (2012), por exemplo, analisa as implicações da ideia de governança, enquanto resposta teórica aos desafios 
enfrentados pelo Estado pós-reformas neoliberais, para as capacidades estatais.
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tardios.7 Para Weber, o Estado, por ser uma associação política com quadro 
administrativo próprio, que detém o monopólio da coação física legítima dentro 
de um território (poder de dominação), teria a faculdade de perseguir objetivos que 
não refletem, necessariamente, as pressões de grupos de interesse ou de classes sociais 
específicas. É nessa perspectiva que Skocpol (1979) argumenta que o Estado e a 
sua ação não podem ser reduzidos aos interesses das classes sociais. Para a autora, o 
Estado seria potencialmente autônomo, sobretudo pelo fato de sua burocracia (ou 
seu quadro administrativo), como grupo, ter a possibilidade de operar de forma 
independente (insulada da sociedade) e perseguir objetivos próprios.8

O livro organizado por Evans, Rueschemayer e Skocpol (1985) aborda os 
mecanismos pelos quais o poder autônomo do Estado opera. Nesse sentido, ganha 
relevo a noção de capacidades do Estado, associada primeiramente às habilidades 
de seu corpo administrativo para “implementar as metas oficiais, mesmo diante 
da oposição real ou potencial de grupos da sociedade ou em face de circunstâncias 
socioeconômicas recalcitrantes” (op. cit., p. 9, tradução nossa). Assim sendo, para 
o Estado poder agir autonomamente, condição indispensável seria a existência de 
uma burocracia capaz de implementar, de forma coerente e autônoma, políticas 
de desenvolvimento.

Evans (1995), posteriormente, veio a ampliar o conceito, ao argumentar 
que as capacidades do Estado para transformar a estrutura produtiva de um país 
estariam associadas não só à existência de burocracias racional-legais, autônomas e 
aptas a atuar de forma coerente, mas também à habilidade destas de se relacionarem 
com o empresariado privado, obtendo com isso as informações necessárias para 
formular e implementar planos e estratégias de desenvolvimento econômico. Na 
competência e na coesão interna da burocracia estatal residiria a condição que 
impediria que ela fosse capturada por interesses particularistas em sua relação com 

7. Deve-se lembrar, no entanto, que autores neomarxistas também trabalharam a questão da autonomia do Estado. 
Na tradição marxista, o Estado é visto como um mecanismo que reproduz a ordem social para que os interesses da 
classe dominante sejam protegidos e reforçados. Para o sociólogo marxista Nicos Poulantzas, entretanto, o Estado 
poderia deter autonomia em relação aos interesses imediatos das frações de classe nas economias capitalistas. Porém, 
tal autonomia seria relativa, já que a superestrutura (ou as instituições e o poder político) não seria independente da 
estrutura (isto é, das relações de produção).
8. Porém, como alerta Marques (1997, p. 80): “A autonomia estatal não é uma característica estrutural do Estado 
capitalista que possa se definir a priori (...). Ela varia de caso a caso e, dentro de cada um, de agência para agência. 
Isso ocorre porque a autonomia é definida em cada situação histórica pelas ‘potencialidades estruturais’ que cercam 
as ações autônomas do Estado, pelas estratégias dos vários atores presentes e pelas mudanças implementadas pelo 
próprio Estado na organização administrativa e na coerção”.
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o setor privado.9 Surge daí a noção de “autonomia inserida” (embedded autonomy) 
como elemento-chave para as capacidades estatais.10

De forma diversa, Mann (1984) associou o poder autônomo dos Estados à 
capacidade destes de adentrar a sociedade e, com isso, executar suas decisões políticas 
por todo o território. Este processo, que implica uma relação de cooperação entre 
os cidadãos e seus governos, ele denominou de poder infraestrutural do Estado 
(em oposição ao poder despótico, que seria imposto à sociedade). Para Mann, o 
poder (e a legitimidade) do Estado contemporâneo para governar e implementar 
suas políticas adviria, sobretudo, desta capacidade de ele interagir com os cidadãos 
e prover os serviços sociais básicos (Mann, 2008).

Nessa perspectiva, Evans, em trabalhos mais recentes (Evans, 2010; Evans e 
Heller, 2013), expandiu o conceito de autonomia inserida. Para o autor, uma vez que 
o desenvolvimento não se restringiria mais apenas à transformação produtiva, mas 
também à ampliação das capacitações humanas (Sen, 2000), a parceria entre o Estado e 
o empresariado privado já não seria suficiente para a ação efetiva do Estado – podendo 
ser até mesmo contraproducente. Se as políticas para a promoção do desenvolvimento 
humano ganham relevo – isto é, a produção e a distribuição de bens e serviços coletivos 
(educação, saúde, transporte urbano, segurança pública etc.) –, o Estado deveria se 
relacionar também com os outros grupos da sociedade civil. Isto ocorreria por meio 
da construção e da institucionalização de múltiplos canais. Daí, conforme Evans, a 
importância das instituições deliberativas para garantir a efetiva participação da sociedade 
nos processos decisórios. Tal relacionamento Estado-sociedade seria fundamental não 
só para fornecer informações acuradas acerca dos problemas a serem enfrentados, 
mas também para conquistar o engajamento das populações beneficiárias na 
implementação dos programas. Em síntese, as capacidades do Estado no século XXI 
estariam não só associadas à qualidade das burocracias públicas, mas à existência e 
ao funcionamento efetivo de canais que conectem o aparato político-administrativo 
do Estado à sociedade civil, conferindo legitimidade e eficácia às suas ações. Estas 
características aumentariam a faculdade do Estado para mobilizar os atores da 
sociedade em torno de um projeto de desenvolvimento.11

9. Amsden (2001) mostra que os países bem-sucedidos em seus processos de industrialização acelerada desenvolveram 
sistemas em que a concessão de benefícios, como subsídios, estivesse condicionada ao desempenho. Para a autora, foram 
estes mecanismos de controle e reciprocidade que permitiram que as intervenções governamentais não apresentassem 
os efeitos nocivos do rent-seeking e da corrupção.
10. Para Evans (1995), o Estado brasileiro, quando comparado ao da Coreia do Sul e ao do Zaire (atualmente República 
Democrática do Congo), estaria numa situação intermediária entre as duas categorias analíticas propostas pelo autor. No 
período e nos setores analisados por Evans, o Estado brasileiro não atuou nem de forma predadora nem propriamente 
desenvolvimentista. Conforme sua análise, no Brasil atuaram nos projetos de desenvolvimento “bolsões de eficiência 
burocrática” insulados da patronagem e do clientelismo presentes nas relações do Estado com a sociedade brasileira 
pré-Constituição Federal de 1988. 
11. Para Chang (1999), seriam quatro as funções do Estado em prol do desenvolvimento, para além da promoção da 
estabilidade macroeconômica: i) a provisão de uma visão de futuro; ii) a coordenação entre agentes privados, e destes 
com o Estado, para a realização de investimento; iii) a construção de instituições; e iv) a administração de conflitos. 
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O conceito de capacidades estatais pode ser disposto sob a forma de variáveis 
associadas às atividades exercidas pelo Estado (Cingolani, 2013). Consoante com 
a literatura sobre o tema, tais atividades poderiam ser abarcadas nas seguintes 
dimensões: coercitiva, fiscal, administrativa, relacional, legal e política.

A capacidade coercitiva está associada à função básica do Estado de manter a 
ordem pública e a defesa do território. Esta dimensão é privilegiada nos estudos sobre 
os Estados frágeis, isto é, países caracterizados pelo fraco poder ou legitimidade de seus 
Estados para proteger seus cidadãos, deixando-os vulneráveis a eventos de risco, como 
conflitos internos, violência, fome etc. A capacidade fiscal, financeira ou de financiamento 
enfatiza a faculdade do Estado de extrair recursos da sociedade por meio da arrecadação 
de impostos para, com isso, financiar seus programas e prover bens e serviços públicos. 
A capacidade administrativa ou burocrática refere-se ao potencial de implementação 
das políticas públicas. Condição necessária para tal seria a existência de um corpo 
administrativo profissional e dotado dos recursos e dos instrumentos necessários.12 
A dimensão relacional diz respeito às habilidades das burocracias do Estado de se 
conectar com os diferentes grupos da sociedade. Desta dimensão adviria a capacidade 
dos governos de mobilizar recursos políticos, prestar contas e internalizar informações 
necessárias para a efetividade de suas ações.13 A dimensão legal ou regulatória, por 
sua vez, refere-se às capacidades do Estado em definir e garantir as “regras do jogo” 
que vão normatizar as interações dos atores. Está associada à garantia dos direitos de 
propriedade e dos contratos, bem como à função dos governos em regular a atividade 
econômica. Finalmente, a capacidade política ou de condução (steering capacity) diz 
respeito ao poder de agenda ou à faculdade dos governos eleitos de fazerem valer suas 
prioridades. Enfoca, assim, tanto as competências de planejamento estratégico e fixação 
de objetivos de longo prazo quanto o poder de veto de atores político-institucionais 
sobre as decisões do Poder Executivo.

É importante ressaltar que as capacidades estatais não se constituem em um 
conjunto de atributos fixos e atemporais. Elas variam no tempo, no espaço e por área 
de atuação. Um Estado pode ter tido muita capacidade de direção em um passado 
autoritário, mas vê-la enfraquecida no presente devido à existência de pontos de 
veto no sistema político. Do mesmo modo, em uma federação, um ente subnacional 
pode ter mais capacidade fiscal que outro. Por fim, é comum que determinadas 
agências ou burocracias possuam maiores capacidades administrativas que outras.

12. Esta é uma das dimensões privilegiadas nos estudos sobre os Estados desenvolvimentistas (Evans e Rauch, 1999). 
Amsden (2001) mostra que a capacidade da burocracia de monitorar o desempenho das políticas industriais e exigir 
reciprocidade dos benefícios concedidos pelo Estado foi também um fator de sucesso. 
13. A dimensão relacional vem sendo privilegiada nos estudos sobre governança, uma vez que o Estado por si só não 
seria capaz de orientar e implementar as políticas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, sendo necessária 
a participação de outras partes interessadas, tais como associações empresariais, sindicatos de trabalhadores e demais 
organizações da sociedade civil. Nesta dimensão, inclui-se também a capacidade dos governos centrais em articular 
políticas nacionais em Estados federativos, nos quais as unidades subnacionais detêm autonomia.
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Mas, quais seriam os determinantes das capacidades estatais? Na literatura 
sobre o tema, sobressai a questão sociopolítica, acerca da existência de uma base 
política e social de apoio às ações do Estado (Gaitán e Boschi, neste volume; Vom 
Hau, 2012). Tal base, por sua vez, seria a resultante da correlação de forças políticas 
construída em torno do projeto de desenvolvimento em curso. Para Herrlein (2014), 
qualquer programa de transformação produtiva e social com vistas à superação 
do subdesenvolvimento deve ser precedido da definição das equações políticas 
capazes de lhe dar sustentação. Assim, nesses termos, a efetividade da ação estatal 
estaria condicionada ao apoio social, por meio de pactos, alianças ou coalizões 
entre os atores estratégicos, tais como a burocracia estatal, os partidos políticos, os 
empresários, os trabalhadores organizados e as lideranças populares em torno de 
objetivos deliberados politicamente (Gaitán e Boschi, neste volume).

Todavia, por mais que o apoio político interno seja indispensável, não se 
podem desconsiderar os efeitos do sistema internacional sobre as capacidades 
estatais. Como argumentou Medeiros (2010), os Estados nacionais não são entidades 
autossuficientes inseridos em um ambiente internacional indiferenciado. É nesse 
sentido que Vom Hau (2012) argumenta que a globalização econômica afetou 
negativamente as capacidades estatais dos países em desenvolvimento. Para o autor, 
a abertura comercial e financeira promovida nas décadas de 1980 e 1990 teria 
aumentado o poder dos capitais internacionais vis-à-vis a autoridade dos Estados 
nacionais, assim como as imposições dos organismos multilaterais aos países em 
desenvolvimento. Este fenômeno, associado à internacionalização das empresas 
e à financeirização das economias nacionais, viria a dificultar a implementação 
de estratégias nacionais de desenvolvimento. Da mesma forma, Fiani (2012) 
indaga qual seria a forma de induzir uma atualização da base tecnológica de uma 
indústria com forte participação estrangeira quando os investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) das empresas multinacionais se concentram em seus  
países-sede. Além disso, os ajustes fiscais exigidos para o aumento da credibilidade 
dos países em desenvolvimento diante dos investidores internacionais viriam a 
diminuir a capacidade de financiamento dos Estados nacionais.14

Discutem-se também os impactos da democratização nas capacidades estatais. 
Como se sabe, a democracia exige transparência e controle das ações dos políticos 
e burocratas, ao mesmo tempo em que tende a incluir mais atores nos processos 
decisórios. Se, por um lado, este processo tem o potencial de aumentar o poder 
infraestrutural e as capacidades relacionais do Estado, ampliando a legitimidade 

14. Contudo, Vom Hau (2012) alega que a emergência de um mundo multipolar e as consequentes transformações das 
estruturas de governança global poderiam aumentar as capacidades dos países em desenvolvimento, ao proporcionarem 
novos espaços de negociação e formas de cooperação técnica e financeira. O Banco dos BRICS, criado em julho de 2014 
com o objetivo de financiar projetos de desenvolvimento de países emergentes, poderia ser citado como um exemplo 
desses novos arranjos e instrumentos de cooperação.
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e a efetividade das suas decisões, por outro lado, ele pode levar à fragmentação 
ou à incoerência das ações (Migdal, 200115 apud Pereira, 2014).16 Desta forma, 
uma democracia pluralista também pode limitar a capacidade do Poder Executivo 
para tomar e implementar decisões. Ademais, os ciclos eleitorais, ao incentivarem 
os políticos a apresentar resultados no curto prazo, inibiriam os governos de 
implementar projetos de caráter estrutural cujos efeitos se perceberiam em 
longo prazo.

Por fim, mas não menos importante, os legados históricos da formação dos 
Estados nacionais são fatores condicionantes das capacidades estatais. Para Evans 
(1993), por exemplo, as conquistas logradas pelos Estados desenvolvimentistas do 
Leste Asiático (Taiwan, Coreia do Sul e Japão) estariam radicadas em seu passado 
histórico. Para o autor, o envolvimento em guerras, a dominação estrangeira e 
os conflitos internos foram experiências que conduziram ao aprendizado social 
e à conjunção de fatores que deram àqueles Estados condições de conquistarem 
autonomia. Do mesmo modo, o propósito do desenvolvimento econômico ali era 
uma condição necessária à afirmação da soberania nacional, constituindo não apenas 
a base de sustentação da legitimidade social interna, mas também o fundamento 
material para a manutenção de capacidades defensivas diante de ameaças externas.17

4 O QUE OS CAPÍTULOS DIZEM

As definições adotadas pelos trabalhos que compõem este livro convergem, dentro 
da linhagem weberiana ou institucionalista, para a associação do conceito de 
capacidades estatais com o papel ativo do Estado na definição e na implementação 
de estratégias de desenvolvimento ou transformação da realidade socioeconômica.

Para Igor Fonseca (neste volume), as capacidades estatais compreendem o 
conjunto de instrumentos e instituições de que dispõe o Estado para estabelecer 
objetivos, transformá-los em políticas e implementá-las. Contudo, ressalta o 
autor, a capacidade do Estado em uma democracia também dependerá de angariar 

15. Migdal, J. S. State in society: studying how states and societies transform and constitute one another. Cambridge, 
England: Cambridge University Press, 2001.
16. Para Migdal (2001 apud Pereira, 2014), o processo de implementação de uma política pública se insere em um 
contexto em que, devido à natureza fragmentada e plural da sociedade, é muito provável a existência de pontos de 
oposição em relação aos objetivos oficiais. Surgiria, assim, um conflito decorrente do alinhamento entre partes do 
Estado e grupos sociais para contestar ou para defender certas políticas. Como resposta a este ambiente conflituoso, 
os governos adotariam uma série de estratégias para garantir seu poder de dominação, tais como a nomeação para 
cargos-chave a partir de laços de lealdade; a sobreposição de competências entre agências em um mesmo campo; ou 
a formação de contracoalizões. O resultado seria a diminuição das capacidades estatais, uma vez que tais estratégias 
causariam a baixa institucionalização das burocracias, diminuindo sua profissionalização. Também ocorreriam incoerências 
na ação governamental, pois se dificultaria a coordenação interburocrática. Assim, para o autor, as dinâmicas internas 
do Estado são impactadas pelas relações entre o Estado e os diversos grupos sociais.
17. Conforme Belluzzo (2015), com a Guerra da Coreia e a Revolução Chinesa, os Estados Unidos aceitaram as 
políticas asiáticas de acelerar o crescimento, como as políticas industriais protecionistas e de direcionamento de 
crédito (incentivos) às exportações. Além disso, os Estados Unidos abriram seus mercados aos produtos japoneses e 
sul-coreanos. Ver também Wade (1990).
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legitimidade social para suas ações, articulando e intermediando os complexos 
interesses em disputa (Gomide e Pires, 2014). Neste sentido, os capítulos de 
Eduardo Gomes e Maria Antonieta Leopoldi (neste volume) reforçam a necessidade 
da burocracia estatal estabelecer nexos com os atores do mercado e da sociedade, 
sem cair na “captura” – ou seja, recuperam a ideia da autonomia relativa e da 
permeabilidade (embeddedness) do Estado presente em Evans (1995; 2004; 2008). 
Do mesmo modo, Renata Bichir (neste volume) entende que as capacidades 
do Estado derivam não só das competências de formulação e implementação 
de suas políticas, mas também da construção de apoio à agenda entre os atores 
sociais, políticos e econômicos relevantes. Para Anna Jaguaribe (neste volume), as 
capacidades estatais abarcam tanto as burocracias e as instâncias de ação do Estado 
como a dinâmica de atuação política – isto é, a capacidade de formular políticas, 
construir e coordenar consensos, e abrir espaços de política pública (policy spaces) 
entre objetivos e oportunidades. De outra forma, a capacidade transformadora 
da ação estatal depende, em última instância, da relação entre a pertinência da 
política (objetivos e metas), da condução política e administrativa do processo, 
e das circunstâncias que a contextualizam (Hausmann e Rodrick, 2003 apud 
Jaguaribe, neste volume).

A ancoragem do conceito de capacidades nessa perspectiva levou os estudos 
apresentados neste livro a privilegiar as variáveis burocráticas, relacionais e políticas 
do conceito nas análises realizadas. Destacam-se, a seguir, as contribuições dos autores 
deste volume em cada uma das dimensões e áreas de política pública abordadas.

4.1 Burocracia pública

Ao analisar a capacidade burocrática do governo federal brasileiro em relação 
ao argentino, Celina Souza (neste volume) conclui que a administração federal 
brasileira possui hoje a maioria das características de uma burocracia weberiana. 
A autora explica este fenômeno fazendo uso de variáveis históricas e políticas. No 
caso brasileiro, as instituições criadas desde a Era Vargas colocaram o Brasil em 
posição mais vantajosa no sentido da institucionalização de um sistema burocrático. 
Exemplos nesse sentido estariam na criação de: i) instituições sólidas, como o 
Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), em 1938, com o objetivo 
de aprofundar a reforma administrativa destinada a organizar e a racionalizar o 
serviço público no país; ii) empresas estatais como a Petrobras e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico (BNDE), na década de 1950, que seriam a coluna 
vertebral de burocracias qualificadas e não sujeitas ao clientelismo e à patronagem; 
e iii) organizações para a capacitação dos quadros técnicos, a exemplo da Escola 
Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, em 1952. Ademais, 
argumenta a autora, no processo de democratização brasileira da década de 1980, a 
nova Constituição Federal instituiu a necessidade de concurso público como forma 
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de recrutamento do serviço público. Tal trajetória foi reforçada por uma série de 
eventos nas décadas de 1990 e 2000 narrados pela pesquisadora em seu estudo.

Na Argentina, diferentemente, a redemocratização não mudou a forma de 
recrutamento da burocracia e manteve as mesmas características do passado, com um 
sistema burocrático que carece dos requisitos weberianos básicos, como a existência 
de um regime jurídico exclusivo, capaz de estabelecer regras e procedimentos e 
diminuir incertezas, assim como o recrutamento em bases competitivas baseadas no 
mérito.18 Adverte a autora, todavia, que isso não significa que o governo argentino 
não possua capacidade de formular e implementar políticas, mas que esta capacidade 
é restrita a políticas consideradas prioritárias pelos que ocupam o Executivo federal.

Contudo, quando a qualidade da burocracia federal brasileira é desagregada 
em dimensões (recrutamento, formação, promoção interna e prestação de contas), a 
autora mostra que algumas áreas de política pública ainda apresentariam deficiências, 
particularmente no que diz respeito à existência de carreiras estáveis. Chama atenção 
a constatação do estudo de que, na comparação da qualidade da burocracia brasileira 
em quatro áreas de políticas, quais sejam, ambiental, industrial, de inovação e 
infraestrutura, esta seria a que apresentaria a pior classificação em termos gerais.

4.2 Relações Estado-sociedade

O trabalho de Gomes (neste volume) privilegiou o aspecto relacional das capacidades 
estatais ao estudar os canais institucionalizados de interlocução entre o Estado e a 
sociedade civil na formulação de políticas de desenvolvimento. A pesquisa do autor 
foca exclusivamente nas instituições de representação social extraparlamentares 
ligadas ao Poder Executivo, designadamente, os conselhos nacionais pluripartites 
existentes no Brasil, na Índia e na África do Sul. Uma constatação da pesquisa do 
autor é que tais instâncias emergiram em situações críticas, marcadas por transições 
ou crises políticas iminentes, que exigiram a criação de canais institucionalizadas de 
diálogo, articulação e construção de consensos mínimos ou acordos entre setores 
da sociedade civil e o Estado para a implementação de novas agendas.

Segundo Gomes, o Conselho Nacional de Assessoramento (National Advisory 
Council – NAC) da Índia foi constituído em um momento de crise sociopolítica 
e econômica, no contexto de recondução do Partido do Congresso ao poder em 
coalizão com a esquerda, em 2004. O NAC voltou-se especialmente para a dimensão 
social desta crise, ao alinhar-se ao movimento mais amplo da sociedade indiana pela 
efetivação de direitos sociais, especialmente das minorias. O Conselho Nacional de 

18. Para Souza (neste volume), diferentemente do Brasil, onde se buscou assegurar a construção de instituições 
democráticas sólidas por meio da criação de uma burocracia weberiana, a redemocratização na Argentina se concentrou 
na punição dos crimes cometidos durante a Ditadura Militar. Mudanças na Constituição só ocorreram mais tarde, sem, 
contudo, alterarem a forma de recrutamento da burocracia pública.
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Desenvolvimento Econômico e Trabalho (National Economic Development and 
Labour Council – Nedlac) da África do Sul, por sua vez, foi também fruto de uma 
conjuntura crítica, marcada pela transição daquele país para uma democracia, em 
1994-1995, depois de uma longa e conflituosa negociação pela extinção do apartheid, 
com os objetivos de harmonização entre as forças políticas e sociais, fortalecimento 
do capital social e promoção do desenvolvimento do país. Finalmente, o Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil (CDES) foi criado em 2003 no 
contexto da ascensão ao poder no governo federal de uma coalizão oposicionista 
de centro-esquerda liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

No entanto, conforme mostra o estudo do autor, tais conselhos foram 
perdendo seu protagonismo com o passar do tempo e em virtude de mudanças 
da dinâmica política e institucional. A análise de Gomes indica que o Nedlac 
vem passando por um desprestígio crescente ao longo dos seus mais de vinte anos 
de existência. O NAC, por sua vez, foi fechado em maio de 2014, com a vitória 
de uma coalização de oposição. Por fim, se, no início do governo Lula, o CDES 
brasileiro teve relevância na formulação e na articulação de agendas, enunciados 
e diretrizes – como as Cartas de Concertação – para o desenvolvimento de longo 
prazo, acabou vendo diminuído seu papel e capacidade de intervenção nas ações 
de governo a partir de 2011.

4.3 Inovação, ciência e tecnologia

No que se refere especificamente aos setores de política pública pesquisados, o 
capítulo de Ana Célia Castro avalia as capacidades do Estado brasileiro em promover 
a inovação tecnológica das firmas em comparação com a Argentina e a China. 
O capítulo analisa as capacidades não só de promover o emparelhamento com os 
países mais avançados, mas também de ultrapassar estes países em certos domínios 
ou áreas de conhecimento. Em sua análise, a pesquisadora destaca as dimensões 
políticas (de decisão e direção), burocráticas (formulação e implementação), 
relacionais (articulação e construção de consensos) e financeiras (de financiamento) 
das capacidades estatais. Segundo Castro, seria crucial nesta área de política pública 
a forma de estruturar os consensos sobre as visões de futuro (quais setores devem 
ser incentivados e promovidos pelo Estado), o que, por sua vez, dependeria: da 
existência de uma retaguarda de instituições capazes de realizar estudos prospectivos 
a serem considerados no processo de tomada de decisões; da capacidade de processar 
os conflitos de interesse; e de um sistema de financiamento enraizado.

Para Castro (também neste volume), o Brasil contaria formalmente com uma 
complexa e madura arquitetura institucional em seu sistema nacional de inovação 
– mais ampla que a da Argentina e China –, apropriada para a tomada de decisões, 
tendo em conta os interesses de diferentes partes. O país também contaria com 
instituições de financiamento enraizadas e recursos disponíveis, por meio do Banco 
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) e dos fundos setoriais. A configuração do sistema 
nacional de inovação argentino se assemelharia à brasileira, estando, entretanto, 
em um estágio anterior de construção, ao apresentar escassez de recursos humanos 
e de fontes de financiamento. No caso chinês, paradoxalmente, a arquitetura 
institucional formal do sistema nacional de inovação não revelaria a capacidade 
existente de tomada de decisão e muito menos o seu processo de estruturação de 
consenso acerca da estratégia de inovação a ser adotada.

Segundo a autora, a proximidade entre as agências governamentais brasileiras 
e as firmas seria pequena quando comparada ao sistema chinês, o que constituiria 
uma desvantagem. Ademais, não haveria no Brasil a flexibilidade necessária para 
atender as demandas das empresas por recursos de financiamento, muito menos 
uma adequada interseção entre a demanda e a oferta de fundos para a inovação. 
Sobrariam exigências e controles, especialmente por parte dos tribunais de contas, 
e ainda faltariam empresas para buscar financiamento para a mudança tecnológica. 
Além disso, as universidades e os institutos de pesquisa brasileiros estariam 
distantes do núcleo de tomada de decisão, não participando efetivamente das 
escolhas estratégicas na formulação da política de inovação, e os instrumentos 
de coordenação e representação dos diversos atores interessados na política 
atuariam mais em aconselhamento e indicações que na efetiva articulação de 
interesses e na construção de consensos para a tomada de decisão. Para Castro, 
as decisões na política de inovação brasileira parecem ser tomadas em esferas 
limitadas, que não necessariamente têm em conta os interesses em jogo, os quais, 
no entanto, aparentemente, estariam devidamente representados. Castro assinala 
que o processo de prospecção tecnológica e de estruturação de consensos sobre 
prioridades pode vir a ser o calcanhar de aquiles da política de ciência, tecnologia e 
inovação brasileira, pois escolhas acertadas na formulação de políticas de inovação 
mostraram-se essenciais em exemplos históricos de países que tiveram sucesso em 
suas políticas de desenvolvimento tecnológico.

Diferentemente, o sistema de inovação chinês inverteria a estrutura que 
caracterizaria tanto o sistema brasileiro quanto o argentino. Nas palavras da autora, 
“a inovação tecnológica que emergiria estaria no topo do sistema e não na sua base”, 
pois: a pesquisa público-privada seria o ponto de partida, uma vez que a relação das 
agências governamentais com as firmas é próxima; os institutos de pesquisa, think 
tanks, universidades e outras entidades comporiam um aparato prospectivo e de 
aconselhamento para as decisões estratégicas; o processo decisório resultaria de um 
processo coletivo e estruturado de criação de consensos, por meio de mecanismos 
de consulta e procedimentos regulares de interlocução com os governos provinciais 
e outros ministérios, conduzidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (Most); e, 
apesar do sistema chinês não contar com instituições de financiamento enraizadas, 
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o Most teria mecanismos de coordenação com o sistema bancário para orientar os 
bancos a promover o financiamento à inovação.

Na mesma toada, o capítulo de Jaguaribe examina a evolução da política 
tecnológica chinesa, do ponto de vista de seus objetivos, governança e visão de 
futuro. A autora avalia o Sistema Nacional de Inovação chinês sob a ótica das 
capacidades de formular, coordenar e executar objetivos de política tecnológica. 
Segundo Jaguaribe, o Estado chinês deteria capacidade de criar coalizões de interesses 
ou consensos estruturados em torno dos objetivos de política acordados, assim 
como capacidade de monitorar e avaliar resultados e rever metas e escolhas feitas.

Para Jaguaribe, os programas chineses seriam também singulares pela magnitude 
dos recursos financeiros de que dispõem; pela coordenação das metas com as políticas 
macroeconômica, comercial e de investimento estrangeiro; e pela visão prospectiva 
sobre o papel da China na competição econômica global. A capacidade do Estado 
chinês de calibrar as instituições, combinada com uma grande descentralização 
na execução de políticas, faria com que a China se aproximasse de um modelo 
de capitalismo híbrido em que os papéis do Estado e do mercado estariam em 
constante mutação.

Segundo a pesquisadora, o processo de planejamento chinês teria sido 
modificado ao longo dos anos, tornando-se mais estratégico e consultivo, e 
reforçado por mudanças institucionais que aumentaram a coordenação horizontal 
do governo. Isto faria com que a política tecnológica da China se movesse por 
meio de acordos básicos sobre objetivos, meios e fins entre dirigentes e gestores 
diretamente envolvidos no processo decisório e executivo. Estes acordos adviriam 
da existência de grupos que se alternam entre academia, centros de pensamento e 
órgãos de planejamento e, por isso, proporcionariam uma visão política comum 
sobre as possibilidades internacionais abertas para o país. O planejamento estratégico 
da política tecnológica na China também estaria dotado de grande flexibilidade 
decisória no nível regional no momento da execução das políticas, permitindo o 
surgimento de paradigmas tecnológicos distintos e relações diferenciadas com a 
economia global.

4.4 Desenvolvimento industrial

O capítulo de Ignácio Delgado discute os dilemas de coordenação e articulação 
das políticas industriais brasileiras recentes (a Política Industrial, Tecnológica e de 
Comércio Exterior, de 2004; a Política de Desenvolvimento Produtivo, de 2008; e 
o Plano Brasil Maior, de 2011) em relação aos casos indiano e chinês. Para o autor, 
fundamentalmente, a política industrial brasileira apresentaria contradições com 
a política macroeconômica, pois, diferentemente da China e da Índia, o Estado 
brasileiro não preservou o controle sobre o câmbio e os fluxos de capital. Ademais, 
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Delgado assinala que não se constituiu no Brasil uma instituição coordenadora 
das políticas de desenvolvimento industrial, apesar de o país contar com poderosas 
instituições, como o BNDES e a Petrobras. Igualmente, não se consolidaram no 
país fóruns de articulação entre o Estado e o empresariado capazes de construir 
consensos para dar suporte às iniciativas a serem desenvolvidas.

Delgado mostra que na China os mecanismos do consenso estruturado 
(abordados nos capítulos de Castro e Jaguaribe) favoreceriam amplo engajamento dos 
atores nas políticas definidas. O sistema político chinês e os padrões de articulação 
entre o Estado e as empresas confeririam ao governo capacidade tanto para a 
elaboração de políticas de longo prazo quanto para a efetuação das mudanças 
necessárias na orientação geral definida durante sua implementação.

Na Índia, por seu turno, a dualidade derivada da regulamentação e da 
informalidade excessivas provenientes da trajetória de equiparação do passado 
teria subsistido com a inserção internacional crescente. Isto beneficiou os serviços 
em tecnologia da informação e comunicação (TIC) e alguns poucos segmentos 
industriais, mas erodiu a capacidade estatal de implementação de políticas ativas, 
que foram esmaecidas pelo apego à abordagem do “ambiente de negócios” (doing 
business). O autor escreve que o XII Plano Quinquenal indiano (2012-2017) 
destacou a necessidade de enfrentamento dos deficit de implementação do Estado, 
associados à reduzida coordenação intragovernamental e à inadequada construção 
de consenso. Na Índia é expressivo o número dos ministérios setoriais, e o trabalho 
da Comissão de Planejamento indiana não se sustenta em processos e fóruns 
diversificados para a fixação das diretrizes e a construção de consensos. Apesar das 
empresas públicas subsistirem com peso importante no PIB, elas não teriam papel 
estratégico definido. Existiriam, contudo, bancos estatais de investimento e com 
linhas de financiamento para o capital de risco (venture capital).

No Brasil, por sua vez, a descontinuidade das políticas, a ausência de agências 
coordenadoras de peso, a baixa capacidade de arregimentação das entidades 
empresariais e a influência significativa das multinacionais e do capital financeiro 
no meio empresarial arrefeceriam o impacto da política industrial e da resposta 
empresarial a ela. Conforme Delgado, a descontinuidade das arquiteturas 
institucionais construídas contribuiria para a pouca efetividade dos fóruns de 
articulação Estado-empresariado. No que concerne às estruturas de coordenação, 
a experiência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) sugere 
que tal função, para dispor de efetividade, deveria ancorar-se em agências mais 
robustas de implementação da política industrial – na tradição brasileira, o 
BNDES e a Petrobras –, ou situar-se próximo ao topo do aparelho de Estado, 
o que não aconteceu.
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O pesquisador conclui apontando que a superação dos dilemas de coordenação 
é condição indispensável para que o Estado brasileiro tenha capacidade de 
implementar políticas industriais que aproveitem as janelas de oportunidade e 
favoreçam o alcance e o domínio de atividades cruciais para que o país possa se 
inserir de forma consistente na economia mundial.

4.5 Infraestrutura energética e gestão ambiental

No que se refere às políticas de infraestrutura energética, o capítulo de Carlos 
Santana trata dos mecanismos de financiamento, do padrão de coordenação 
intergovernamental para a implementação dos projetos, e das implicações da 
estrutura de recrutamento burocrático para a coesão do processo decisório no 
Brasil, na Rússia, na Índia e na China.

O autor destaca que os quatro países estudados ainda preservam empresas 
estatais encarregadas da geração de energia – além da iniciativa regulatória e 
dos recursos financeiros (bancários ou fiscais) para a consecução das políticas. 
No entanto, destaca as diferenças na capacidade de coordenação dos governos 
centrais sobre os diversos atores envolvidos (governos subnacionais e empresariado 
privado) no processo de produção das políticas para o setor.

No texto de Santana, sobressai o papel significativo dos bancos públicos na 
provisão de crédito para investimento na infraestrutura energética. A predominância 
dos bancos estatais é absoluta nos casos da Índia e da China, enquanto no Brasil 
e na Rússia eles lideram a oferta de crédito. Nessa dimensão, o autor procura 
demonstrar, notadamente para o caso indiano, o crédito bancário como instrumento 
de coordenação após os processos de desverticalização da década de 1990.

Do ponto de vista das articulações federativas, as reformas orientadas para o 
mercado nos anos 1990 descentralizaram o processo regulatório nos países estudados, 
mas foram seguidas do esforço de retomada do papel protagonista do governo 
central na coordenação da política nos anos 2000. Apesar disso, destaca o autor, 
este processo foi assimétrico e irregular. Enquanto a Rússia logrou a retomada da 
capacidade regulatória do governo central como componente intrínseco da própria 
recomposição do Estado, a China ainda convive com um modelo descentralizado. 
A Índia seria o exemplo de descoordenação mais severa, com implicações negativas 
para a sustentação do modelo de crescimento do país, pois as empresas encarregadas 
são da alçada subnacional, e o mecanismo regulatório não permite ao governo central 
impor suas diretrizes. O Brasil, entretanto, foi capaz de retomar a capacidade de 
coordenação no âmbito do governo central a partir do governo Lula.

No que concerne à estrutura de recrutamento burocrático de empresas e 
órgãos regulatórios, o autor assinala que esta oscila de forma bastante acentuada 
entre os países. O grau de autonomia das empresas na China e na Índia conferiria 
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a estas nações margem de manobra na sua configuração burocrática. No entanto, 
enquanto a China modernizou a estrutura de governança corporativa das empresas 
e as transformou em gigantes globais, na Índia as empresas estatais são instituições 
regionais que servem à política de subsídio energético. A estrutura de recrutamento 
burocrático chinês seria mais isonômica e meritocrática que a indiana. Por seu turno, 
a Rússia teria restabelecido mecanismos de recrutamento burocrático centralizados, 
o que garantiria a retomada da autoridade do governo central sobre as esferas 
subnacionais. No que concerne ao Brasil, ao mesmo tempo que o país possuiria 
empresas estatais com capacidade burocrática preservada – como a Petrobras –, 
ainda enfrentaria dificuldades para recuperar a coesão burocrática no setor elétrico, 
tendo-se em vista a defasagem intergeracional de sua estrutura de quadros.

Em síntese, a análise de Santana indica que o Estado brasileiro retomou suas 
capacidades de planejamento das políticas para o setor, assim como de coordenação 
pelo governo federal. O Brasil teria uma estrutura de bancos públicos e empresas 
estatais (como a Petrobras) bastante desenvolvida, dotando o país de vantagens 
institucionais comparativas em termos de capacidades estatais. Contudo, as taxas 
de investimento do país no setor ainda seriam baixas. Ademais, os projetos de 
infraestrutura no setor podem ser acometidos por constrangimentos institucionais, 
como a baixa qualidade das burocracias públicas dos governos subnacionais (com 
os quais o governo federal precisa firmar termos de compromisso para executar 
projetos), assim como os vetos burocráticos das instituições de controle (internas 
e externas). Somem-se a isso as dificuldades nos procedimentos para a obtenção 
dos licenciamentos ambientais, tema abordado pelo capítulo de Fonseca.

Fonseca estuda os procedimentos de licenciamento ambiental para a construção 
de barragens para geração de energia hidrelétrica no Brasil, na Índia e na China. 
Segundo o autor, por meio da análise da forma pela qual tal procedimento é 
conduzido nestes países, poder-se-ia avaliar tanto a capacidade de coordenação 
entre as agências governamentais quanto a relação entre Estado e sociedade civil 
na produção de políticas neste setor. A existência de competências de coordenação 
intragovernamental em simultâneo às habilidades de defesa e promoção de direitos 
minoritários seria, conforme o pesquisador, condição necessária para se levarem a 
cabo políticas de infraestrutura ambientalmente sustentáveis.

Conforme Fonseca, o licenciamento ambiental significaria um processo 
intrinsecamente conflituoso, ao envolver a proteção dos direitos dos grupos 
negativamente afetados pelos projetos e lidar com visões de mundo distintas 
quanto ao processo de desenvolvimento em curso. Isto se rebateria nos conflitos 
intraburocráticos entre as agências do setor elétrico, responsáveis pelo planejamento 
e execução da política, e as de controle ambiental, responsáveis pelo licenciamento.



34 Capacidades Estatais em Países Emergentes: o Brasil em perspectiva comparada

O autor mostra que, apesar das diferenças na intensidade e nos padrões 
de interação, existe nos três países estudados uma polarização entre as agências 
governamentais do setor elétrico e as do setor ambiental. Cada setor contaria 
com uma coalizão de suporte na sociedade, sendo frequente a existência de 
alianças entre órgãos do setor ambiental e organizações ambientalistas, assim 
como alianças entre órgãos do setor elétrico e grupos de interesse econômico.

No caso do Brasil e da Índia, o pesquisador percebe uma assimetria de poder e 
conflitos entre os diferentes órgãos, sendo os órgãos do setor elétrico os responsáveis 
pelas decisões mais importantes. Por conseguinte, os órgãos de controle ambiental 
atuariam em medidas de mitigação e compensação de impactos. Na China, por sua 
vez, embora haja também conflito entre o setor elétrico e o ambiental, a visibilidade 
dos mecanismos que o condicionam é reduzida, uma vez que muitas fases do 
processo de licenciamento ocorrem em sigilo. As informações coletadas pelo autor 
reforçam a percepção de maior grau de coordenação intragovernamental no caso 
chinês, quando comparado com os demais casos. Deve-se ressaltar, contudo, que 
não se trata o regime político da China de um caso de democracia liberal.

Fonseca também argumenta que o processo de licenciamento é mais aberto 
no Brasil, onde a sociedade civil conta com múltiplos canais de veto. Conforme o 
pesquisador, os procedimentos de licenciamento indianos tinham características 
semelhantes às dos brasileiros até os anos de 1990. No entanto, reformas na 
legislação daquele país na primeira década do século XXI tiveram o efeito de 
simplificar o processo para garantir maior celeridade na construção das grandes 
barragens. O efeito colateral, entretanto, foi a redução do escopo de atuação 
da sociedade civil, que tem tido menor capacidade de influenciar os processos. 
Na China, não existiriam procedimentos formais para a participação da sociedade 
no licenciamento. A atuação das organizações civis está centrada em redes informais, 
que buscam angariar apoio de membros influentes no Partido Comunista Chinês 
(PCC). Contudo, uma vez que a China encontra-se cada vez mais envolvida com 
negociações internacionais, a busca por legitimidade no campo ambiental tem levado 
ao fortalecimento de órgãos governamentais nesta área e a uma maior tolerância 
quanto à mobilização da sociedade civil.

Em síntese, para Fonseca, o governo central indiano apresentaria baixo nível 
de coordenação burocrática, combinado com um baixo nível de conciliação de 
interesses da sociedade civil, devido à redução dos canais de relação provocada pela 
reforma legislativa. Por sua vez, o Estado chinês apresentaria uma alta capacidade 
burocrática, devido ao sucesso na coordenação executiva, apesar de seus processos 
de licenciamento serem marcados pela falta de transparência e de controle social. 
O Estado brasileiro tem caminhado no processo da melhor coordenação entre as 
agências do setor elétrico e ambiental. No entanto, a polarização entre Estado e 



35

Capacidades Estatais para Políticas Públicas em Países Emergentes: (des)vantagens 
comparativas do Brasil

sociedade civil tem aumentado, devido ao programa de ampliação da capacidade de 
geração de energia elétrica por meio da construção de barragens, e tal polarização 
se expressaria nos processos de licenciamento ambiental.

4.6 Desenvolvimento social

No que diz respeito ao desenvolvimento social, este livro traz dois capítulos (de 
Arnaldo Lanzara e Renata Bichir) que analisam comparativamente os sistemas de 
proteção social do Brasil, da Argentina e da África do Sul.

O capítulo de Lanzara aborda as políticas de proteção ao trabalho e de 
seguridade social contributiva, especialmente os benefícios associados ao emprego 
formal, tais como o seguro-desemprego e a previdência social. O autor examina, 
assim, a mobilização destes dispositivos pelos três países em face dos desafios 
colocados pelos imperativos da competitividade econômica postos pela globalização 
dos mercados.

O texto de Bichir, por sua vez, dedica-se à análise de programas de proteção social 
não contributivos ofertados pelos três países no âmbito da assistência social. A autora 
analisa especialmente as capacidades distintas destes Estados para implementar 
programas de transferência de renda e articulá-los com os demais serviços e benefícios 
presentes em suas matrizes de proteção social, a saber: serviços de saúde e assistência 
social, assim como o acesso à educação e ao emprego.

Lidos em conjunto, esses dois textos oferecem uma visão ampla das escolhas 
políticas feitas por cada um destes países quanto à provisão da proteção social, 
bem como da importância dos legados históricos e institucionais para a realização 
das diferentes escolhas.

A partir desta visão, podem-se identificar três configurações distintas de 
regimes de bem-estar social, os quais, com alguma simplificação, representariam 
os três tipos de welfare state encontrados no modelo de Esping-Andersen (1990): 
a Argentina representaria o modelo corporativo, em que a proteção social  
ancora-se principalmente no seguro social, associado ao trabalho assalariado formal; 
a África do Sul exemplificaria o modelo residual, no qual a proteção estatal dirige-se 
prioritariamente ao alívio das situações de pobreza extrema e, secundariamente, a 
salvaguardas contra os riscos do trabalho assalariado; e o Brasil se aproximaria do 
modelo social-democrático, não só por adotar as duas formas de proteção à renda 
(seguros sociais e transferências monetárias), mas também por buscar integrar a 
proteção à renda com um conjunto de serviços de cobertura universal, nas áreas 
de saúde, assistência social e educação.

No âmbito das relações de trabalho e dos riscos associados ao assalariamento 
(doença, invalidez, velhice e desemprego), Lanzara (neste volume) argumenta que 
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Brasil e Argentina dispõem de capacidades mais robustas para garantir a proteção 
social que a África do Sul, na medida em que contam com marcos regulatórios 
e instituições que, construídas durante o processo de industrialização daqueles 
dois países, no início do século XX, alcançaram maturidade, além de grande 
força simbólica no mundo do trabalho. É o caso, no Brasil, do salário mínimo, da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), da Justiça do Trabalho e da Previdência 
Social, os quais teriam apresentado, segundo ele, “resiliência” às tentativas de seu 
desmonte, na década de 1990, como parte das demandas por “ajuste estrutural”.

Na Argentina, embora o “ajuste estrutural” e o desmonte tenham sido 
efetivados durante os anos comandados por Menem (1990-1999), a volta ao poder 
do Partido Justicialista (PJ), de inspiração trabalhista, nos anos 2000, rerregulou 
as relações de trabalho, assim como reestatizou seu sistema previdenciário público.

Diferentemente, no atual Estado sul-africano, herdeiro de um longo regime de 
segregação racial e de grandes iniquidades sociais, persistiriam extremas desigualdades 
entre os grupos raciais no que se refere ao acesso à educação e aos serviços sociais. 
A despeito de a África do Sul possuir instituições responsáveis por elaborar e fiscalizar 
a legislação do trabalho, estas teriam, segundo Lanzara, baixa capacidade para arbitrar 
o conflito distributivo entre capital e trabalho, ensejando um quadro de desvantagem 
para os trabalhadores. Da mesma forma, embora o país disponha de um sistema 
de seguro social contributivo em sua matriz de proteção social, a sua cobertura 
seria reduzidíssima. Deste conjunto de fatores resultaria um sistema de proteção 
ao trabalho débil e rarefeito, o que tem levado o Estado a alocar parte significativa 
de seu gasto social (cerca de 3,5% do PIB) em transferências monetárias não 
contributivas, as quais destinam-se especialmente a idosos, crianças e pessoas 
com deficiência. Estes gastos, contudo, não têm resultado, até agora, em quedas 
expressivas dos níveis de pobreza e extrema pobreza, vis-à-vis o que ocorre na 
Argentina e no Brasil.

Programas de transferência de renda monetária tornaram-se frequentes, na 
última década, em diversos países em desenvolvimento. Em que pese sua grande 
importância enquanto estratégia de combate à pobreza daqueles para quem o acesso 
ao mercado de trabalho inexiste, ou se dá por meio de postos de trabalho precários, 
tais programas, em diversos casos, são apresentados como alternativa menos custosa 
e mais “justa” ao seguro social, por atuarem sobre a base da pirâmide de renda. 
Contudo, a comparação entre os países dá indicações diversas, sugerindo que o 
combate à pobreza é tão mais bem-sucedido quanto mais amplo for o seu sistema 
de proteção à renda por meio do seguro social, uma vez que, mais que aliviar a 
pobreza, estes são capazes de preveni-la.

Entretanto, como sugere Bichir, para ir além do alívio à pobreza e atuar 
sobre suas diferentes dimensões, a ação intersetorial, por meio da articulação entre 
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entrega de benefícios monetários e prestação de serviços sociais (públicos, gratuitos 
e universais), torna-se fundamental. Tal medida, contudo, só tem sido posta em 
prática, por enquanto, no Brasil.

Segundo Bichir, os três países adotaram programas de transferência monetária 
direta a partir dos anos 2000, os quais foram organizados segundo a mesma 
perspectiva de superação dos padrões clientelistas históricos de distribuição de 
benefícios. Neste sentido, os casos por ela estudados – o Programa Bolsa Família 
(PBF), do Brasil; a Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), 
da Argentina; e o Child Support Grant (CSG), da África do Sul – são similares 
entre si, no que diz respeito ao modelo de entrega dos recursos monetários, a qual é 
feita pelo governo federal, sem a intermediação de quaisquer outros atores políticos 
ou sociais. Além disso, todos eles têm mecanismos de avaliação e monitoramento 
sistemáticos. Contudo, haveria diferenças no que se refere a outras capacidades 
estatais necessárias ao bom funcionamento e à efetividade desses programas. As 
capacidades burocráticas de Brasil e África do Sul seriam, conforme a autora, superiores 
às da Argentina, na medida em que as estruturas que executam os programas contam 
não só com burocracias treinadas e profissionalizadas, mas com maior força política 
que no caso argentino. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), no Brasil, 
e a South Africa Social Security Agency (Sassa), na África do Sul, se constituiriam 
em organizações dedicadas aos programas de transferência de renda. Na Argentina, a 
AUH foi colocada a cargo da Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), 
agência ligada ao Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), 
responsável pela administração do sistema previdenciário, embora o país possua um 
Ministério do Desenvolvimento Social. Para além de razões fiscais e financeiras para 
esta alocação, ela refletiria também a fraca consolidação de uma diretriz especificamente 
socioassistencial e a subordinação do programa de transferência de renda ao conjunto 
de direitos do trabalhador. Nas palavras de Bichir, a AHU “foi legitimada política 
e publicamente como uma extensão de direitos que os trabalhadores formais já 
gozavam” (neste volume).

A principal diferença se refere à capacidade burocrática do MDS brasileiro, 
que está consolidado como o órgão responsável pelas políticas voltadas para 
a população mais vulnerável e pela articulação da transferência de renda com 
outras políticas de desenvolvimento social, como as de educação, saúde e inclusão 
produtiva, especialmente após o advento do Plano Brasil Sem Miséria, em 2011. Isto 
contrasta com a menor capacidade técnica e institucional do programa argentino, 
que, segundo Bichir, seria muito permeável às influências diretas do mundo 
da política. No caso sul-africano, também se tem um importante Ministério 
do Desenvolvimento Social, com uma agência responsável pelo gerenciamento 
dos programas de transferência de renda (a Sassa). Outra diferença refere-se às 
capacidades de coordenação intersetorial, na qual se contrasta um caso em que há 
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instituições formais, porém pouco efetivas – o Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales na Argentina – com outro em que a coordenação interministerial 
tem ocorrido por meio de redes e estratégias mais informais, contudo mais efetivas – 
o caso brasileiro. Bichir destaca a relevância do Cadastro Único para Programas Sociais 
do governo brasileiro como um importante instrumento de coordenação. No programa 
sul-africano, a autora também observou problemas de coordenação intersetorial 
e fragmentação de ações.

4.7 Inserção e cooperação internacional

O capítulo de Leopoldi investiga as políticas voltadas para a internacionalização da 
economia no Brasil e na Argentina a partir dos anos de 1990, ou seja, as políticas de 
comércio exterior e inserção das empresas destes países na economia internacional. 
A autora enfoca as agências governamentais, os mecanismos de coordenação 
intraburocráticas e as arenas de diálogo entre governo, empresários e trabalhadores.

Para Leopoldi, as trajetórias que os dois países estudados seguiram no 
processo de inserção internacional tiveram traços distintos. A abertura comercial, 
se comum aos dois países, foi feita em ritmo e profundidade diferentes pelos 
governos brasileiro e argentino. Enquanto na Argentina este processo gerou um 
impacto desindustrializante, no Brasil o BNDES auxiliou setores ameaçados 
(calçados, têxtil, máquinas) a se reestruturarem e sobreviverem, pelo menos até a 
expansão chinesa. Diversamente do caso argentino, em que toda a mudança de 
paradigma é feita nos dois governos Menem (1989-1999), as reformas no Brasil, que 
combinaram a política de abertura comercial e financeira com a de privatizações, 
se desdobram de forma gradual a partir do governo Fernando Collor (1990-1992) 
até os governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). As privatizações de 
empresas públicas argentinas aconteceram durante o período Menem, sem haver 
um reposicionamento estatal na estrutura patrimonial das empresas privatizadas, 
enquanto no Brasil o Estado adquiriu ações nas empresas privatizadas em setores 
importantes da economia, por meio dos fundos de pensão das estatais e do BNDES 
Participações (BNDESPAR).

Para a pesquisadora, a criação de instituições e a expansão das agências 
existentes, que ganham novas funções, foram parte de um processo de mudança 
incremental que se desdobrou por vários governos no Brasil. A mudança da 
arquitetura institucional se deu pela transformação das instituições responsáveis 
pelo financiamento19 e de ministérios,20 e também pela criação de novas agências 
e espaços de coordenação e diálogo.21 Diferentemente, na Argentina, o processo 

19. São elas: o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Finep.
20. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e MRE.
21. Tais como a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), a ABDI e o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Industrial (CNDI).
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de mudanças foi abrupto, de orientação neoliberal, seguido por contramedidas 
antiliberais nos governos dos Kirchner. Este processo, conforme Leopoldi, contribuiu 
para a desorganização da economia e a desarticulação do meio empresarial.

Segundo a pesquisadora, o papel coordenador da Presidência da República e da 
Casa Civil seria mais proeminente no Brasil, não apenas pela centralidade do Poder 
Executivo brasileiro, mas pela existência, nas agências federais, de espaços para a 
representação de interesses, por meio dos conselhos e das câmaras. Nestes espaços, 
aconteceria a interação da burocracia governamental com grupos de interesse e 
partidos políticos representados no Congresso Nacional. Por seu turno, o papel 
da Presidência da República na Argentina tornaria as decisões restritas à figura do 
presidente e de alguns membros de confiança da burocracia governamental. Em 
função da inexistência de canais de comunicação, os empresários se relacionariam 
diretamente com a Presidência e com seus auxiliares mais próximos. Para Leopoldi, 
faltariam na Argentina canais institucionalizados de mediação dos interesses dos 
empresários com o governo.

Em relação aos quadros burocráticos e à criação de capacidades estatais nas 
agências envolvidas nos processos de internacionalização nos dois países, a autora 
observa novamente diferenças. O Brasil se destacaria por possuir instituições de 
excelência (Itamaraty e BNDES, entre outras) e grandes empresas que atuam no 
exterior. Ademais, o país contaria com regulações, mecanismos de financiamento e 
agências promotoras da exportação e da internacionalização de empresas brasileiras. 
Na Argentina, por sua vez, não haveria estruturas de carreira e, dada a instabilidade 
nos governos, os burocratas nomeados pelo critério de lealdade política teriam 
permanência curta no cargo. Inexistiriam também nos ministérios arenas para 
estabelecer o diálogo e a mediação de interesse entre atores estratégicos e governo.

Por fim, a pesquisadora conclui ressaltando que as capacidades estatais não 
seriam condições suficientes para um país conseguir o sucesso de suas políticas, 
pois, visto apenas por este ângulo, o Brasil sairia da comparação como um caso de 
sucesso na inserção internacional. Mas os estudos que apontam para o processo 
de desindustrialização, bem como para a instabilidade da balança comercial, não 
corroborariam tal conclusão. Para ela, a implementação destas políticas dependeria 
da sua coordenação com a política macroeconômica doméstica, uma vez que 
incertezas na esfera econômica suspendem investimentos e bloqueiam as ações 
para o desenvolvimento. Portanto, apenas a existência de boas instituições não 
garante a efetivação de políticas de internacionalização como as praticadas pelo 
Estado brasileiro desde 1990.

O capítulo de Fátima Anastasia e Luciana Las Casas aborda as capacidades 
estatais organizadas para a promoção da cooperação internacional bilateral entre 
Brasil e China e entre Brasil e África do Sul, especificamente nas áreas do comércio 
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exterior e dos direitos humanos. As autoras partem do pressuposto de que a presença 
de capacidades semelhantes no nível doméstico contribuiria para o desenvolvimento 
da cooperação entre os Estados no nível internacional.

As autoras identificam tipos de capacidades estatais diferentes nos países 
estudados. Para elas, Brasil e África do Sul possuiriam instituições políticas mais 
inclusivas (Acemoglu e Robinson, 2012), sendo casos também de poliarquias (Dahl, 
2005).22 Ambos os países apresentariam fortes traços do modelo consensual de 
democracia (Lijphart, 1999), temperados, no entanto, por características pertinentes 
ao modelo majoritário. As instituições políticas chinesas seriam extrativas, e seu 
regime político, autocrático, devido à centralidade e à preponderância do PCC.

As pesquisadoras mostram que as redes de atores e agências da África do Sul e 
do Brasil, construídas com vistas à concepção e à operacionalização da cooperação 
internacional nos dois temas (comércio exterior e direitos humanos), apresentam 
configurações mais sofisticadas, com um número maior de atores e de mecanismos 
institucionalizados de controle mútuo. Na agenda de comércio exterior, por exemplo, 
observam similaridades entre as redes que compõem a díade Brasil e África do Sul, 
e diferenças no interior da díade Brasil e China. No que se refere à agenda dos 
direitos humanos, os contrastes entre as díades seriam mais expressivos. Enquanto 
Brasil e África do Sul conferem ao tema importância, na China trata-se de uma não 
agenda no âmbito do setor público. Concluem, portanto, que em ambos os temas 
(comércio exterior e direitos humanos), Brasil e África do Sul possuiriam margem 
muito maior de cooperação que a existente entre Brasil e China.

4.8 Coalizões sociopolíticas

Finalmente, o capítulo de Gaitán e Boschi discute o papel das coalizões políticas para 
a elaboração e a implementação de estratégias de desenvolvimento socioeconômico 
– em outras palavras, da união entre atores estratégicos dos setores público e 
privado em torno de um núcleo definido de políticas. Tais coalizões, conforme 
os autores, teriam o papel de sustentar a estratégia posta em ação, mas também 
de obstruir projetos alternativos. Os pesquisadores partem da hipótese de que o 
processo de desenvolvimento tem uma relação direta com a existência de coalizões 
de interesses. Citando Leftwich e Hogg (2011), eles afirmam que o sucesso de 
uma dinâmica de desenvolvimento depende de processos políticos que envolvam 
diferentes líderes e elites representativas de grupos, organizações e interesses no 
momento de enfrentar uma série de problemas de comportamento coletivo. Por 
isso, de acordo com eles, o desenvolvimento representaria um processo de natureza 
política. Assim, da dinâmica que se estabeleceria entre Estado, instituições e atores 

22. Para Acemoglu e Robinson (2012), as instituições políticas das nações seriam classificadas como inclusivas ou 
extrativas. As primeiras combinariam alto grau de pluralismo com um elevado grau de centralidade do Estado. Por sua 
vez, as instituições políticas extrativas seriam definidas pela ausência de uma ou ambas as condições. 
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estratégicos, configurar-se-iam diferentes padrões de desenvolvimento. Ressalte-se 
que os autores incluem na categoria de ator estratégico aqueles que têm a capacidade 
de influenciar na formação das políticas públicas, como os empresários privados, 
os trabalhadores organizados e a elite da burocracia pública. Todavia, no capítulo 
deste livro, os pesquisadores focam nos dois primeiros.

Gaitán e Boschi utilizam como objeto de análise empírica a tentativa dos 
governos do Brasil e da Argentina de construir uma agenda neodesenvolvimentista 
na década de 2000, quando ascendem ao poder nos dois países partidos com base 
trabalhista. Para eles, tanto na Argentina quanto no Brasil, as administrações da 
década passada tentaram articular coalizões incluindo a burguesia produtiva e 
os trabalhadores organizados, de modo a se gerar uma articulação virtuosa entre 
aumento da demanda agregada – via criação de emprego, melhora dos salários 
e diferentes programas sociais – e do investimento. Todavia, ambos os governos 
encontraram uma série de limites para a consolidação dessa estratégia, tais como o 
poder resiliente do capital financeiro e o viés conservador (e pouco schumpeteriano) 
do empresariado privado.

No Brasil, a coalizão de governo do presidente Lula não teria apresentado uma 
grande mudança na relação de poder entre os atores, pois continuou a importância 
do capital financeiro. Mas, a despeito da continuidade da política macroeconômica 
de fundo ortodoxo, houve um processo de amadurecimento de uma proposta 
desenvolvimentista, impulsionada pela combinação de medidas de estímulo ao 
consumo, criação de emprego, elevação da renda do trabalho e políticas industriais. 
Na Argentina, por sua vez, a situação de superação da aliança neoliberal por ruptura, 
representada pelos governos Kirchner, possibilitou maior grau de liberdade para 
adotar medidas de regulação do mercado, mas assistiu-se à deterioração da estratégia 
de crescimento baseada na expansão da demanda agregada.

Segundo Gaitán e Boschi, o caso brasileiro seria mais articulado que o 
argentino, em virtude da existência e da operação de instituições de fomento aos 
empreendimentos produtivos, da revitalização dos mecanismos de interlocução 
Estado-empresariado e da promoção das interfaces socioestatais para incorporar 
os atores estratégicos ao ciclo de políticas públicas. Na Argentina, todavia, tal 
articulação entre Estado e atores privados seria menos institucionalizada e propensa 
ao conflito ou às relações informais.

Uma conclusão do capítulo é que, se com a chegada ao poder de coalizões de 
centro-esquerda houve uma paulatina e parcial desarticulação da coalizão neoliberal, 
isto não significou o surgimento de uma nova aliança claramente definida em torno 
de uma nova estratégia. Apesar disso, pelo fato de o Brasil contar com um aparato de 
instituições de fomento consolidadas, um Poder Executivo relativamente forte e um 
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aparato produtivo diversificado, o país apresentaria vantagens institucionais comparativas 
em relação à Argentina.

5 À GUISA DE CONCLUSÃO: (DES)VANTAGENS COMPARATIVAS DO BRASIL

Como mencionado, este livro se insere em um programa de pesquisa que tem a 
preocupação de investigar as faculdades que o Estado deve possuir para promover 
novas dinâmicas de desenvolvimento. Especificamente, procura-se identificar os 
atributos que o próprio Estado necessita apresentar, e o tipo de relação com os 
agentes privados, da sociedade civil e do mercado que ele deve constituir para que 
sua ação seja efetiva. Para tanto, foram avaliadas as capacidades do Estado brasileiro 
em um conjunto de dimensões e setores considerados estratégicos em relação a um 
grupo de países emergentes.

Viu-se que o conceito de capacidades estatais surgiu da investigação sobre 
o papel do Estado na condução de processos de desenvolvimento de países com 
industrialização tardia. Primeiramente, o conceito foi associado à autonomia 
do Estado para produzir políticas de crescimento econômico e competitividade 
internacional que não fossem, simplesmente, o reflexo de interesses particularistas de 
determinados grupos ou classes sociais. Para tal fim, a existência de uma burocracia 
com características weberianas seria condição imprescindível. Atualmente, em 
consonância com os objetivos democráticos e a mudança da própria noção de 
desenvolvimento, o conceito se ampliou: as capacidades do Estado dependeriam 
não só da existência de burocracias qualificadas dotadas de transparência e 
accountability, mas ainda da habilidade destas de se relacionarem com os atores 
do mercado e da sociedade nos processos de formulação e implementação de 
políticas e metas de desenvolvimento, tanto na esfera produtiva quanto nos campos 
ambientais e humanos.

Verificou-se também que as capacidades estatais não são um atributo fixo e 
que o conceito engloba diversas dimensões. Avaliá-las, portanto, demandou que 
os capítulos deste livro privilegiassem a análise comparativa, com a produção de 
conhecimento contextualizado por meio de estudos de casos de países e áreas 
específicas. Igualmente, ressaltou-se que apenas a existência de capacidades não 
seria suficiente para a efetividade das ações dos governos: outros fatores, como 
condições políticas, o contexto internacional no qual o país está inserido, bem 
como as trajetórias históricas específicas, intervêm nos resultados alcançados.

Da leitura dos capítulos constantes neste volume, podem-se, portanto, 
destacar algumas vantagens e desvantagens comparativas do Brasil em termos de 
capacidades estatais nas áreas de ação governamental analisadas.

Sob uma perspectiva geral, pode-se afirmar que o governo federal brasileiro 
conta com uma burocracia pública profissionalizada, a qual apresenta a maioria 
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das características de uma burocracia weberiana – ainda que elas variem entre 
os diferentes setores de ação governamental. O capítulo de Souza apresenta esta 
constatação fazendo uso de indicadores quantitativos e de variáveis históricas e 
políticas. Do mesmo modo, o país tem incorporado em seus processos de produção 
das políticas públicas, pelo menos formalmente, o diálogo e a consulta aos grupos 
interessados, por meio de canais institucionalizados de interlocução entre o Estado 
e a sociedade civil, como indicam os capítulos de Eduardo Gomes, acerca dos 
conselhos nacionais pluripartites ligados ao Poder Executivo, e de Castro e Delgado, 
que abordam a existência de instâncias de representação dos atores interessados 
nas políticas industriais, tecnológicas e de inovação nacionais recentes (via fóruns, 
comitês e conselhos). Conforme a literatura, isto dotaria comparativamente o país 
das capacidades burocráticas e relacionais para uma atuação estatal mais efetiva.

Mas, por meio do exame das políticas públicas, pode-se obter uma compreensão 
mais específica das capacidades do Estado brasileiro – e tais capacidades, como 
esperado, variam significativamente entre os setores, com claras vantagens para a 
área de desenvolvimento social (trabalho e proteção social) em relação às políticas 
de desenvolvimento produtivo (indústria, tecnologia e inovação).

A despeito de o Brasil contar com instituições poderosas para a indução e o 
financiamento de políticas produtivas (como o BNDES, a Petrobras e outras), os 
estudos realizados evidenciam fragilidades da coordenação governamental destas 
políticas. Estes são os casos da política industrial e de comércio exterior com a política 
macroeconômica, abordados nos capítulos tanto de Leopoldi como de Delgado, ou 
da política de infraestrutura energética com a política de meio ambiente, tratado nos 
capítulos de Santana e de Fonseca. Existiriam também dificuldades na articulação 
de interesses entre os atores públicos e privados em torno de plataformas comuns 
nas políticas produtivas e de desenvolvimento tecnológico – como indicam os 
capítulos de Castro e de Delgado.

Diferentemente, os trabalhos de Lanzara e de Bichir deixam claro que as 
políticas brasileiras na área do desenvolvimento social (no caso, de regulação do 
trabalho e proteção social) contam comparativamente com altas capacidades de 
implementação, contribuindo para a sua efetividade. As causas deste fenômeno 
podem ser encontradas em variáveis históricas e institucionais, tais como o legado 
da legislação trabalhista criada na Era Vargas, e a constitucionalização dos direitos 
sociais e das políticas de proteção social no período de redemocratização brasileira 
na década de 1980.

Sobram desafios para uma ação efetiva do Estado brasileiro em prol do 
desenvolvimento socioeconômico. Os capítulos neste volume levantam a necessidade 
do Estado desenvolver capacidades em várias dimensões e áreas de atuação – sobretudo 
no que se refere à formulação e à condução de estratégias e objetivos capazes de 
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suscitar a ação coordenada entre os diferentes agentes (públicos e privados) para 
promover transformações na economia e na sociedade por meio de políticas produtivas 
e redistributivas. Predominam visões de curto prazo e ações fragmentadas. Faltam 
capacidades para definir um norte para o desenvolvimento produtivo e inovativo 
da formação industrial existente. O país carece também de capacidades para o 
gerenciamento dos interesses conflitantes entre grupos e classes sociais em torno de 
uma estratégia de desenvolvimento. Se adequadamente formulada e implementada, 
ela poderia ter o efeito de aglutinar interesses entre atores estratégicos em torno 
de uma visão de futuro. Obstáculos para isso podem ser encontrados em fatores 
estruturais e políticos, tais como nos legados históricos, na maneira como o país 
se inseriu no sistema internacional na década de 1990, na financeirização da 
economia,23 no desmonte das estruturas de planejamento na derrocada do projeto 
nacional desenvolvimentista na década de 1980 e até mesmo no próprio ambiente 
institucional brasileiro pós-redemocratização (Gomide e Pires, 2014).

Não obstante, o aprofundamento da democracia e o engajamento da sociedade  
nos processos de política pública podem abrir possibilidades e alternativas. Para a 
construção de um projeto que dê novo significado ao desenvolvimento e rearticule 
as forças políticas no país, será preciso ousadia política e imaginação institucional, 
tanto para reformar o Estado brasileiro, fortalecendo-o, quanto para redefinir sua 
relação com o mercado e a sociedade. Para isso, entende-se ser preciso superar 
tanto o modelo liberal de um Estado que apenas fornece um ambiente favorável ao 
funcionamento dos mercados quanto o modelo de produção de políticas impostas 
de cima para baixo por uma tecnocracia.

A diversificação da economia e o processo de democratização elevaram a 
complexidade das alianças a serem constituídas para propiciar mudanças. Tais 
alianças, por sua vez, dependerão das habilidades de se criarem coalizões sociopolíticas 
que deem suporte às políticas de desenvolvimento de forma transparente, prevenindo 
a atividade de busca por rendas extramercado (o rent-seeking)24 ou a captura de 
agentes do Estado por grupos de interesses privados. Daí a necessidade de se 
aumentarem não só as capacidades burocrático-administrativas estatais, mas também 
suas habilidades político-relacionais.

O desafio, portanto, é desenvolver as instituições necessárias para viabilizar  
objetivos legitimamente deliberados por meio de arranjos de políticas públicas que, 
ao mesmo tempo, aumentem as potencialidades produtivas e protejam a sociedade 
e o meio ambiente. Esta é a chave para o desenvolvimento neste século. Como 

23. Singer (2015), por exemplo, argumenta que a imbricação de empresas produtivas com investimentos rentistas 
– decorrentes da associação de capitais nacionais com o grande capital internacional – diluiu as fronteiras entre os 
interesses industriais e financeiros.
24. O conceito de rent-seeking pode ser aplicado à corrupção  na aplicação da autoridade do Estado na concessão de 
benefícios para determinados grupos no mercado.
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afirma Mazzucato (2013), são os Estados mais fracos que cedem à retórica do 
Leviatã burocrático e inábil. Os Estados fortes entendem muito bem o seu papel.
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